
GUIDE – OPTIMERA 
PLASTFLÖDET I ER 
PRODUKTION

Med rätt insikter och en ordentlig analys av hela produk
tionsprocessen går det att utveckla plasthanteringen, 
spara tid och pengar samt ta ett kliv mot en mer 
effektivproduktionochenmerhållbarbolagsprofil.

– Konsumenterna kommer att ställa högre krav som 
istörreutsträckningberörindustrin.Vikommerattha
särskildakravpåflerprodukter,precissomviidaghar
medmat.Sammasakkommerattskenärdetgäller
plast inom tillverkningsindustrin, säger Christoffer 
Wahlborg,KeyAccountManager,StenaRecycling.

Ur ett miljöperspektiv kan exempelvis ett retur
emballage i regel färdas närmare 100 mil i lastbil och 

ändå få ett bättre CO2värde än om det bara används 
engång.Inomendelindustrierhandlardetom 
100tals ton ren användbar plast som förbränns 
istället för att utnyttjas som ny resurs för att produk
tionslinanintehartidatttahandomden.

– Gör man det på rätt sätt så är plast ett utmärkt 
materialattåtervinna.Inulägetfinnsoftaförmånga
plastsorter längs en produktionslina, ända från 
emballagetillfärdigaprodukter.Förattdetskagå
att återvinna plasten på ett effektivt sätt behöver 
den sorteras ordentligt från början, konstaterar 
ChristofferWahlborg.

Hanteringen av plast i industrin gömmer en mängd dolda värden 
som kan frigöras. I strävan mot en hållbar företagsprofil finns det 
flera delar i industriprocessen som är viktiga att analysera.

Itstartshere.
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BESLUT
Beslutomenproduktionfattasoftafleraåriförväg.
Det innebär i princip att avgörande bestämmelser för 
2025skernu.Villettföretaganvändaenvissprocent
återvunnen plast i sin produktion bör de veta var den ska 
kommafrånlångtinnanomställningensker.Intesällan
finnsoutnyttjadeplastresurseridenegnaproduktionen.

DESIGN
Genom kartläggning och planering redan i produk
tionens första skeden minimeras avfall vid miljöstationer 
ochavfallsbehållare.F&U,designochinköpbörhaenså
tydligkravställansommöjligt.Specificeratillexempel
alltid plastsort och färg även för emballage, på så sätt 
kan ni styra över ert avfall – består allt av samma plast 
kanemballagetingåiettcirkulärtflöde.

HOT SPOTS
För att ta till vara på spill och reject är det viktigt att 
säkerställaettarbetsflödesomfångaruppdenplast
somannarsgårförlorad.Varierproduktionhanterarni
emballage och spill, vart tar det vägen? Inkommande 
gods kommer exempelvis förpackat tillsammans 
medenstorvolymemballage.Dettakanbeståav
engångsemballage – som endast används en gång  
–elleremballagesomingåriettreturflöde.

HANTERING
Varesiggodsgårdirekttillproduktionslinanellerlagras
finnsmöjlighetenattsäkerställaattminimaltmed
emballagenårutiproduktionen.Oftabestårembal
lage och transportskydd av alla möjliga plastsorter, 
vissa av dem kan avlägsnas när gods kommer in men 
en del behövs för att skydda delar och produkter fram 
tillmontering.Detfinnsdockmöjlighetattintegrera
 rutiner och avfallsutrustning direkt vid produktions
linanföratttavarapååterståendeemballageplast.

UTVÄRDERING
Hur ser plasthanteringen ut för tillfället i er fabrik? 
Gör stickprovskontroller i era uppsamlingskärl och 
sammanställresultatenienrapport.Genomattgöra
löpande utvärderingar av hanteringen går det att identi
fieraområdensomkanförbättras.Utvärderingenbör
presenteras för dem som fattar de avgörande produk
tionsbesluten för att på så sätt implementeras som en 
naturligdeliföretagetslångsiktigahållbarhetsarbete.
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PLASTÅTERVINNING–
SKYDDANYAVÄRDENOCH 
BERÄTTAOMDET

Plasten slukar resurser
Hanteringen av plast berör en mängd vägval och 
beslut och kräver olika slags resurser för tillverkande 
industri.Dettaskergenomhelaproduktionen,
från inköps och designavdelning till montörer och 
truckförare.Värdenasomstårpåspelkanexempelvis
handla om inköpskostnader, kostnader för förbränning, 
nedlagd hanteringstid för medarbetare och sysselsatta 
arbetsmaskiner.Enklokresurshanteringavplast
genom hela hanteringskedjan ger viktiga framsteg och 
gör det möjligt att utveckla cirkulära lösningar i stället 
förlinjäraochdärnyavärdentastillvara.

Merparten av plast förbränns
Idag förbränns en hög andel av plast utmed livs
cykeln.Dettaskertrotsattinköpsvärdetpåplast
kan motsvara kostnaderna för inköp av koppar, ett 
högtvärderatmaterialochdäralltåtervinns.Plast
är med andra ord ett värdefullt material som till stor 
delgårförloratsenareihanteringen.RapportenEtt 
Värdebeständigt Svenskt Materialsystem visar att 
enbart i Sverige uppgår inköpsvärdet på plasten som 
användstill10miljarderkronorperår.84procentav
plasten i emballage, produktionsavfall och kasserade 
produkterförbrännsellerläggspådeponi.Resten
materialåtervinns.Detfinnsdärförenstorpotentiali
attomvärderaplastensomresurs.

Global buzz om plast – en möjlighet  
att bli föredöme
Plast är det material som under det senaste året 
varit det kanske mest omtalade materialet i världen 
någonsin.Framstegihanteringenavplastkandärför
göra kraftfulla avtryck i er hållbarhetsrapportering 
ochannankommunikationtilleraintressenter.På
samma gång kan en utvecklad hantering bidra till en 
ny,framväxandemarknadavåtervunnenplast.Vem
vet, kanske går ni själva i tankar om ökad användning 
av återvunnen plast i era produkter?

Med rätt insikter går det att utveckla plasthanteringen, spara  
tid och pengar samt ta ett viktigt kliv för både en effektivare 
 produktion och mer hållbar bolagsprofil.

INTRESSERAD AV  
ATT UTVECKLA ER  

HANTERING AV PLAST?
Kontakta våra experter för att   

diskutera möjligheterna om hur just  
er hantering av plast kan utvecklas  

– från val av plaster, produktdesign för 
 återvinning eller hur plast kan hanteras 

ochmaterialåtervinnaseffektivt.

KLICKA HÄR OCH  
KONTAKTA OSS

mailto:marknad%40stenarecycling.se?subject=
mailto:marknad%40stenarecycling.se?subject=

