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Om projektet
Projektperiod: 2017-06-15 – 2019-06-15
Totalbudget: 4 903 500
Projektparter:
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Varför textilåtervinning?
I Sverige hamnar ca 208 ton textil i restavfallet
per dag
65,8 ton per dag lämnas för återanvändning
En normal sorteringsanläggning (Bremerhaven,
Boer Group) hanterar ca 50 ton per dag
Att ta hand om våra använda textilier genom
återanvändning och materialåtervinning är en
mycket viktig fråga för en resurseffektiv
materialhantering
Mål, naturvårdsverket:
o Minska textil i hushållsavfallet med 65% (2025 vs 2015)
o 90% av insamlad textil ska förberedas för återanvändning
och materialåtervinning (2025 vs 2015)
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Textila material i värdekedjan
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Testbädd textilåtervinning – grunden
till vårt möbelfokus
•

Testbädden är uppbyggd kring ett antal
pilotprojekt, inriktade på olika
tillämpningsområden för textilt material

•

Utgår från ett resursperspektiv istället för ett
avfallsperspektiv
Möjlighet att se på specifika lösningar för små volymer
Målet är nya produkter som innehåller återvunnen textil
Kontroll av miljörelevans och ekonomisk potential
Samarbete mellan olika industrier => Open-loop
recycling.

Testbädden har idag närmare 40 partners, bland
andra ICA, Volvo Cars, Stadium, Fjällräven, Ellos,
Indiska, Emmaus Björkå, Human Bridge och
Dupont
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Mekanisk återvinning
• Textilriv, kapacitet 120 kg/h
• Fokus på utbyte av material mellan olika
materialkategorier
• Optimering avseende mekanisk bearbetning,
förbehandling, sammansättning hos feedstock
samt inblandning av nyråvara
Mekanisk bearbetning av textil (rivning)
Kardning
Fiberspinning
Kompoundering
Melt blowing
Formsprutning
Mekanisk karakterisering och fiberanalys
Analys av kemikalieinnehåll
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Utmaningar
•
•
•
•
•
•

Tillämpningar
Kemikalieinnehåll
Tillgängliga volymer
Kontinuerlig kvalitet
Spårbarhet
Märkning av återvunnet material

Viktiga frågor för
slutanvändare
av återvunnet
material

Öka efterfrågan genom att visa på möjligheterna och skapa
acceptans!
Detta genom att se på optimala tillämpningar för olika
materialfraktioner med hänsyn tagen till innehåll av oönskade
kemikalier och kontroll av kemikalieinnehåll
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Vårt fokus
Kvalitativt och kvantitativt innehåll i den textila avfallsströmmen –
analys av fiberinnehåll/blandningar, flödesanalys
Materialspecifikationer för kandidatmaterial som bör kunna
kompletteras med återvunnen råvara alternativt helt ersättas
Kartläggning av frågeställningar av relevans för möbelindustrin
Kartläggning av möjliga fiberalternativ per produktkategori (textil,
nonwoven, plast, komposit)
Framtagning av material för utvärdering samt hållbarhetsanalys på
utvalda case
Kemikalieinnehåll i återvunnet material och vilken påverkan dessa
har på efterföljande konsumentprodukter och märkning av dessa
Frågeställningar avseende lukt
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Vad vi gör – just nu
Materialbibliotek – materialegenskaper och estetik,
underlättar avseende val av material för nya produkter
I nuläget främst fiberförstärkt komposit och nonwoven
Tar fram material för en produkt till Nobias sortiment –
samarbete även med underleverantör till Nobia
Se på en fotplugg tillverkad av Ackurat Industriplast, utbyte
av hela produkten till 100% återvunnet
Till nästa möte – förslag på ytterligare produktprototyper från
övriga producerande projektparter
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