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Ordlista 
EPDM – Etenpropengummi (Ethylene Propylene Diene M-class). En typ av syntetgummi 

IDIS - International Dismantling Information System 

LCA - Livscykelanalys 

OEM – Original Equipment Manufacturer (leverantör till bilindustrin) 

PP – Polypropen 

PP - EPDM – polymerblandning av polypropen och Etenpropengummi 

XRF – Röntgenfluorescens, en scanningsmetod för att detektera olika material och 
substanser 
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Sammanfattning 
Det finns stor potential att öka materialåtervinningen av plast från fordonssektorn i 
Sverige. Idag går majoriteten av allt plastavfall från fordon till energiåtervinning eller 
används som bränsle i industrin. Detta gäller både plast i brännbart verksamhetsavfall 
från skadeverkstäder och plast från skrotade bilar som hamnar i blandade restfraktioner 
från fragmenteringsanläggningar. 

Projektet Cirkulär fordonsplast har gjort försök med separat insamling av stötfångarplast 
från två skadeverkstäder och två demonteringsanläggningar under drygt två månader. 
Stötfångarhöljen som rensats från komponenter samlades in, kvalitetsgranskades och 
balades av Stena Recycling för vidare försäljning till återvinnare i Europa. Syftet var att 
undersöka vilka mängder plast som kan samlas in, utvärdera insamlingen ur ekonomisk 
och miljömässig synvinkel samt undersöka förutsättningarna för nationell uppskalning av 
insamlingssystemet ur olika aktörers perspektiv. 

Följande faktorer anser projektet är avgörande för att kunna bygga upp ett nationellt 
insamlingssystem: 

• hög insamlad volym 
• kostnadseffektiva logistiklösningar  
• att kostnader och intäkter fördelas över värdekedjan genom nya affärsmodeller. 

Hur stora volymer man kan samla in och kvaliteten på den insamlade plasten beror 
mycket på arbetssättet hos demonterare respektive verkstad. Projektet har visat på stora 
variationer i arbetssätt och behov av tydligare instruktioner och rutiner. Det verkar också 
finnas skillnader mellan olika bilmärken avseende hur komponenterna i höljena sitter 
fast, vilket påverkar möjligheten att effektivt demontera och rensa stötfångare. 

Det finns tydliga skillnader mellan demonterare och verkstäder gällande deras respektive 
möjligheter att få till en kostnadseffektiv insamling. Verkstäderna har ett tydligare 
ekonomiskt incitament att sortera ut höljena separat jämfört med att skicka dem som 
brännbart, medan demonterarna med dagens prismodell för ELV får betalt (om än lite) för 
att skicka höljena med karossen till fragmentering.  

På grund av dessa variationer i arbetssätt och lönsamhet har inte samtliga 
stötfångarhöljen som skulle ha kunnat återvinnas samlats in separat under 
försöksperioden. Det visade sig också att andelen stötfångare som kunde nyttjas som 
reservdelar (för reparation och återanvändning) var högre än förväntat, vilket är positivt 
ur resurs- och miljösynpunkt men påverkar tillgängliga volymer för materialåtervinning.  

Materialåtervinning av fordonsplast är positivt ur klimatsynpunkt. I projektet jämfördes 
avsättning till materialåtervinning med att materialet hanterades via förbränning och 
beräkningarna visade på en reduktion av CO2-ekvivalenter om ca 1,8 ton per ton 
återvunnen plast.  
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Bakgrund, syfte och mål 
Idag återvinns nästan ingen plast från fordon i Sverige. Genom riktad demontering av 
utvalda plastdetaljer kan relativt stora flöden av plast kanaliseras och kvalitetssäkras till 
materialåtervinning istället för att energiåtervinnas. Stora, exteriöra plastdetaljer som 
stötfångarhöljen är relativt enkla att demontera och är oftast tillverkade av samma 
plasttyp oavsett bilmodell. Genom demontering och separat insamling behöver 
stötfångarplasten inte passera fragmenteringen med resten av bilkarossen och blandas 
med andra material, utan kan behållas i ett separat, mer högvärdigt flöde.  

Syftet med projektet är att praktiskt undersöka hur separat insamling av stötfångarhöljen 
hos demonterare och verkstäder kan fungera och därmed verifiera den information som 
tidigare tagits fram i Mistra-projektet Explore. I Explore kartlades teoretisk potential i 
Sverige avseende mängder stötfångare från demonterare och verkstäder samt logistiska 
förutsättningar och antaganden om transportekonomi. 

Projektet skall uppnå tre huvudmål, medan det fjärde målet beror på resultatet av mål 
två: 

1. Testflöden med utvalda demonterade plastkomponenter till materialåtervinning 
har skapats som involverar minst två större aktörer (demonterare/skadeverkstad). 
Flödena testas under minst tre månader under perioden juni-november 2019.  
 

2. Försöken med testflöden är utvärderade ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. 
Utvärderingen omfattar mängden plast som samlats in, hur stor andel som 
återvunnits i nya produkter, hur stor klimatbesparing materialåtervinningen 
medfört samt hur värdet på materialet utvecklats under försöken.  
 

3. Projektets resultat har kommunicerats till relevanta aktörsgrupper inklusive 
demonterare, skadeverkstäder, biltillverkare och forskare. 
 

4. Vid positivt utvärderingsresultat presenteras också en plan för stegvis nationell 
uppskalning av insamlingssystemet i december 2019. 
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Genomförande 

Insamling 
Inledningsvis i projektet beslutades att insamlingen skulle avgränsas till att omfatta 
endast stötfångare av PP/EPDM (Poly Propylene- Ethylene Propylene Diene Monomer). 
Erfarenheter från Explore visar att denna detalj är lämplig för materialåtervinning genom 
att den är relativt lätt att demontera, väger mest per del, innehåller en och samma plasttyp 
samt att denna plasttyp är efterfrågad som återvunnen råvara. Avgränsningen till 
plasttyp PP/EPDM baserades på att det var den plast som ansågs vara mest vanligt 
förekommande i stötfångare. Andra slutsatser från Explore visar att plasten från 
stötfångare kan användas för att tillverka standardformsprutningskvalitet av PP och att 
samtliga insamlade fraktioner i projektet godkändes i XRF -mätningar 
(röntgenfluorescens).   

Stena Recycling har en uppbyggd infrastruktur med nationell täckning för insamling och 
behandling av avfall relaterat till skadade och uttjänta bilar. Deras filialer i utvalda 
områden finns på ett lämpligt avstånd från insamlingsaktörerna och nyttjades därför för 
mellanlagring och vidare hantering (balning) av insamlade stötfångarhöljen. Stena 
ansvarade även för vidare avsättning av materialet. Erfarenheterna från Explore visade att 
potentialen för att skapa ett insamlingssystem med god ekonomi är avhängigt av 
insamlade volymer, transport- och hanteringskostnad samt marknadspris för balpressad 
alternativt kvarnad stötfångarplast. En kartläggning visade också att 93 % av 
demonterarna i Sverige har mindre än 100 km till någon utav Stenas filialer som kan 
hantera stötfångare. En ytterligare nedbrytning visade att 53 % av demonterarna hade 
mindre än 30 km till en Stenafilial. Slutsatserna visade att Stockholm, Göteborg och Borås 
var särskilt intressanta områden att samla in stötfångare från då det där fanns både bra 
volym av stötfångare och kort transportdistans till en Stenafilial. 

Insamlingsförsöken i det här projektet koncentrerades till två geografiska områden; 
Jönköping och Göteborg/Falkenberg, där två demonterare samt två verkstäder var 
engagerade i försöken. Demonterarna var Jönköpings Bildemontering (JB) i Jönköping 
och Walters bildelar i Falkenberg. Verkstäderna var Din Bil på Grafiska vägen i Göteborg 
och Nybergs Bil i Jönköping. Efter överenskommelse med insamlingsaktörerna placerade 
Stena ut mindre containrar (14 m3) hos verkstäderna och större lastflak (35 m3) hos 
demonterarna för insamling av stötfångarhöljen. Valet gjordes baserat på en uppskattning 
om hur stora volymer som skulle genereras under insamlingsperioden samt med hänsyn 
tagen till tillgängligt utrymme hos insamlingsaktörerna. Enligt överenskommelsen mellan 
insamlare och Stena skulle hämtning av containrar bokas när de var fulla, antingen via 
Stenas kundportal eller genom direktkontakt med en av Stena namngiven person. Den 
senare lösningen gällde i det fall Stena Recycling inte redan ansvarade för 
avfallsmottagning från aktören.    
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För att säkerställa en jämn kvalitet på insamlat material tog Stena fram en kort instruktion 
om hur stötfångarhöljena skulle rensas och vad som fick läggas i containern, se Bilaga 1. 

En tidig avstämning i projektet indikerade att det förekom många olika märkningar av 
plasten i höljena, utöver PP/EPDM. Volvo Cars genomförde därför en omfattande sökning 
i demonteringssystemet IDIS (International Dismantling Information System) för att 
kartlägga vilka olika plasttyper som förekom bland olika bilmärken. 

Insamlingen pågick mellan v38 då containrar ställdes ut och v48 då containrarna slutligen 
hämtades. När containrarna som var utplacerade hos demonterare och skadeverkstäder 
var fulla bokades upphämtning och dessa ersattes då med tomma för fortsatt insamling. 
Upplägget på förhand var att containrar utplacerade hos aktörer i Jönköping skulle 
samlas in och mellanlagras vid Stenas filial i Jönköping, innan sluttransport till Stenas 
filial på Ringön i Göteborg. Vid filialen i Jönköping skulle ingen mottagningskontroll 
utföras utan det var enbart en mellanlagring för optimalt transportutnyttjande av sträckan 
Jönköping-Göteborg. Då dessa containrar inte lyckades fyllas under insamlingstiden blev 
det istället en direkttransport av dessa till Ringön. Containrarna hos Din bil och Walters 
bildelar transporterades direkt till Ringön. Se Tabell 1 och Figur 1 för översikt av upplägg.  

 

 

Figur 1: Översikt insamlingsupplägg  
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Transportdistans från respektive insamlare till Stena Ringön ser ut enligt nedan Tabell 1.  

Tabell 1: Distans i kilometer från insamling till Stena Ringön 

Transportsträcka Avstånd 

JB - Stena Ringön 159 km 

Nybergs bil - Stena Ringön 153 km 

Din bil - Stena Ringön 7 km 

Walters bildelar - Stena Ringön 102 km 

Utvärdering 
Mot slutet av insamlingsperioden intervjuades de fyra insamlingsparterna för att få deras 
syn på hur insamlingen fungerat, hur de tyckte att ett framtida insamlingssystem borde 
vara utformat och vilka förutsättningar de såg behövde uppfyllas för att delta i ett sådant 
system. Även Stena intervjuades med delvis andra frågor för att fånga åsikter och 
förutsättningar framåt ur deras perspektiv. Intervjufrågor till insamlare och till Stena finns 
i Bilaga 2. 

För att utvärdera de miljömässiga vinsterna med separat insamling och 
materialåtervinning gjordes översiktliga beräkningar baserat på LCA-data för 
materialåtervinning och energiåtervinning av plast. Syftet var inte att utvärdera projektets 
resultat i detalj, utan att få en uppfattning om storleksordningen på miljövinsterna med 
materialåtervinning kontra energiåtervinning. 
 
Ekonomisk utvärdering genomfördes baserat på total kostnad för hyra av containers samt 
transport till Ringön. Dessa ställdes i relation mot vad demonterare och skadeverkstäder 
idag betalar för att skicka karossen till fragmentering respektive att sortera ut 
stötfångarna som brännbart avfall.  
 
I Tyskland finns ett mer utvecklat system för insamling och materialåtervinning av plast 
från fordon, exempelvis stötfångare. Möte hölls med en representant för ett tyskt 
återvinningsföretag för att öka kunskapen om förutsättningarna och upplägget för 
insamlingen i Tyskland.   
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Resultat 

Volym 
Total mängd stötfångare insamlat hos de fyra insamlingsaktörerna finns redovisat i Tabell 
2. I och med att insamlingen från Jönköping har mellanlagrats på Stenas lokala filial finns 
inte särredovisat de exakta mängderna från Nybergs respektive JB, men uppföljning har 
gjorts av antalet hämtningar och ungefärlig fyllnadsgrad i containern hos respektive part. 
Angivet antal hämtningar och mängder från Walters är lite missvisande då det både 
förekommit brister i sortering och fortsatt hantering. 

Total mängd varierade en del mellan aktörerna i försöket, men när insamlad volym sätts i 
relation till hur många bilar de hanterar varje månad var spridningen inte lika stor. DinBil 
var den insamlare som levererade mest material och hade fyra upphämtningar under 
insamlingsperioden. Hos Nybergs, den andra skadeverkstan, tömdes containern bara en 
gång under insamlingsperioden. Baserat på antalet inkommande bilar under en månad 
verkar dock fyllningstakten av containrarna vara ungefär likvärdiga mellan de två 
verkstäderna. DinBil uppger att de hanterar ca 600 bilar/månad och har haft fyra 
upphämtningar, medan Nybergs uppger ca 150 bilar/månad och har haft en 
upphämtning.  

Demonterarna i försöket är av jämförbar storlek, båda uppger att de hanterar ca 250 
bilar/månad. Under insamlingsperioden har de också samlat in ungefär lika många 
stötfångare, ca 1 container om 35 m3, om insamlingen korrigeras för den felaktigt 
upphämtade containern från Walters. 

Tabell 2: Översikt över insamlat material från de fyra deltagarna. 

Insamlare Antal hämtningar Storlek container Vikt (ton) Kvalitet 

Din Bil, Göteborg 4 14 m3 1,99 295 kg reklamerat, 
resten klass B 

Nybergs Bil, Jönköpings 
bildemontering, Jönköping 

1 14 m3/35m3 1,94 Samlastat hos 
Stenafilial i Jönköping 

Klass B 

Walters bildelar, Falkenberg 2 35 m3 3,76 Reklamation, 
brännbart 

Summa 7 - 3,93 varav 
3,64 klass B 

Klass B 
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Vid diskussioner med insamlingsaktörerna har det framkommit att de insamlade 
mängderna inte utgör hela den potentiella volymen, baserat på totalt inkommande bilar. 
Det finns flera bakomliggande faktorer till detta, bland annat uppges vid intervjuer med 
parterna att demontering och rensning i vissa fall blir alltför tidskrävande. JB berättar 
också att de har haft en större andel än förväntat som undantogs i ett reservdelsflöde. En 
större andel än förväntat hanterades därmed för återanvändning istället för 
materialåtervinning, vilket ur ett miljöperspektiv naturligtvis får betraktas som ett 
positivt resultat.  

Båda demonterarna uppger också att de endast demonterat stötfångare från s.k. 
värdebilar (alltså bilar inlösta av försäkringsbolag). Det medför att en betydande andel av 
inkommande bilar till demonterarna har varit undantagna från insamlingen. 
Demonterarna beskriver det som allt för tidskrävande att demontera och rensa 
stötfångare från de bilar som inte ingår i den manuella hanteringen i värdebilsflödet. 
Nybergs har beskrivit en del utmaningar med att identifiera att stötfångarna var av rätt 
plasttyp samt tidskrävande moment vid rensningen av stötfångarna. Detta resulterade i 
att många stötfångare slängdes i brännbart istället för att läggas i containern för 
materialåtervinning. Baserat på detta kan man konstatera att rutiner kring rensning och 
hur enkelt det är att rensa höljena från andra komponenter spelar stor roll för hur stora 
volymer som kan samlas in (se utvärderingen nedan). 

 

Figur 2: Lastflak med rensade stötfångarhöljen hos JB. 
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Kvalitet 
Mottagningskontroll av de insamlande stötfångarna gjordes hos Stena på Ringön. 
Kontrollen genomfördes okulärt med syfte att säkerställa rätt typ av plast (PP/EPDM) 
samt att stötfångarna var rensade från annat material. Materialet som samlats in fick efter 
mottagningskontrollen en kvalitetsklassning från B till C enligt branschstandarder. 
Kvalitetsklass B innebär att insamlat material går att sälja vidare till marknadspris. 
Kvalitetsklassning C innebär att materialet inte håller marknadskvalitet och behöver 
reklameras. Plasten av kvalitetsklass B balades på Stena Ringön för att därefter 
transporteras vidare till en återvinnare. Under denna insamling såldes balad 
stötfångarplast till återvinnare i norra Europa. Att stötfångarna har sålts bekräftar att det 
finns en efterfrågan på plasten och att kvaliteten på det insamlade materialet håller en god 
standard. Mer detaljerad information om avsättningen gick inte att få fram i detta projekt.  

Den första containern som hämtades in från DinBil innehöll stötfångare som inte var 
tillräckligt rensade från kablar. Av de cirka 500 kg som samlades in reklamerades 260 kg. 
Resterande insamlade stötfångare från DinBil har varit väldigt bra rensade och klassats 
som B med ett undantag på sista lasset som innehöll 35 kg brännbar fraktion. 
Anledningen till den ökade kvalitetsgraden under insamlingsperioden är att 
återkopplingen mellan Stena och DinBil har fungerat väldigt väl och där kvalitetsbrist har 
kommunicerats med hjälp av bilder i en reklamationsrapport, se Bilaga 3. Under 
insamlingsperioden har det dock inte varit möjligt att ge samma typ av återkoppling 
angående kvaliteten till övriga insamlingsaktörer, dels på grund av mindre frekvent 
tömning (Jönköping) och dels på grund av felaktig hantering av containrarna (Walters, 
Falköping). 

Under tiden som insamlingen genomfördes framkom det från insamlingsaktörerna att 
man upplevde att många stötfångare inte var tillverkade av PP/EPDM, eller saknade 
märkning av plasttyp. Detta föranledde en sammanställning av bilproducenters 
information om materialsammansättning, baserat på tillgänglig information i IDIS 
(International Dismantling Information System). Granskningen visade att många franska 
bilar har stötfångare av annan plasttyp (annan märkning), men även här utgörs materialet 
av en sampolymer av PP-bas. I VAG-gruppen (Volkswagen, Audi, Golf och Skoda) och 
hos Volvo är det dock en övervägande del som är tillverkat av PP/EPDM. 

Resultatet gav upphov till en diskussion om vad som skulle prioriteras för att ge bättre 
förutsättningar för en högre insamlad volym. De alternativ som diskuterades var att 
antingen samla in alla stötfångare – oavsett märkning, eller att inkludera andra detaljer i 
PP/EPDM. Beskedet från Stena Recyling var att det förstnämnda alternativet var att 
föredra då man avsatte materialet som ”stötfångarplast” snarare än PP/EPDM. Enligt 
Stena är inköpsmarknaden för denna typ av plast mest intresserad av i vilken applikation 
plasten har använts i tidigare för att på så sätt bedöma kvalitet och vidare 
förädlingspotential samt användningsområde.       
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Utvärdering 
Utvärdering insamlare 
De flesta insamlare upplevde att logistiken med utplacering och hämtning av containrar 
fungerat bra. Den största utmaningen för både demonterare och verkstäder var att 
kommunicera tydligt till alla medarbetare som varit delaktiga i insamlingen om hur 
rensningen av höljena skulle gå till i detalj. Instruktionen från Stena upplevdes som 
otydlig och knapphändig, särskilt av verkstäderna avseende vilka komponenter och 
material som var ok att lägga i containern och vad som måste demonteras. Din Bil har 50 
medarbetare och efterfrågade mer förberedelse innan insamlingen drog igång. 

Överlag finns en positiv inställning bland de anställda att samla in höljena separat. Hos 
Walters har man redan sedan tidigare samlat in större plastdetaljer separat, och JB har en 
separat container för ”plast” sedan tidigare. Man är dock förvånad över att så mycket 
plast i stötfångarhöljen inte är PP/EPDM; Walters uppger att endast 50–60% av höljena är 
PP-baserade.  

Båda verkstäderna undrar om det går att hitta fler detaljer som kan styras om från 
brännbart till separat insamling. Nybergs upplevde dock rensningen av höljena som mer 
komplicerad och tidskrävande och angav att flera av komponenterna på höljena måste 
skäras bort. Din Bil menade att rensning ändå ingår i deras rutiner när de byter 
stötfångare och att den enda skillnaden i försöken blev vilken container man skulle lägga 
höljet i. Din Bil uppgav att det skulle kännas underligt att gå tillbaka till gamla rutiner och 
kommer därför fortsätta insamlingen med Stena efter projektet. Hos Walters innebär det 
ett betydande extra arbete att rensa höljena, och det är därför ingen affär idag. Om man 
däremot fick ersättning för separat demonterad plast skulle bilden vara en helt annan. 
Mellan 3–5 kr/kg hade räckt för att göra affären intressant. JB uppger att det tar lite extra 
tid att rensa höljena, men att man inte fått några klagomål från de anställda.  
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Utvärdering Stena Recycling 
När materialet kommer in till Stenas filial genomgår det kvalitetskontroll. Majoriteten av 
materialet som samlades in höll kvalitetsklass B enligt Stenas mottagningskontroller 
(kvalitetsklass A motsvarar produktionsspill). Stena komprimerar och balar materialet 
som förberedelse för vidare förädling och återvinning. Figur 3 visar några av de balade 
stötfångarna som samlades in under projektet. 

 

Figur 3: Balade stötfångare vid Stena Recyclings filial på Ringön i Göteborg. 

Återvinnarna säljer i sin tur materialet till compounderare (plastbearbetare) som tillverkar 
ny plast enligt olika kunders kvalitetskrav, se Figur 4.  

 

Figur 4: Värdekedja för stötfångarna som samlades in i projektet. 

Att följa materialet till slutanvändning har inte varit möjligt i detta projekt. Jämförelse 
med Tyskland (se nedan) visar dock att det finns möjligheter att sluta kretsloppet och 
återanvända materialet inom bilindustrin.  

Miljövinst med materialåtervinning 
Vad tjänar klimatet på materialåtervinning istället för förbränning? Vid förbränning 
producerar ett kilo PP/EPDM 3,15 kg CO2-ekvivalenter. Om man dessutom antar att 20 
viktprocent av materialet i stötfångarna består av talk, vilket är en vanlig nivå av 
inblandning, blir utsläppen per kilo förbränd stötfångare 2,52 kg CO2-ekvivalenter. 

Vid förädling av plast för materialåtervinning ingår flera olika steg som sortering, 
finfördelning och tvätt. Beroende av kvalitet och renhet sker materialförluster i olika stor 
utsträckning vid de olika förädlingsstegen. Då rensade stötfångarhöljen är relativt 
homogena i sin polymersammansättning antar vi att utbytet vid sortering är 90%, och 
även 90% vid tvätt. 

Givet dessa antaganden sparar man i storleksordningen utsläpp av 1,8 ton CO2 -
ekvivalenter för varje ton stötfångarplast som återvinns. Detta är en lågt räknad 
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besparing. Om man dessutom räknar med de klimatutsläpp som sparas genom att ersätta 
primärproduktion av plast från råolja med återvunnen råvara blir klimatnyttan med 
materialåtervinningen ännu större.  

Ekonomi 
Det finns ett ekonomiskt incitament för verkstäder att samla in material som annars skulle 
gå i fraktionen brännbart. Även demonterare har kostnader för brännbart avfall. 
Brännbart kostar exempelvis JB ca 700 – 1000 kr/ton, och de har därför börjat samla in 
plast separat genom avtal med sin avfallsentreprenör. Hos demonterarna finns dock även 
ett incitament att skicka med plastdetaljer i karossen till fragmentering, eftersom de får 
betalt per kg kaross de levererar. Detta är ett hinder för att öka separat insamling av plast 
från demonterare idag.  

Tabell 3: Översikt över kostnader och intäkter för de olika aktörerna i systemet i nuläget.  
Röd färg indikerar en kostnad för aktören och grön färg indikerar en intäkt. 

Typ av kostnad eller 
intäkt 

Stena Recycling  Demonterare Skadeverkstad 

Transportkostnad Transport till kund Transport till Stena Transport till Stena 

Kvalitetskontroll & 
balning 

 - - 

Mellanlagring  - - 

Containerhyra - Beror av storlek Beror av storlek 

Förbränningskostnad - 700 – 1000 SEK/ton (?) 700 – 1000 SEK/ton 

Arbetskostnad - Demontering/rensning Demontering/rensning 

Ersättning ELV-karosser   - 

Försäljningsintäkt  - - 

 

För Stena finns en utmaning i transportkostnader, särskilt om materialet inte 
komprimerats innan det transporteras. Stena har idag balpressar på ca 30 platser och 
dessa kan teoretiskt tänkas vara ”noder” i ett nationellt system. På en full transport ryms 
ca 34 balar, så det tar en del tid att samla ihop en leverans som är optimerad ur 
transportsynpunkt. 

  



 Rapport C 481  Cirkulär fordonsplast    
 

 

16 
 

Förutsättningar för uppskalning 
Under projektets slutmöte diskuterades vilka parametrar som är viktigast för att skala 
upp systemet mot mer nationell nivå. Följande huvudpunkter är viktigast: 

Volymer 
Stena samlar idag in omkring 250 ton stötfångare per år, vilket är alldeles för lite för att 
det ska löna sig att göra satsningar i exempelvis förädlingsprocesser för materialet. 
Volymer är viktiga både ur transporteffektivitetssynpunkt och ur köparens perspektiv, 
eftersom plasttillverkare arbetar batchvis och vill ha en så konsistent kvalitet som möjligt. 
Ett större nätverk bör omfatta både verkstäder och demonterare och i första hand rikta in 
sig på de aktörer som hanterar stora mängder bilar, främst värdebilar. En tydligare 
instruktion för demontering och rensning, kombinerat med en kort utbildning, skulle 
också främja ett enhetligt arbetssätt hos verkstäder och demonterare och bidra till att fler 
stötfångare samlades in för materialåtervinning. 

Fördelning av värde & ersättningsmodeller 
Som beskrivs ovan har demonterare och verkstäder mycket olika ekonomiska 
förutsättningar att delta i ett insamlingssystem. Verkstäderna, som får betala för sitt 
brännbara verksamhetsavfall kan redan idag ha en viss vinning i att samla till 
materialåtervinning istället, medan demonterarna i dagsläget tappar en liten intäkt genom 
att lämna mindre material till fragmentering. Arbetsinsatsen för att demontera och rensa 
en stötfångare skulle också behöva ersättas för att maximera potentiell insamling. I 
verkstädernas fall skulle ersättningen troligen behöva komma från försäkringsbolagen, 
eftersom de står för ersättningen till verkstaden då en bil repareras. I dagsläget finns inget 
ekonomiskt incitament att lägga arbetstid på att rensa en stötfångare från komponenter 
om det inte redan ingår i arbetsprocessen.  

Demonterarna behöver istället en ny prismodell med Stena för de ELV-volymer de 
lämnar till fragmentering. Tre kronor per kg har angivits som tillräckligt för att göra det 
intressant, vilket skulle betyda mer än dubbelt så mycket som demonterarna får per kilo 
pressad kaross idag. En sådan uppdatering förutsätter att Stena kan ta tillräckligt betalt 
för materialet för att täcka såväl transportkostnader som kvalitetskontroll och ändå göra 
en positiv affär. 

Logistik 
Logistiken behöver läggas upp så att mottagningskontroll, balning och samlastning kan 
optimeras. Balning är en förutsättning för god fyllnadsgrad, men kan ske först efter 
mottagningskontroll. Stenas nuvarande nätverk borde kunna fungera bra som 
utgångspunkt, men materialet kan behöva mellanlagras för att få ihop rimliga mängder 
för leverans till kund. Figur 4 nedan visar hur Stenas filialer är lokaliserade över landet. 
Majoriteten av filialerna har balpress, men inte samtliga. Koncentrationen till de tre 
storstadsregionerna är naturlig, då det är där mest material (och fordon) omsätts. 
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Figur 5: Geografisk översikt över Stenas filialer i Sverige. 
 

Vidareutveckling av systemet 
För att vidareutveckla insamlingssystemet i större skala skulle det behövas 
fortsättningsprojekt. I ett sådant fortsättningsprojektet kan insamlingsförsöken skalas upp 
och nya ersättningsmodeller testas i verkligheten. Det vore även önskvärt att engagera 
fler aktörer, exempelvis försäkringsbolag, compounderare och OEM:er (Original 
Equipment Manufacturers), för att komma längre i utvärderingen av materialets 
användningsområden. Utredning av styrmedel för att stötta ökad plaståtervinning från 
fordonssektorn vore också värdefullt, via en referensgrupp med aktörer som exempelvis 
SIS och Naturvårdsverket. 

Jämförelse med Tyskland 
För att öka kunskapen om hur en potentiell insamling av stötfångare skulle kunna se ut i 
Sverige har en jämförelse gjorts med en aktör i Tyskland, där materialåtervinning av 
stötfångare är mycket vanligare. Wipag, ett dotterbolag till Albis Gmbh1, är ett exempel 
på ett företag som arbetar med både produktionsspill (post industrial) och post consumer-
material från bilindustrin. Årskapaciteten är 55 000 ton. Några exempel på material är 
frässpill från glasfiberarmerad PP, kolfiberarmerad plast och Shredder Light Fraction 
(SLF) från fragmenteringsanläggningar. Stora kunder är bland annat 
komponenttillverkare inom bilindustrin (Original Equipment manufacturers, OEM). Albis 

                                                           

1 https://www.albis.com/en/products/products-brands/WIPAG 

https://www.albis.com/en/products/products-brands/WIPAG
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arbetar även med stötfångarhöljen och erbjuder upphämtning av balade stötfångare för 
vidare förädling. De har möjlighet att ta hand om stötfångarna relativt orensade, då deras 
automatiserade processer möjliggör god separering av material. Strålkastare skall dock 
vara avlägsnade.  

Först kvarnas materialet och metall tas bort med magneter. Fortsatta förädlingssteg är 
densitetsseparering och elektrostatisk separation. Materialet avlackeras och tvättas också 
innan det smälts om. Ett fint smältfilter (80 µm) garanterar att mycket få föroreningar 
följer med den omsmälta råvaran. Tillsats av exempelvis talk kan justeras beroende på 
materialets applikationsområde hos kund. För att Albis ska kunna samla in stötfångare 
och förädla materialet på ett ekonomiskt hållbart sätt har de ett minimivärde på cirka 10 
ton per leverans/batch. Materialet kan behöva mellanlagras och samlastas för att få ihop 
logistiken.   
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Kommunikation av resultat  
Projektets och dess resultat har, och kommer att kommuniceras genom följande kanaler: 

• Kort artikel i tidningen Nordisk Bilåtervinning (NBÅ) nummer 4 2019, samt en 

längre artikel i NBÅ nummer 1 2020.  

Länk: http://www.sbrservice.se/medlemskap/tidningen/ 

• Omnämnande av projektet i artikel i Intelligent logistik. 

• Kommunikation om projektet på Mistraprojektet Explores slutmöte 2019-11-26. 

• Presentation av projektet på MRF:s lack- och skadekonferens 17 januari i 

Göteborg. 

• Poster om projektet kommer att presenteras på nordiska konferensen Circular 

materials på Chalmers Tekniska Universitet 17–18 mars 2020. 

• Projektmöten och denna slutrapport. 

  

http://www.sbrservice.se/medlemskap/tidningen/
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Slutsatser och rekommendationer 
Projektet har överlag fått positiv respons från medverkande parter och flera av 
insamlingsaktörerna uppger att de kommer att fortsätta med separat insamling av 
stötfångare, trots att det inte har kunnat påvisats ett tydligt ekonomiskt incitament i 
dagsläget. För att kunna bygga upp ett nationellt insamlingssystem bedöms ett antal 
faktorer vara avgörande; hög insamlad volym, kostnadseffektiva logistiklösningar och att 
värdet fördelas över värdekedjan genom nya affärsmodeller.  

Under projektet har det framkommit att det finns tydliga skillnader mellan demonterare 
och verkstäder gällande deras respektive möjligheter att få till en kostnadseffektiv 
insamling. Verkstäderna har ett tydligare ekonomiskt incitament att sortera ut höljena 
separat jämfört med att skicka dem som brännbart, medan demonterarna med dagens 
prismodell för ELV får betalt (om än lite) för att skicka höljena med karossen till 
fragmentering. Det ekonomiskt begränsade utrymmet har för demonterarna i projektet 
medfört att delar av flödet av stötfångare har varit undantagna från insamlingen. 
Gemensamt för båda deltagande demonterare är att endast de s.k. värdebilarna har legat 
till grund för insamlingen. Övriga bilar, vilka hanteras primärt maskinellt, har blivit 
undantaget. Om hela den volymmässiga potentialen av stötfångarhöljen ska kunna fångas 
behöver demonterarna sannolikt få någon form av ekonomisk ersättning för att kunna 
hantera även denna delmängd manuellt, alternativt att man kan finna acceptans i 
avsättningsledet för en sämre rensad stötfångare. Det rekommenderas att i ett 
fortsättningsprojekt studera hur affärsmodellerna behöver utvecklas för demonterare 
respektive verkstäder. 

Hur stora volymer man kan samla in och kvaliteten på den insamlade plasten beror 
mycket på arbetssättet hos demonterare respektive verkstad. Projektet har visat att det har 
förekommit variationer i arbetssätten och hur noga instruktionen för demontering och 
rensning har följts. För att skapa jämförbara och kvalitetssäkrade insamlingar bör 
instruktionen förtydligas ytterligare och utbildning om rensning bör genomföras vid 
inledning av nya insamlingar. I projektet har det också indikerats att det finns skillnader 
mellan olika bilmärken avseende hur komponenterna i höljena sitter fast, vilket påverkar 
möjligheten att effektivt demontera och rensa stötfångare. I intervjuer har det 
framkommit att man i vissa fall upplever att man har fått lägga mycket tid vid rensning 
från olika komponenter och i andra fall verkar konstruktionen vara mer genomtänkt ur 
demonteringsperspektiv. I ett fortsättningsprojekt, där underlaget bör vara avsevärt större 
än i denna studie, skulle det kunna vara möjligt att följa upp om det finns en systematik 
kring dessa skillnader mellan bilmärken och hur det påverkar förutsättningarna för 
effektiv demontering och rensning i ett nationellt insamlingssystem.     

För att minimera behovet av transporter, och därmed även de kostnader och den negativa 
miljöpåverkan som kan allokeras till transporterna, har det under projektet lyfts idéer om 
viss förbehandling av materialet, såsom komprimering och kvarning, redan hos 
demonterare/verkstad. Det påverkar dock möjligheten att utföra en kvalitetskontroll av 
materialet i negativ riktning Under utveckling och implementering av ett nationellt 
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insamlingssystem är det sannolikt viktigt att hålla möjligheten för kvalitetskontroll öppen, 
men efter en inlärningsperiod skulle lokal komprimering kunna vara ett sätt att få en 
effektivare transport, sett både till kostnad och miljöpåverkan. 

Baserat på intervjuer med insamlarna i projekt indikeras att den andel stötfångare som 
kunde nyttjas som reservdelar (återanvändning) var högre än förväntat. Det medför att 
den potentiellt tillgängliga volymen för materialåtervinning kan vara lägre än vad som 
uppskattades i forskningsprojektet Explore och som har varit hypotesen i detta projekt. 
En högre andel som kan återanvändas är förstås miljömässigt positivt då återanvändning 
ligger högre än materialåtervinning i avfallshierarkin, men i strävan att upprätta ett 
nationellt insamlingssystem för stötfångare för att öka graden av materialåtervinning blir 
den tillgängliga volymen en avgörande faktor. Det rekommenderas därför att skapa 
tydlighet i hur stor andel av behandlade stötfångare som kan återanvändas och mäta 
detta i ett mer omfattande insamlingsförsök – både avseende antal deltagande 
insamlingsaktörer samt insamlingsperiod. 

Separat insamling av stötfångare för materialåtervinning bedöms ha en positiv 
miljöpåverkan. I projektet jämfördes avsättning till materialåtervinning med att materialet 
hanterades via förbränning och beräkningarna visade på en reduktion av CO2- 
ekvivalenter om ca 1,8 ton per ton återvunnen plast. 
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Bilaga 1: Sorteringsinstruktion 

 

 

 
 
 

HANDBOK FÖR 
KÄLLSORTERING 

 
 
 

UTGÅVA 1-2019 
UTFÄRDARE: Jonas 
Gustafsson 

 
 

KONTAKT 
Jonas Gustafsson 
Stena Recycling AB 
Fiskhamnsgatan 8 
400 40 Göteborg 

 
Tfn 010-445 8146 
Jonas.gustafsson@stenarecycling.se 
www.stenarecycling.se 
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STÖTFÅNGARE PLAST 
 
 
 

Stötfångare av PP/EPDM kontrolleras, sorteras 
och bearbetas för att uppfylla kvalité och 
inköpskrav för plaståtervinning. 

 
 
 

 

JA TACK NEJ TACK 
 

 

Stötfångare och annan 
exteriör bilplast av PP/EPDM 

1. Rensas från kablar 

2. Demontera monterade 
ljusen 

3. Demontera lösa 
metalldelar 

4. Demontera detaljer som 
inte är PP/EPDM (Grill, 
lister m.m.) 

Plast av annan typ än PP/EPDM 

Övrigt avfall
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Bilaga 2: Intervjuunderlag 

Frågor om insamling till bildemonterare och skadeverkstäder 
1. Hur har demonteringen av stötfångare fungerat?  

a. Vad upplever ni har gått bra?  
b. Vad upplever ni har varit svårt?   

 
2. Hur upplever ni att demonteringsinstruktionerna har fungerat?  

 
3. Hur mycket extra tid skulle ni säga att demontering av stötfångare har tagit i detta projekt jämfört 

med er vanliga process? 
a. Själva demonteringen inklusive gång till dedikerad insamlingscontainer 

 
4. Hur har samarbetet med Stena fungerat angående upphämtning och utplacering av containers?  

 
5. Hur upplever era kollegor momentet att behöva rensa stötfångare enligt en instruktion?  

 
6. Vad är den generella feedbacken i organisationen kring att separera stötfångare från resten av 

plasten?  
 

7. Hur tycker ni att ett framtida insamlingssystem borde vara uppbyggt? 
 

8. Vilka förutsättningar skall vara uppfyllda för att ni ska vilja delta i ett sådant system? 
 

9. Övriga frågor/funderingar?          
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Bilaga 3: Reklamationsunderlag 
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Bilaga 4: Administrativ bilaga 

Måluppfyllnad 
Projektet har i stort uppfyllt de mål som sattes upp. Uppfyllnad och mindre avvikelser rapporteras nedan: 

1. Testflöden med utvalda demonterade plastkomponenter till materialåtervinning har skapats som involverar minst två större aktörer 
(demonterare/skadeverkstad). Flödena testas under minst tre månader under perioden juni-november 2019.  
UPPFYLLNAD: 
Testflöden med fyra aktörer genomfördes, dock under något kortare tidsperiod än angivet. De deltagande verkstäderna och demonterarna är bland de större aktörerna i 
landet. 

2. Försöken med testflöden är utvärderade ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Utvärderingen omfattar mängden plast som samlats in, hur 
stor andel som återvunnits i nya produkter, hur stor klimatbesparing återvinningen medfört samt hur värdet på materialet utvecklats under 
försöken.  
UPPFYLLNAD: 
En kvalitativ kostnadsutvärdering har visat att aktörerna har olika förutsättningar för lönsamhet. För demonterare är systemet inte lönsamt i dagsläget, medan 
verkstäderna kan ha en vinst i undvikna förbränningskostnader. För Stena är vidare satsningar lönsamma om volymerna kan ökas avsevärt. Klimatbesparingen av 
återvinning jämfört med förbränning har utvärderats. Kvaliteten på majoriteten av materialet höll klass B. Samtligt B-klassat material kan avsättas för vidare 
förädling till nya produkter, och detta görs redan i Tyskland idag. Värdet på materialet varierar med efterfrågan på marknaden. 

3. Projektets resultat har kommunicerats till relevanta aktörsgrupper inklusive demonterare, skadeverkstäder, biltillverkare och forskare. 
UPPFYLLNAD: 
Målet uppfyllt, se separat rapportavsnitt. 

4. Vid positivt utvärderingsresultat presenteras också en plan för stegvis nationell uppskalning av insamlingssystemet i december 2019. 
UPPFYLLNAD: 
Resultatet av befintligt projekt är för begränsat för att kunna skapa en bild av exakt hur systemet bör skalas upp, men viktiga insikter har erhållits.  
Majoriteten av partners var intresserade av att fortsätta med ett uppskalningsprojekt, medan demonterarna var mer tveksamma. En justering av ersättningsmodeller 
och samarbetsformer mellan parterna i värdekedjan är en förutsättning i ett uppskalat system. 
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Ekonomisk redovisning: 

Delprojekt Ansvarig Leverabler 

Lönekostnader, 
huvudsökande 
organisation: IVL 
(SEK) 

Lönekostnader, 
ev. medsökande 
organisation: CIT 
(SEK) 

Ev. övriga 
kostnader 
(SEK) 

Total kostnad 
för delprojekt, 
exkl. ev. 
restvärde för 
investeringar 
(SEK) 

Sökt stöd från 
Naturvårdsverket 

Namn på 
delprojektet, t ex 
arbetspaket 1. 

Namn och 
organisation för 
projektledare 
eller annan 
ansvarig. 

Förväntad 
leverans från 
delprojektet, 
exempelvis ett 
eller flera av 
projektets mål. 

Kostnad i svenska 
kronor. 

  Restvärde i 
svenska 
kronor. 

Kostnad i 
svenska kronor. 

Sökt stöd i svenska 
kronor. 

AP1: Försök med 
testflöden  

Klas Cullbrand, 
CIT Mål 1 70 000 250 000 50 000 320 000 370 000 

AP2: Utvärdering 
och plan för 
uppskalning 

Hanna Ljungkvist 
Nordin, IVL Mål 2 & 4 150 000     150 000 150 000 

AP4: Projektledning 
och kommunikation 

Hanna Ljungkvist 
Nordin, IVL Mål 3 80 000 20 000   100 000 100 000 

SUMMA, sökta 
medel     300 000 270 000 50 000 620 000 620 000 

SUMMA, 
upparbetade medel   179 349 270 000 26 460 475 809 475 809 

 
Avvikelser: 
Då färre containrar än beräknat hämtades blev övriga kostnader lägre än beräknat. 
Eftersom en uppskalning av systemet inte kunde planeras i detalj blev också IVL:s arvode lägre än beräknat. 
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Nedan bifogas en förteckning över IVL:s arvode och övriga kostnader: 

ARVODE           
Tid rapporterad av Text Tim Intäkt, SEK À-pris Tidk/Kat 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Projektledning 6 6 240,00 1 040,00 TEKN 

Alexandra Maria Almasi (I3026) Förb. och möte med Hanna 1,5 1 545,00 1 030,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Projektledning 6 6 570,00 1 095,00 TEKN 

Alexandra Maria Almasi (I3026) Partnersmöte och uppfölj 5 5 150,00 1 030,00 TEKN 

Alexandra Maria Almasi (I3026) skypemöte 1 1 030,00 1 030,00 TEKN 

Alexandra Maria Almasi (I3026) skypemöte 1 1 030,00 1 030,00 TEKN 

Alexandra Maria Almasi (I3026) Internt möte 1,5 1 545,00 1 030,00 TEKN 

Alexandra Maria Almasi (I3026) Möten i Jönköping 8 8 240,00 1 030,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Projektledning 2 2 190,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Projektledning 1 1 095,00 1 095,00 111/TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Projektledning 2 2 190,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Projektledning 4 4 380,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Möte planering 2 2 190,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Projektmöte Jönköping 12 13 140,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) möte Stena 1 1 095,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Intervjuer/studiebesök 6 6 570,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Intervjuer/studiebesök 15 16 425,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Intervjuer/studiebesök 2 2 190,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Rapport + möte Albis 10 10 950,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Slutrapport 12 13 140,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Presentation MRF mässan 16 17 520,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Slutrapport + NBÅ intervju 11,5 12 592,50 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Slutrapport 4 4 380,00 1 095,00 TEKN 

Hanna Ljungkvist Nordin (I0704) Slutrapport 32 35 040,00 1 095,00 TEKN 

Helena Larsson (i0651) Kommunikation 3 2 910,00 970,00 TEKN 

Summa tid   165,5 179 347,50   
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UTLÄGG 
        

Typ av utlägg Text Kostnad,SEK Ver.nr 

Övrigt (I0704) Lunch projektmöte 996,43  

Resor (I3026) Möten i Jönköping 96,00  

Resor (I0704) Projektmöte Jönköping buss 40,00 

 
Övrigt (I0704) Lunch slutmöte 1 170,00 

 
Bilkostnader (I0704) Besök Walters 20191115 703,95  

Hyra av instrument o utrustn. LEVIM397886, Stena Recycling A 2 388,00 LFIM7636 

Hyra av instrument o utrustn. LEVIM399493, Stena Recycling A 2 098,00 LFIM9151 

Utrustning LEVIM399567, Stena Recycling A 3 836,00 LFIM9380 

Fraktkostnader LEVIM396681, Stena Recycling A 994,00 LFIM6499 

Fraktkostnader LEVIM398032, Stena Recycling A 7 226,00 LFIM7957 

Fraktkostnader LEVIM398193, Stena Recycling A 3 191,00 LFIM7958 

Hyra av instrument o utrustn. LEVIM400039, Stena Recycling A 3 721,00 LFIM503 

Summa utlägg   26 460,38 
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REKVISITION CHALMERS INDUSTRITEKNIK 
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