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Sammanfattning
Starka miljöskäl har stått i fokus vid kretsloppsanpassning av samhället medan
arbetsmiljön ofta glömts bort. I denna rapport beskrivs hur kretsloppet ser ut idag och
vad det innebär för arbetsmiljön. Rapporten omfattar följande delar:
n Processintegrerade åtgärder för att minska mängden och miljöbelastningen från
avfall:
n Insamling av avfall för återanvändning eller återvinning
n Varor i kretsloppet, bl.a. vitvaror, bilar, däck och elektriska samt elektroniska
produkter
n Material i kretsloppet, bl.a. metaller, papper, kartong, wellpapp, plaster, glas och
byggnadsmaterial.
Nedan följer några generella slutsatser från denna förstudie
© Återvinningsarbetet karakteriseras av mycket manuellt arbete och låg teknologi. I
Sverige innebär metoderna för sortering att det krävs omfattande manuellt arbete vid
sortering av material.
© En ökad demontering av produkter utgör en påtaglig risk för belastningsskador
p.g.a. repetitiva arbete samt brist på lämpliga hjälpmedel för bl.a. lyft och transport av
produkter/material. Det kräver också tillgång till ergonomiskt anpassade verktyg och
utrustning som minskar belastningen på bl.a. handleder. Manuell demontering innebär
ofta arbetsmiljörisker i en eller annan form, eftersom produkter i allmänhet inte är
utformade för att tas isär.
© De nya verksamheter som har skapats p.g.a. ett ökad kretsloppsarbete etableras
ibland utan hänsyn till arbetsmiljön. Arbetet sker ibland i undermåliga och trånga
lokaler med dålig ventilation, otillräcklig belysning eller hög ljudnivå. Det händer att
man startar en verksamhet i provisoriska lokaler och att den dåligt genomtänkta
arbetssituationen permanentas utan att man någon gång vidtar arbetsmiljöförbättrande
åtgärder.
© Det är vanligt att företagen anställer lågutbildad personal för återvinning av
produkter/material. Dessa arbetskraft har ofta bristfällig kunskap om vad arbetet innebär
och dålig kunskap i arbetsmiljöfrågor.
© I litteraturen finns få studier om arbetsmiljön vid kretsloppsarbeten. De flesta
undersökningarna behandlar pappers- och plaståtervinning.
I rapporten ges också förslag på intressanta områden för vidare forskning.

4

1. Bakgrund
Ordet kretslopp har använts flitigt i den allmänna miljödebatten under 1990-talet.
Kretslopp framställts i stort sett alltid som något positivt och man strävar efter att föra in
en större del av samhällets materialflöden i kretslopp. Hur ser kretsloppet ut idag i
Sverige? Vad innebär kretsloppet för arbetsmiljön? Det är frågor som behandlas i denna
rapport.
Önskan att styra samhällsutvecklingen mot kretsloppsanpassning manifesteras bl a i tillsättandet av Kretsloppsdelegationen 31 augusti 1993. Beslut har också fattats om ett
antal lagar och förordningar om olika aspekter på avfall som samtliga har som syfte att
öka återvinningen och återanvändningen av material. Några exempel ges nedan.
I miljöbalken, SFS 1998:808, i 2 kap., 5 § anges att alla som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna
till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas.
Paragrafen ger uttryck för kretsloppsprincipen och hushållningsprincipen, d v s att råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt och att förbrukningen minimeras. En form av hushållning är att utnyttja energiinehållet i avfall.
Kretsloppsprincipen [42]innebär att vad som utvinns ur naturen på ett uthålligt sätt ska
kunna användas, återanvändas, återvinnas och bortskaffas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas. Det kan även uttryckas så att det är en princip
som siktar mot slutna materialflöden. Avsikten är att tillämpningen av dessa principer
ska leda utvecklingen mot ett mer resurshushållande samhälle beträffande råvaror och
material och en miljöanpassad varuproduktion. I valet mellan återanvändning, återvinning, energiutvinning och deponering bör den metod prioriteras som ger bäst resultat
från resurshushållningssynpunkt utan att andra viktiga miljöaspekter åsidosätts. Det
innebär att återanvändning väljs före materialåtervinning och först därefter energiutvinning, vilket dock i sin tur bör vara att föredra framför deponering.
I bilaga 1 ges en översikt över de viktigaste lagarna som rör kretslopp. Lagstiftningen
har utvecklats över åren. Inledningsvis reglerades återvinning av returpapper och däck.
Därefter sattes mål upp för insamling av förpackningar av olika material. Reglering för
vissa produkter och produktgrupper börjar nu införas. I samband med den ökade
källsorteringen har transport av källsorterat material avreglerats. Förbud mot deponering
av brännbart avfall och krav på ökad källsortering införs från 2002.
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2. Syfte
I denna rapport beskrivs hur kretsloppet ser ut idag i det svenska samhället. Utgående
från denna beskrivning görs en värdering av forskningsbehov och planering av forskningsinsatser inom IVLs programområde – Kretsloppet och arbetsmiljön.

3. Kretslopp – en översiktlig beskrivning
Kretslopp är ett begrepp som ofta används i miljödebatten. Samtidigt är det ett begrepp
som kan ges många olika tolkningar, beroende på vilken del av kretsloppet man börjar
tänka på. I fokus för kretsloppet står ofta avfallshantering, där målet är att återföra avfall
i kretsloppet genom att upparbeta olika materialfraktioner som till stor del består av förpackningar. Detta utgör dock en begränsad del av kretsloppet. Nedanstående figur illustrerar hur kretsloppet ingriper i olika verksamheter.
3 UR FH V VLQ WH J UH UD G H n W J l UG H UI| U
D WW P LQ VN D P l Q J G H Q R FK
P LOM| E H OD VWQ LQ J H Q IUn Q D Y ID OO

c WH UD Q Y l Q G Q LQ J 
Y LQ Q LQ J D Y S UR G X N WH U
5 H Q J | ULQ J  UH S D UD WLR Q
D OWG H P R Q WH ULQ J

,Q V D P OLQ J D Y
D Y ID OO I| U
n W H UD Q Y l Q G Q LQ J 
n W H UY LQ Q LQ J

+ X VK n OO
) LQ V R UW H ULQ J R F K
X S S D U E H W Q LQ J D Y
R OLN D P D WH ULD O
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Processintegrerade åtgärder för att minska
mängden och miljöbelastningen från avfall

4.1 Principer för processintegrerade åtgärder
Även om kretsloppsarbetet har kommit att handla mycket om avfall och källsortering,
finns det även i kretsloppsarbetet olika insatser som görs “vid källan” för att reducera
mängden material i samhällets materialflöden samt underlätta återvinningen av produkter och material [44].
Även om kretslopp har utvecklats till att bli ett mål i sig, finns det åtgärder som knyts
till kretsloppsarbetet som har en något annorlunda karaktär.
Avfallsminimering är ett begrepp med stark koppling till kretsloppsarbete. Avfallsminimering kan innebära många olika åtgärder. Några exempel;
-

reducering av vikt i t ex förpackningar och produkter, s k dematerialisering

-

minskat spill från produktionsprocesserna

-

minskade kassationer, d v s höjd kvalitet, och tillverkning av färre defekta produkter
som måste kastas.

Dessa åtgärder innebär att mängden material i kretsloppet minskar. Kretsloppet är således inget mål i sig, eftersom kretsloppsarbetet också kräver energi och transporter och i
sig är miljöstörande. Kretsloppet är dock oftast ett bra sätt att ta hand om det avfall som
oundvikligen bildas.
Utfasning av farliga ämnen är ofta en förutsättning för kretsloppet. Att återanvända
miljöfarliga ämnen belastar oundvikligen miljön, eftersom alla processer ger upphov till
vissa, om än ibland små, utsläpp till miljön. Helt slutna processer existerar inte. (Inte
heller perpetuum mobile.) Farliga ämnen som förbjudits helt och hållet eller i vissa
applikationer är bl a kvicksilver, kadmium, vissa freoner, trikloretylen. För att kunna
föra in material från produkter och förpackningar i kretsloppet, kan det vara viktigt att
förändra produkten / förpackningen så att farliga ämnen som kan skada miljön inte
längre ingår. Produkter / förpackningar som innehåller farliga ämnen måste ibland deponeras, eftersom de inte går att föra in i kretsloppet. Ett sådant exempel är batterier
som innehåller bly. För närvarande finns inga metoder som fungerar i fullskala för återvinning av sådana batterier.
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Undvik sammansatta material, som inte kan återvinnas tillsammans. Om produkter
eller förpackningar är gjorda av sammansatta material och materialen är svåra att separera från varandra, är det svårt att återvinna materialen. I dessa fall krävs extra arbetsinsatser för att separera de två materialen, vilket försvårar återvinningen. Ett exempel är
dryckesförpackningar som ofta har en tunn plastfilm på insidan av kartong. Om förpackningen / produkten istället kan tillverkas av ett enda material eller kan tillverkas på
ett sådant sätt att materialen är lätta att skilja åt i samband med materialåtervinning,
underlättas återvinningen.
Reducering av antalet material i en produkt underlättar kretsloppet och är ofta en förutsättning för att kretsloppet ska fungera. Om en produkt huvudsakligen består av ett enda
eller ett fåtal material, kan demontering undvikas eller minimeras. Eftersom demontering kostar, är detta ofta en förutsättning för god ekonomi i återvinningsarbetet.
Samtliga dessa åtgärder innebär förändrad design av produkterna. Om designen förändras, förändras också tillverkningsmetoderna, vilket i sin tur innebär att arbetsmiljön vid
tillverkningen också förändras.
Andra kretsloppsåtgärder som direkt påverkar tillverkningsprocesserna är;
-

tillverkning av produkter i moduler, så att det ska vara lätt att byta ut vissa delar och
t ex moderniserna produkten.

-

Tillverkning av produkter som är förberedda för demontering genom att produkten
innehåller sorteringsgränser eventuellt med brottanvisningar.

-

Val av material så att föroreningar från ett material ska störa återvinningen av andra
material i produkten så lite som möjligt.

4.2 Nya kretsloppsanpassade produkter
De processintegrerade åtgärder som beskrivits i ovanstående avsnitt innebär ofta en viss
förändring av de produkter som tillverkas. I en del fall, sker dock tekniksprång, som
innebär att de nya kretsloppanpassade produkterna bygger på helt nya material eller
koncept. Dessa nya kretsloppanpassade produkter utgör en specialnisch i företagens
kretsloppsarbete.
Som exempel kan nämnas de förpackningar och engångsmaterial, t ex tallrikar och
bestick som börjar tillverkas av biologiska material. Som exempel kan nämnas att SIK i
Göteborg arbetar med utveckling av förpackningar av vassle. Dessa förpackningar är
nedbrytbara och tillverkas av en förnyelsebar resurs. Dessutom är vassle en restprodukt
från osttillverkning, som på detta sätt kan nyttiggöras [45].
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4.3 Företagsinterna kretsloppsåtgärder och arbetsmiljön
Företagens kretsloppsarbete skiljer sig inte från annat förändringsarbete när det gäller
effekter på arbetsmiljön. Alla förändringar i ett företag kan påverka arbetsmiljön positivt eller negativt. Vilka effekterna blir kan säkert utvärderas endast i varje enskilt fall.
Genom studier av flera likartade förändringar kan man dock dra slutsatser om gemensamma drag i förändringarna.
De processintegrerade åtgärderna för att minska avfallsmängderna och göra produkter
mer kretsloppanpassade innebär att
-

vissa material fasas ut, eftersom de anses skadliga för miljön. I de flesta fall torde
dessa åtgärder innebära fördelar också för arbetsmiljön. Det bör dock observeras att
det inte finns något entydigt samband mellan ett ämnes effekter i miljön och dess
toxicitet för människa.

-

antalet material som används minskar. Det är oklart vad detta betyder för arbetsmiljön.

-

tillverkningsmetoder förändras. Av erfarenhet vet vi att sådana förändringar kan påverka arbetsmiljön på många olika sätt. Ibland förändras arbetsmetoderna så att mer
eller mindre bullrande metoder /utrustning måste användas. Ibland förändras arbetsbelastningen och arbetet kan bli både lättare och tyngre. Ibland måste nya kemikalier användas. Dessa nya kemikalier kan tillföra nya risker eller vara tämligen
harmlösa att arbeta med. Spektrat av tänkbara effekter är stort och går knappast att
förutsäga.

I Sverige har miljöarbetet under de senaste åren till stor del handlat om att kretsloppsanpassa produkter och materialflöden. En stor del av de förändringar som görs inom
företag motiveras således av kretsloppsanpassning. Av detta skäl är det intressant att
göra fallstudier för att studera hur arbetsmiljön påverkas av kretsloppsarbetet.

5

Insamling av avfall för återanvändning/återvinning

Under 1990-talet har både företag och hushåll gått från att samla allt avfall i en
påse/behållare/container till att källsortera det producerade avfallet, se tabell 1. Den
ökande källsorteringen har lett till bl.a. att nya insamlingssystem har utvecklats och att
olika s.k. materialbolag har bildats för insamling och återvinning av olika materialslag.
Materialbolagen har endast en administrativ funktion och de tecknar avtal med olika
privata eller kommunala entreprenörer för det praktiska insamlingsarbetet.
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Tabell 1

Exempel på behållartyp, fordonstyp och insamlingsställe för källsorterat avfall från företag
och hushåll

Källsorterat avfall

Uppsamlingssystem

Fordon

Inlämningsställe

Företag

n container

l bak-, sid,
frontlastare
l flerfacksfordon
l tranfer trailers
l kranbil
l lastväxlare

u ÅVC
u återvinningsföretag

Hushåll

n säck
n kärl
n kartong

l bak-, sid,
frontlastare
l flerfacksfordon
som t ex ÅVS, ÅVC
l mobilsug
l kranbil

n Molok
Förklaringar:

ÅVS= återvinningsstation, se sida 10

u vid fastighet
u vid insamlingsplatser

och miljöstationer

ÅVC=återvinningscentral, sida 10.

Molok: djupuppsamlingssystem med behållare nedsänkta i marken

5.1 Insamling av källsorterat avfall från företag
Företagen källsorterar vanligen förpackningar och produktionsspill. För avfallsinsamling inne i företaget, används olika typer av behållare som t ex plast- och papperssäckar,
kärl av plast eller plåt på hjul och behållare/containrar av olika storlekar och formar. Ett
flertal företag har utrustning för komprimering och balning av olika avfallslag. De olika
källsorterade fraktionerna samlas upp i större utomhusplacerade behållare/containrar
inför hämtning. Insamlingssystem, hämtning och transport av företagets källsorterade
avfall ombesörjs av resp materialbolag/renhållnings- och transportbolag som företaget
har avtal med. Containrarna töms oftast i baklastande fordon eller är anpassade till
front- eller sidlastande fordon. Vissa containrar hanteras med lastväxlare som tar med
sig hela containern för tömning på avfallsstation.
Företagen får också lämna sitt utsorterade avfall vid återvinningscentraler eller andra
mottagninspunkter.
I storstäderna görs olika försök att samla in avfall från områden med många företag/kontor/affärer. I Stockholm, under de fem höghusen vid Hötorgcity, har en garage
gjorts om till en återvinningsstation. Där samlas in, komprimeras och balas återvinningsmaterial från 350 företag [40, 41]. Företagen källsorterar sitt avfall i kärl för olika
förpackningar, batterier, lysrör och elektronikavfall. Renhållningspersonalen hämtar och
registrerar med streckkodspenna vilken typ av avfall och mängder respektive företag
producerar.
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En ny typ av service med återrapportering av avfallsmängderna har stora fastighetsägare, med hus med många butiker, restauranger och kontorshyresgäster, i Stockholm
fått. Vanligast är att hyresgästerna har egen källsortering på sina våningsplan, även
restauranger och butiker. De sorterade mängderna avläses med streckkodspenna.

5.2 Insamling av källsorterat avfall från hushåll
Insamling av hushållsavfall görs i kommunal regi och de flesta kommuner anlitar privata entreprenörer för insamling/transport. Källsorterat avfall från hushållen samlas in
på två sätt:
vid fastigheten:
återvinningshus/återvinningsgårdar e.d.
vid speciella insamlingsplatser som t ex
återvinningsstation (ÅVS) är en obemannad mindre anläggning för mottagning
av förpackningar och tidningar, ibland också batterier, kläder och liknande [38]. De är
ofta placerade på gatumark eller i anslutning till ett köpcentrum.
återvinningscentral (ÅVC) är en bemannad större anläggning för mottagning av
grovavfall, trädgårdsavfall, hushållens farliga avfall, utsorterade avfallsslag, t.ex. plast,
trä, metall, wellpapp, vitvaror, hemelektronik, glas etc [38].
Miljöstationer är fasta inlämningsställen för mottagning av farligt avfall från hushåll.
Miljöcontainer och miljöskåp placeras oftast vid bensinstationer. Miljöstationerna finns
även i anslutning till de ovannämnda insamlingsplatserna.

För hämtning vid fastighet har ett flertal kommuner utrustat fastigheterna med avfallsskåp med olika fack för skilda fraktioner. Med hjälp av en kärra dras de olika avfallsfraktionerna av renhållningspersonal som sedan tömmer avfallen i en flerfacksfordon.
Källsorterat avfall från hushållen hämtas oftast med baklastare. Hämtning med sid- och
frontlastare förekommer också. Sid- och frontlastning styrs från förarplats eller speciell
manöverplats utanför fordonet.

5.3 Arbetsmiljön vid insamling av källsorterat avfall
Traditionellt har sophämtares hantering av osorterat avfall i tunga säckar/behållare och
trånga soprum samt i- och urstigning ur fordon resulterat i arbetsolycksfall och
belastningsskador [2]. Övergång från säck- till kärlhantering har minskat antalet tunga
lyft då kärl är försedda med hjul. Användning av kärra för hämtning av osorterat eller
sorterat avfall innebär fortfarande viss manuell hantering som kan ge belastningsbesvär.
Risken att skadas med stickande/skärande föremål har minskat vid kärlhantering. Dock
kan lukt och hygieniska problem uppstå då förpackningar som inte sköljs ur ordentligt,
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ev. matrester e.d. följer med de olika källsorterade fraktionerna [2]. Dåligt skötsel av
kärl kan också ge både lukt och hygieniska problem [3]. Därför är kärlrengöring viktigt
då det förhindrar utveckling av flugor och mikroorganismer, särskilt under sommartid.
Valet av insamlingssystem avgör den framtida arbetsmiljön för de som ska ta hand om
de insamlade fraktionerna. Vilka riskerna blir vid insamling av avfall, beror på vilket
system man väljer. Hämtning av t. ex. returpapper som läggs i kassar/kartonger eller
dåligt emballerat papper innebär många lyft och besvärliga arbetsställningar [1, 33].
Papperskassarna kan bli extra tunga om de blivit blöta. Nu blir det allt vanligare att hushållen lämnar sina tidningar och annat pappersavfall i närmaste ÅVS.
Utveckling av fordon med mer automatiserad utrustning har bidragit till förbättrad
belastningsergonomi. Dock blir arbetet i fordon med kärltömning ganska ensidigt, starkt
styrt och bundet, med mycket reglagehantering och huvudvridningar till följd av
ständiga kontroller. Föraren har även höga krav på noggrann placering och positionering
av sid- eller frontlastare, vilket innebär mycket övervakning via speglar och kamera.
Användning av container minskar hantering av kärl som annars skulle hanterats
manuellt. Containerhanteringen ger en sluten hantering som i sin tur minskar ev exponering för avfall och skärande/stickande föremål. Åt andra sidan kan lastning och lossning
av container innebära risker för olycksfall om det uppstår problem med luckor, låsanordningar eller vajerfästen. Det finns också indikationer på att containerhanteringen
ger mycket stillasittande arbete med hantering av reglage och spakar från lastbilens hytt.
Ett annat problem som kan uppstå är risken för dammexponering vid tömning av vippcontainer i baklastande fordon.
Erfarenheter från arbete i återvinningscentraler (ÅVC) [4], visar att buller och
bilavgaser kan ge problem. Bullernivån i ÅVC kan vara hög vid t ex omlastning av glas
från flerfackscontainer. Höga avgashalter kan uppstå vid omlastning av
flerfackscontainrar, då fordonet för att kunna tippa måste ha motorn i gång. ÅVC:s
konstruktion är avgörande för hur snabbt bilavgaserna evakueras ur avlastningshallen.
Andra problem på ÅVC är halkrisk vintertid då avlastningshall saknar värme samt risk
för skärskador p.g.a. glas på marken. Anlagda bränder i papperscontainer har
förekommit på olika platser.
Nedskräpning av återvinningsstationer är ett stort problem idag då ingen vill ta ansvar
för sopor som inte ingår i producentansvaret [5] Problemet är mest frekvent i de kommuner där återvinningsstationerna är högt belastade och där fler än en entreprenör anlitas för avfallshämtning. Hittills har man inte hittat en bra lösning till problemet. För att
lösa problemet i Stockholm ha renhållningsförvaltningen, fastighetsägare och materialbolagen diskuterat ett förslag att utveckla ett fastighetsnära källsorteringssystem för hela
Stockholm stad.

12

Insamling av hushållens farliga avfall vid miljöstationerna är inte fritt från risker eller
problem. Största problemet är ”dumpning” av avfall när bensinstationen är stängd [6].
Olämplig hantering eller placering av farligt avfall vid miljöstationen innebär risk för
explosioner, kemiska reaktioner eller fara vid brand. Arbetsmiljöriskerna är också
uppenbara om ett farligt avfall med okänt innehåll ska tas omhand. Omemballering av
avfall kan många gånger kräva kemikompetens då avfallen ska deklareras enligt gällande regler innan det skickas iväg för omhändertagande.

6

Varor i kretsloppet

Återvinning av vitvaror, bilar och elektronikprodukter har ökat de senaste åren. Även
återvinning av flygplan och minor förekommer om än i liten skala. Produktåtervinning
innebär ofta att en uttjänt produkt behandlas i olika steg för återvinning av olika fraktioner. Sortering, demontering och tömning av farligt avfall är vanligt förekommande behandlingssteg. I tabell 2 anges olika behandlingssteg och mängder samt användning av
de vanligaste återvunna produkter.
Tabell 2.
Produkt
Vitvaror
(Kyl- och
frysskåp
m.fl.)
Bilar

Behandling och mängder samt användning av de vanligaste återvunna produkterna.
Återanvändbara/
Återvunna fraktioner
❑ metaller,
❑ farligt avfall (freon,
olja)

Däck

❑ metaller,
❑ däck,
❑ farligt avfall (oljor,
bränsle, batterier)
❑ metaller,
❑ plaster,
❑ glas,
❑ farligt avfall
❑ gummi

Asfalt

❑ asfalt

Elektronik
(TV, PC,
m.fl.)

Behandling

Mängd

Användning

● tömning av
freon och olja
● demontering
● fragmentering
● tömning av
farligt avfall
● demontering
● fragmentering
● sortering
● reparation,
● demontering

50 000 ton
(år 1997)

◆ Metaller används som
råvara i smältverk

140 000 bilar
har skrotats
(år 1998)

◆ Metaller används som
råvara i smältverk

60 000 ton,
därav 8 000 ton
till återvinning
(år 1996)
5 837 000 däck
(67 808 ton)

◆ Metaller används som
råvara i smältverk

● regummering,
● klippning,
● krossning
● malning

● krossning
● sortering

Ca 620 000 ton

◆ Återanvändning av
hela däck
◆ Tillverkning av stötoch vibrationsdämpare,
trafikmarkeringar, packningar m.m.
◆ Gummiklipp används
som energiråvara
◆ asfalt används som
råvara för tillverkning av
ny asfalt
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6.1

Vitvaror

6.1.1 Återvinning av vitvaror
Bland de vitvaror som återvinns finns kyl- och frysskåp, spisar, tvätt- och diskmaskiner,
torkskåp, torktumlare m. fl. Vitvarorna sorteras och omhändertas för återvinning av olika
metaller och eventuellt farligt avfall (freon och olja). Enligt Renhållningsverksföreningen
har ca 50 000 ton vitvaror från hushållen gått till återvinning under 1997 [13].
Det som återvinns mest i landet är kyl- och frysskåp. Enligt renhållningförordningen
(SFS 1998:20) [12] och förordningen om CFC och halon har kommunerna ansvar för
insamling och miljöriktig slutbehandling av kasserade kyl- och frysskåp . Insamlingen
görs genom hämtning i hushåll, kylserviceföretag m.fl. Vanligen mellanlagras kyl- och
frysskåp i uppsamlingsterminaler för vidare transport till återvinningsanläggning.
Återvinning av kyl- och frysskåp sker vanligen m.h.a. en mobil utrustning. Återvinningsprocessen omfattar följande steg:
Tömning av freon. Tömning av freonet CFC 12 från kylsystem sker med
vaccumpump och tångklämmor, se bild 2 nedan. Håltagning i kompressor och
utsugning med kraftig vacuum av både olja och CFC sker slutet. Genom
uppvärmning avdrivs sedan freonet från oljan.

Tömningspump

Avklippta
kompressorer

CFC
12

Olja

Tömda skåp
till steg 2

Bild 2

Tömning av freon

(källa: Freonåtervinning ur kyl- och frysar, Svensk Freonåtervinning AB)

Malning av hölje och isolering. Kylmöbeln utan kompressor sönderdelas stegvis
genom rivning. En fraktion av plast och icke-magnetiska metaller som bildas går
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vidare till en anläggning som delar upp fraktionen i aluminium, koppar, och en
metallfri plastblandning.
Utvinningen av freonet CFC 11 ur polyuretanisoleringen sker genom
malning och komprimering under uppvärmning, se bild 3 nedan. CFC-gasen
drivs ut till ett absorbtionstorn och freonfritt polyuretan erhålls som ett
kompakt pulver. Polyuretanpulvret deponeras eller används vid tillverkning av
oljeabsorbent. Både CFC 11 och CFC 12 skickas till SAKAB för destruktion.

Bild 3

Malning av hölje och isolering
(källa: Freonåtervinning ur kyl- och frysar, Svensk Freonåtervinning AB)

6.1.2 Arbetsmiljön vid återvinning av vitvaror
Det saknas arbetsmiljöundersökningar som behandlar återvinning av vitvaror. Vid
arbetsplatsbesök på ett företag som använder den mobila utrustningen för återvinning av
kyl- och frysskåp, visades att processen sker slutet och är relativt högt automatiserad.
Personalen tyckte att risken för freonexponering var minimal. Ibland kan oljerester rinna
ut och utgöra halkrisk om de inte omedelbart tas om hand. Hjälpmedel för transport och
lyft av kyl- och frysskåp finns på plats och används av personalen. Malningen av
kylmöbeln innebär hög bullernivån och personalen använder hörselskydd.
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6.2

Bilar

6.2.1 Bilskrotning
Råvara

Sopor

Järn o Stål

)5$*0(17(5,1*
Biltillverkning

Reservdelar

Bilar AB

Försäljning

Användning

Bild 4

Kretslopp för fordon

(Källa: RVF-rapport 93:3)

I flera decennier har uttjänta bilar skickats till skrotning. Idag finns ca 800 auktoriserade
bilskrotar i landet och under 1998 skrotades ca 140 000 bilar. En bil som lämnas in till
skrotning tas om hand i flera steg:
❑ demontering av reservdelar. Delar som är i bra skick, t ex. vissa delar i
motorer, strålkastare m.m. plockas ur för försäljning. Arbetet sker vanligen
utomhus under tak.
❑ däckdemontering. Däcken krängs av m.h.a. en pressmaskin, för vidare
återvinning
❑ omhändertagande av farligt avfall. Batterierna plockas bort och spillolja samt
drivmedelrester töms ur varje bil. Allt farligt avfall skickas till SAKAB för
destruktion
❑ bilpressning. Den demonterade bilen pressas och skickas till fragmentering
för metallåtervinning. Fragmentering innebär att den pressade bilen mals sönder
till små bitar.
❑ blandat restavfall. Resten av skrotet (textilier, plast och glas) deponeras.
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Ett flertal bilskrotar skickar karossen till någon av landets 5 anläggningar för metallfragmentering (Huddinge, Halmstad, Göteborg, Malmö och Hallstahammar). Där mals
den ner och järn och icke-järn metaller återvinns. Det finns även bilskrotare som själva
genomför upphuggning eller kompaktering m.h.a. hydrauliska saxar och pressar. Skrotet
pressas till ett tunt paket med höjden 15-25 cm för att underlätta transporten [14].
Miljökraven på bilskrotare skärps från 2001 [15] enligt ett förslag från Naturvårdsverket. De nya föreskrifterna kräver bl.a. att demontering och sammanpressning av fordon
ska ske under tak eller inomhus. Dessutom ska demonteringen göras på en avloppslös
platta som inte släpper igenom olja och vatten. Spillvatten ska samlas upp i ett slutet
system.
De nya föreskrifterna ställer också krav på användning av enhetligt märkta uppsamlingskärl för bildelar som innehåller spillolja, kylarvätska, drivmedel, batterisyra eller
annat farligt avfall. Det farliga avfallet ska märkas och förvaras säkert. Oljefilter, startbatterier och delar som innehåller kvicksilver måste vidare demonteras. Det gäller även
katalysatorer, blyvikter och elektronikboxar.
Det blir även stopp för skrotbilsberg. Bara 7 demonterade bilar per 100 kvm tillgänglig
uppställningsyta får ställas upp i väntan på pressning. Detta krav införs för att minimera
risken för farligt läckage. Dessutom krävs att metall inte samlas på hög utan återvinns.
6.2.2 Mer bilåtervinning i stället för bilskrotning?

Bild 5

Vad är bilarna gjorda av?

(Källa: Ny Teknik 1993:3)
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Enligt förordningen om producentansvar för bilar måste återanvändningen/återvinningen öka ännu mer. Från dagens 75% återvinning ska minst 85% av bilar återvinnas
2002 och 95% till år 2015. Idag görs försök att utveckla nya demonteringstekniker för
att bättre kunna återvinna bildelar eller material från bilar. Beroende på hur bilen är
konstruerad kan detta innebära större eller mindre arbetsmiljöproblem.
Inom ett forskningsprojekt för miljöanpassad bilåtervinning, ECRIS, har metoder utvecklats för att förbättra demontering, sortering och återvinning av bildelar eller material från bilar [16]. ECRIS (Environmental Car Recycling In Scandinavia) startades
1994 på initiativ av Volvo Personvagnar AB, Stena Bilfragmentering AB, AB Gotthard
Nilsson, och Jönköpings Bildemontering AB. Merparten av arbetet har utförs inom delprojekten LCA (Livscykelanalys), Metoder och verktyg, Materialåtervinning, Energiutvinning, Farligt avfall samt Ekonomi. En ECRIS-anläggning har byggts i Jönköping,
för att kunna utföra olika demonteringsförsök samt för att visas upp som referensarbetsplats för miljöanpassad bildemontering. I ECRIS-anläggningen görs nu försök att utveckla en metod för demontering av rutor och glas. Bilen används ofta som lagringsplats och därför måste rutorna sitta kvar tills bilen ska pressas.
Den andra fasen av ECRIS är ett LIFE-projekt (EU-projekt) om återvinning av skrotbilar [17]. Syftet med projektet är bl.a. att minska andelen miljöfarliga ämnen i fragmenteringsavfall, öka återvinning av metallfraktionen från restavfallet och förbättra
energiåtervinning samt minska restfraktionen som går till deponin.
Mer återvinning innebär att man ska hitta marknad för allt återvunnet material. Problemet med plast är att jungfruligt material ofta är billigare än den återvunna plasten. Idag
görs försök att tillverka konferensstolar av plast från stötfångare.
6.2.3 Arbetsmiljön vid bilskrotning och bilåtervinning
I litteraturen finns endast ett par studier [14,18] som berör arbetsmiljön vid bilskrotning.
I en förstudie utförd vid Yrkes- och Miljömedicinska Kliniken vid Karolinska Institutet
anges att hantering av drivmedel- och oljerester samt gamla batterier kan ge problem
både i arbetsmiljön och yttre miljön [18]. Ett studiebesök hos ett bilskrotföretag i
Stockholmsområdet, som vi gjorde i våras, visade att företagets hantering av olja/bensin/glykoler var bristfällig och att det fanns risk för hudkontakt med bensin och
inandning av bensinångor. Dessutom har slarvig hantering av olja/bensin lett till en omfattande förorening av mark. En annan erfarenhet från studiebesöket var att den manuella demonteringen av tunga reservdelar innebär många tunga lyft därför att det saknas lämpliga transport- och lyfthjälpmedel. Detta kan på sikt leda till belastningsskador
om man inte hittar bra lösningar på problemet.
I en branschfaktablad från Naturvårdsverket anges att buller som uppstår vid lastning/lossning, klippning, pressning av bilar kan innebära ett arbetsmiljöproblem [14].
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De nya skärpta miljökraven på bilskrotning från Naturvårdsverket kommer med all sannolikhet att inverka på arbetsmiljön. Effekten av de skärpta miljökraven bör följas upp
så att de förbättringar som görs av yttremiljö skäl inte ger sämre arbetsmiljö.
En utökad demontering av material för återvinning kan innebära bl. a mer manuellt
arbete. För att undvika belastningsskador, krävs tillgång till ergonomianpassade verktyg
och utrustning som minskar belastningen på bl.a. handleder. Enformiga arbetsuppgifter
kan uppstå vid sortering av olika plaster och kablar. Val av lämplig sorteringsteknik och
en ergonomiskt riktig demonteringsmetod är viktigt för att skapa en bra arbetsmiljö vid
demontering av bildelar och hantering av material som ska återvinnas.

6.3 Däck
6.3.1 Återanvändning och återvinning av däck
Varje år kasseras ca 6 miljoner däck från bilar, bussar, traktorer m fl. Gummidäck finns
hos däckförsäljare, bilverkstäder och maskinstationer. Ofta hamnar däcken i naturen
eller på soptippar, där de är ett svårhanterligt avfall med bl.a. stor brandrisk.
Regummering av gummidäck är den dominerande metoden för återanvändning av hela
däck. Ett personbilsdäck kan regummeras en gång medan lastvagnsdäck kan regummeras 2-3 gånger.
Återvinning av däck utförs främst för att utvinna energi, se rutan nedan. Kasserade däck
sönderdelas genom klippning/krossning främst vid avfallsupplag. Sönderdelning av
däck i olika fraktioner utförs vanligen med mobila anläggningar. Sönderdelade däck kan
användas också som sprängmattor, i bullervallar, som tyngder på trafikmarkeringar,
koner m.m.
Återvinning av bildäck under 1997 (källa: Recycling 4/98)
Skrotade
Insamlade
Återvunna
Lageruppbyggnad

57 000 ton
51 000 ton
49 000 ton
2 000 ton

Av återvunna däck återvanns genom
Energiutvinning:
Fjärrvärme
Cementindustri
Materialåtervinning, (Surahammar)
Regummering
Återanvändning export (bildäck i andra länder)
Återanvändning annat (stötskydd, gungor etc)
Återanvändning delade (sprängmattor m.m.)
Övrigt

40,6%
23,7%
12,5%
5%
7%
1,4%
5,1%
4,7%
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Materialåtervinning av däck görs fortfarande i liten skala. Drygt 12% av de insamlade
däcken gick till materialåtervinning 1997, se rutan ovan. Från uttjänta däck kan man
framställa gummipulver och gummigranulat som blir råvara vid tillverkning av stötdämpare, trafikfötter, bromsband, gummiplattor mm.
Gotthard Returdäck i Surahammar återvinner gummi ur däck genom kryoteknik. Återvinning av däck med kryoteknik innebär att de sönderklippta däcken fryses ner med
flytande kväve till –100oC. Gummit blir som glas och mals vidare i en kvarn. Genom
malning i olika omgångar produceras gummigranulat eller gummipulver. Gummipulvret
går vidare till gummiindustrin där det används som råvara för tillverkning av andra produkter.
6.3.2.Etablering av nya verksamheter
Ragn-Sells tillverkar ProCoat av gummipulver. ProCoat är en produkt som sprayas på
material som behöver korrosionsskyddas och skyddas mot slitage. Det fungerar också
som buller- och halkskydd. Basråvaran i ProCoat är ett fint gummipulver av återvunna
bildäck. Pulvret framställs i Gotthard Returdäcks kryomalningsanläggning för bildäck i
Surahammar.
6.3.3 Betydelse för arbetsmiljön
Klippning, krossning och malning av uttjänta däck alstrar både damm och buller.
Däckåtervinningen sker vanligen maskinellt utomhus vid ett flertal avfallsupplag, varför
damningen blir starkt beroende av väderförhållanden.
Dammproblemet minskar betydligt om arbetet med kvarn/rivare sköts från ett kontrollrum. Övrigt däckarbete sköts med lastmaskiner, vilka vanligen är försedda med
dammfilter till luftintaget och klimatanläggning.
I en studie av däckåtervinning utförd vid KTH [19] visades låga halter av damm och
metaller vid klippning och malning av däck vid ett avfallsupplag. Halten av polyaromatiska kolväten (PAH) låg under detektionsgränsen enligt samma studie [19].
Användning av kryotekniken för däckåtervinning är ganska ny och det saknas studier av
arbetsmiljöeffekter vid användning av denna teknik. Däremot är det känt att hantering
av flytande kväve ställer höga säkerhetskrav och kräver välutbildad personal som också
är insatt i arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder. Flytande kväve, som har en temperatur
betydligt under 0oC, kan vid hudkontakt orsaka köldskador på huden. Stänk av flytande
kväve kan också ge allvarliga ögonskador.
Kryotekniken har börjat användas även för återvinning av oljefilter och färgburkar.
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6.4 Elektriska och elektroniska produkter
6.4.1 Elektriska och elektroniska produkter i kretsloppet

Bild 6

Så här förs elektriska och elektroniska produkter vidare i kretsloppet
(Källa: Elektronikåtervinning, Gotthard Ragn-Sells

Uttjänta elektriska och elektroniska apparater (se rutan nedan) tas om hand dels för att ta
vara på värdefulla material som kan återanvändas/återvinnas och dels för att oskadliggöra de farliga ämnen som dessa kan innehålla. Av de ca 60 000 ton elektronikavfall
som producerades 1996, gick ca 8 000 ton tillbaka i kretsloppet.
Exempel på uttjänta elektriska och elektroniska produkter:
n TV, radio, video, bandspelare, datorer, kopiatorer, skrivare,
räknemaskiner, telekommunikationsutrustning.
n Industriell elektronikutrustning: el-, regler-, datateknik mm
n Medicinsk elektronisk utrustning: lab-, data-, röntgenutrustning m.m.
n Fordonselektronik
n Övriga automater: bank-, parkerings-, spelautomater m.m.

Enligt producentansvaret för elektronik, som träder i kraft 2001-07-01, får inte elektronikavfall deponeras, fragmenteras eller förbrännas utan att först behandlats av en certifierad sorterare eller demonterare. Ca 70% av kommunerna lämnar iväg det insamlade
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elektronikavfall från hushållen för demontering i privat regi. I ca 30% av kommunerna
är den egna personalen som sorterar och demonterar elektronikavfallen [39]. Idag finns
ett 30-tal företag i privat eller kommunal regi, som återvinner elektronikavfall, mest
datorer och TV-apparater. I allt fler kommuner sker elektronikåtervinningen i egna små
verkstäder. Personalen kan bestå av arbetslösa och flyktingar som ibland saknar kunskap om vad arbetet innebär. Faran med alltför många små verkstäder med dåligt utbildad personal är att människor kan fara illa samtidigt som gifter och material kan hamna
fel i kretsloppet.
Återvinning av elektroniken går till så att de uttjänta apparaterna först sorteras och sedan
transporteras på rullband eller med handtruckar/vagnar till olika demonteringsstationer.
Demonteringen utförs nästan helt manuellt m.h.a. olika verktyg. Det krävs mycket
manuellt arbete när produkten ska plockas isär. De vanligaste återvunna fraktionerna
och deras användning anges i tabell 3.
Processorer, minneskretsar, fläktar, motorer, kontaktdon, tonerkassetter och nätsladdar
är de komponenter som kan återanvändas. Det sker också en viss återanvändning av
bildskärmar, tangentbord, kopiatorer och skrivare. Reservdelarna går till den inhemska
andrahandsmarknaden eller exporteras.
De farliga ämnen som finns i uttjänt elektronikutrustning, t.ex. PCB, kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel och kadmium återfinns i framförallt kondensatorer, reläer,
batterier, plasthöljen och bildrör. Dessa delar skickas till SAKAB för destruktion.
Tabell 3

Återvunna fraktioner, dess behandling och användning vid elektronikåtervinning

Återvunnen fraktion

Behandling

Användning

Metaller: rena metaller (koppar järn, aluminium, nickel)
metallegeringar (mässing, rostfritt stål.), ädelmetaller
(guld, silver, palladium, platina)
Plaster: termoplaster och härdplaster

n demontering
n sortering

l råvara i smältverk,
gjuteri

n demontering
n sortering
n komprimering
n demontering
n kapning
n demontering
n sortering

l till för bränning

Bildrör: frontglas, metall, kon/nackglas, fluorescerande pulver (kisel, indium, yttrium m.m.
Kretskort: metaller (järn, aluminium, bly, zink m.m.),
plaster (flamskyddat epoxy- eller fenollaminat),
farligt avfall (batterier, reläer)

Ca 1% går till
materialåtervinning)

l lagring eller
deponering
l metallerna går
till smältverk
l plasterna förbränns
l farligt avfall går till
SAKAB

Kablar: metall (koppar, aluminium), plast (PVC)

n demontering
n sortering

l metallerna går till
gjuteri, plasterna
till förbränning

Metaller, glas och plaster används som råvara för framställning av nya produkter.
Metallåtervinningen fungerar ganska bra medan återvinningen av plaster, kretskort och
bildrör inte är stor idag. Det är framförallt flamskyddsmedel, stabilisatorer och
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mjukgörare i plasterna som försvårar plaståtervinningen. För bildrör saknas lämplig
teknik för återvinning av hela bildrör.
6.4.2 Betydelse för arbetsmiljön
Uttjänta elektriska och elektroniska produkter består av många olika detaljer och material och vissa av dem kan ge hälso- och miljörisker om de inte hanteras på rätt sätt.
Sortering och demontering av uttjänta elektriska och elektroniska apparater innebär risk
för exponering för damm och farliga ämnen som kvicksilver, flamskyddsmedel, PCB
m.m., vilka ingår i olika komponenter. Det är inte ovanligt att återvinning sker i undermåliga och trånga lokaler med dålig ventilation, otillräcklig belysning samt hög ljudnivå.
Ergonomiska handverktyg (tång, skruvmejsel m.fl.) och lämpliga lyfthjälpmedel saknas
ibland vid arbetsplatserna. I en LCA-studie av elektronikavfall ges förslag till arbetsmiljöåtgärder, bl.a. en automatisk skruvurdragare med bitts-system som passar för
olika typer av skruvförband [20]. I samma studie betonas att uttjänta elektriska och
elektroniska apparater är så olika att det är svårt att utveckla ”universal” verktyg/lösningar.
De bromerade flamskyddsmedel som finns i uttjänta elektroniska apparater, har de
senaste åren vållat debatt. I en pågående studie som genomförs vid Stena Technoworld,
visas att anställda vid Stena Technoworld utsätts för flamskyddsmedel. Företagets personal har upp till 50 gånger högre halter av bromerade flamskyddsmedel i blodet än en
kontrollgrupp [21]. De uppmätta halterna av flamskyddsmedel ligger dock på en betydligt lägre nivå än normalnivåerna av PCB. Man tror att exponeringskällan för flamskyddsmedlen är plastdammpartiklar i lokalerna. Det är okänt hur de bromerade flamskyddsmedlen påverkar människan. I djurstudier har de visat sig kunna ge leverskador,
cancer och reproduktionsstörningar.
I den ovannämnda studien [21] anges också att Stena Technoworld kommer att vidta
åtgärder för att minska uppkomst och spridning av damm även om totaldammhalten inte
överskrider gränsvärdet för damm. Bl. a ska kvarnen som mal plast bytas ut och städrutinerna förbättras. En annan positiv åtgärd som främjar arbetsmiljön vid Stena
Technoworld är bildandet av ett nätverk med syfte att hantera anställdas oro över hur
hälsan påverkas av de produkter som företaget hanterar [22]. I nätverket ingår FHV,
universitetsforskare, producenter av bromerade flamskyddsmedel m.fl.
Många kommuner anser att demontering av uttjänta elektriska och elektroniska apparater är ett lämpligt arbete för arbetslösa eller Samhall-arbetare. Ibland har personal som
arbetar med elektronikåtervinning bristfällig kunskap om vad arbetet innebar och dålig
kunskap i arbetsmiljöfrågor.
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6.5 Asfalt
6.5.1 Återanvändning och återvinning av asfalt
Råvarorna till asfaltbeläggningar, sten och råolja, är ändliga resurser därför överensstämmer återanvändning/återvinning av asfalt med kretsloppstänkandet. Enligt Naturvårdsverket återvinningsmål ska alla bitumenbaserade produkter återvinnas.
Återanvändning av asfalt, som började i Sverige redan på 1950-talet, innebär att gamla
asfaltbeläggningar krossas och används som utfyllnads- eller bärlagermaterial. Oftast
tillsätts också nytt bindemedel och nytt stenmaterial.
Vid återvinning av asfalt används den gamla krossade asfaltbeläggningen som råvara
vid tillverkning av ny asfaltmassa. Återvinning genomförs antingen i asfaltverk eller i
maskinblandningsutrustningar ute på vägen. Under 1998 återvann Vägverket ca 620 000
ton beläggningsmassor, d.v.s. 94% av den totala frästa asfaltmassan [46]. Därmed har
Vägverkets mål att återvinna minst 90% av all gammal asfalt uppfyllts.
6.5.2 Olika återvinningsmetoder
Vid underhåll eller uppgrävning av vägar skapas restasfalt antingen i granulerad eller
fräst form eller i större stycken. De gamla asfaltmassorna transporteras ofta till ett
asfaltverk eller till speciellt upprättade mellanlagringsplatser.
Återvinning i verk
De uppgrävda asfaltmassor måste alltid sönderdelas och sorteras för att kunna återvinnas. I regel krossas asfaltmassorna till ett asfaltgranulat med olika storlek, se bild 7.
Den frästa asfalten från vägytan behöver normalt inte sönderdelas utan endast sorteras i
olika fraktioner.
Återvinningsprocessen kan liksom produktion av ny asfalt göras i varmt, halvvarmt eller
kallt tillstånd. Återvinning i varmt tillstånd kan genomförs i två typer av asfaltverk:
o satsblandningsverk: mellan 10-20 vikt-% av kallt asfaltgranulat tillsätts direkt i en
blandare, där det upphettade nya stenmaterialet värmer upp det
kalla granulatet
o trumblandningsverk: både gammal asfalt och nytt stenmaterial torkas, värms upp och
blandas kontinuerligt i en trumma.
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Återvinning av asfalt i halvvarmt eller kallt tillstånd görs i enklare mobila asfaltverk
som kan upprättas i närheten av en läggningsplats. I dessa asfaltverk blandas returasfalt
med nytt bindemedel utan uppvärmning.

Bild 7

Återvinning av asfaltbeläggning genom tillverkning av asfaltgranulat [47].
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Återvinning på vägen
Varm återvinning är den mest använda metoden vid asfaltåtervinning på väg. Mängden
av nytt material som blandas i, brukar variera mellan 10 och 40 vikt-%. Följande tekniker är de vanligaste förekommande:
n Heating. Beläggningsytan värms upp varefter ett nytt slitlager läggs på med
konventionell läggarutrustning
n Repaving. Ytbeläggningen värms upp och därefter rivs det uppvärmda
ytskiktet upp och fördelas jämnt varefter ett lager nytillverkad asfaltmassa läggs
på. Uppvärmningen sker vanligen med en beläggningsmaskin utrustad med ett
flertal gasolbrännare.
n Remixing. Beläggningsytan värms upp och varefter ytskiktet rivs upp och
blandas med nytillverkad asfaltmassa och/eller bitumen. Därefter läggs den
blandade asfaltmassan ut med läggarutrustning.
6.5.3 Betydelse för arbetsmiljön
Vid återvinning av asfaltbeläggningar exponeras asfaltarbetare för olika luftföroreningar
i form av bitumentrök, avgaser, ångor från släppmedel, damm, kvarts m.m. Förutom den
ökade risken för brännskador och brand p.g.a. den heta asfaltmassan, kan akuteffekter i
form av röda ögon, irritation i svalg och hosta förekomma. Buller, vibrationer, risk för
påkörning av fordon och ergonomiska problem är andra faktorer som påverkar arbetsmiljön vid asfaltåtervinning. Ergonomiska besvär, bl a besvär i nacke-axlar, förekommer ofta bland asfaltarbetare som arbetar mycket manuellt.
Vid dammande arbete som fräsning eller sågning av asfalt, kan asfaltarbetare exponeras
för kvarts som finns i allt grus och stenmaterial. Vid mätningar i fält har rapporterats
höga halter av kvarts vid kallfräsning [48].
Kall återvinning av asfalt är miljövänligare och bättre ur arbetsmiljösynpunkt eftersom
den sker utan rökutveckling. För att undvika att kallnande asfaltmassa fastnar i läggarens olika delar, som läggartråg och matarband, används ofta diesel. Denna användning
ger utsläpp av luftföroreningar vid varm väderlek.
Vid varm återvinning av asfalt bildas bitumenrök som bl. a. innehåller polyaromatiska
kolväten (PAH), formaldehyd m.m. Ett flertal mätningar har visat att halterna av dessa
luftföroreningar är låga [49, 52].
Emissionsmätningar i Sverige och utomlands har visat att emissionerna är betydligt
högre vid remixing och repavning än vid utläggning av nytillverkad asfalt [50, 51, 54].
Detta gäller framförallt de polyaromatiska kolvätena (PAH), vilket innebär att miljöoch hälsoriskerna är betydligt större vid återvinning än vid tillverkning och läggning av
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ny asfalt. Orsaken till detta är framför allt de mycket höga temperaturer som asfaltbeläggning värms till, före och i samband med att den rivs och blandas med nytt material. Det är främst arbetarna runt maskinerna och speciellt förarna som utsätts för asfaltröken. Mätningar har dock visat att exponeringsvärdena för asfaltröken är relativt låga,
(0,12-0,18 mg/m3) vid utläggningsenheten [46]. Ovanför värmeaggregaten är dock rökhalten betydligt högre, (5,8 mg/m3) [46]. Fjärrmanövrering eller förarhytter på maskinen
minskar dock den totala exponeringen för rökgaser. Det finns remixingsutrustning som
efter ombyggnad ger lägre emissioner av PAH eftersom gaserna från uppvärmningen av
beläggningsytan sugs upp och förbränns innan luften släpps ut från maskinen.
Även vid inblandning av små mängder av asfaltgranulat direkt i asfaltverkets blandare
har högre värden på PAH-emissioner uppmätts. I ett asfaltverket är det dock lättare än
ute på vägen att kontrollera och reducera rökgaserna.
Cancerrisk p.g.a. bitumenrök har studerats i Sverige sedan 1970-talet. Dessa undersökningar pekar på en lätt ökad frekvens av lung- och mag-tarmkanalcancer hos anställda
som har exponerats för tjärinblandad asfalt eftersom tjära innehåller höga halter av
PAH. Uppföljningstudierna visar generellt lägre förekomst av cancer hos asfaltarbetare
än övriga byggnadsarbetare. I dessa studier betonas risken att komma i kontakt med
tjära vid asfaltåtervinning.
I en enkätundersökning bland företag som återvinner asfalt visades att många företag
inte gjorde någon riskanalys av gamla beläggningar [53]. I samma undersökning visades
att få företag undersökte orsaker till personalens obehag och besvär vid återvinning av
asfalt.
I ett flertal studier betonas att beläggningar innehållande tjära bör återanvändas kallt
samt att upphettning av beläggningar innehållande gummigranulat (söndermalda
bildäck) ska undvikas [55].

7 Material i kretsloppet
En förutsättning för fungerande kretslopp är att återvunna material kommer till användning. Idag finns en efterfråga på vissa material som återvinns. För stål och metall,
papper och förpackningsglas finns en etablerad och väl fungerande marknad. Marknaden för återvunna plaster och trä är inte lika utvecklad, bl.a. för att det är dyrt att producera en returråvara av bra kvalitet. Tillsvidare är det Plastkretsen som fungerar som
returråvarumarknad på plastområdet [37]
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7.1

Bild 8

Metaller

Kretslopp för järn, stål och metaller

(Källa: RVF-rapport 93:3)

7.1.1 Metallskrot
Järn och stål samt aluminium, koppar, zink m.fl. finns i många byggkonstruktioner, i
maskin- och processutrustning samt i förpackningar (burkar, dunkar och fat), se tabell 4.
Skrothandeln är etablerad i Sverige sedan länge. Av de metaller som skrotas i landet
återvinns ca 90% [23]. Återvinning av metallförpackningar från hushåll och industrin
uppgick till 32 000 ton år 1999 [23]. Det motsvarar en återvinningsgrad på 63%. Störst
mottagare av den återvunna metallen är smältverk.
På många orter finns s.k. skrotgårdar, där skrot sorteras och mellanlagras för vidare försäljning till smältverken. Skrotbranschen domineras av Stena-Gotthard som har ca 80%
av den svenska skrothandeln.
Det finns endast ett företag i Norden som återvinner bly ur blyskrot: Returbatt AB i
Landskrona bildades 1998 av svenska företag som tillverkar blybatterier, skrothandlarna
och Boliden Bergsö AB.
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Tabell 4

Återvunna metaller- uppkomst, mängder och användning

MATERIAL

UPPKOMST

Bly

l innertak,
l kärl,
l burkar
l blybatterier och annat

Järn och rostfritt
stål
(olegerat stålskrot,
gjutjärnsskrot, rosfritt
stålskrot)
Koppar, kopparlegeringar, brons,
zink

blyskrot
lproduktionsspill, rivning,
l uttjänta maskiner,
l diskbänkar,
l vitvaror
l bilar
l produktionsspill,
l rör,
l elmaterial

Aluminium

TOTALT ÅTERVUNNET

ANVÄNDNING

n 60 000 ton varav burkar
15 000 ton

Råvara i smältverk

n 1,2 miljoner ton varav 10%
är gjutjärnsskrot

Råvara i stålverk
(11 av 13 stålverk
använder enbart
skrot som råvara)

n 150 000 ton

Återvinning av metall från uttjänta maskiner, diskbänkar, badkar, bilskrot m.m. görs
vanligen i någon av landets 5 anläggningar för metallfragmentering som finns i
Huddinge, Halmstad, Göteborg, Malmö och Hallstahammar. Skrotet som levereras till
metallfragmenteringsanläggningar sorteras först maskinellt innan det transporteras på
band till en jättelik kvarn för malning. Efter nermalningen passerar metallbitarna en
magnet. Sedan görs en manuell sortering av sladdstumpar, gummibitar och detaljer av
bly/koppar/aluminium.
7.1.2 Nya verksamheter
Intresset för att ta vara på metaller som finns i kablar, förpackningar och metallspån har
lett till etablering av nya verksamheter.
Återvinning av metallförpackningar

Bild 9

Återvinning av metallförpackningar

(Källa: Stena Gotthard)
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Metallförpackningar tillverkas i stålplåt eller aluminium. Ca 71% av stålförpackningar
återvanns/återanvändes under 1998. Det återvunna stålet smälts om och används som
råvara för att tillverka nya produkter, t ex nya förpackningar, armeringsjärn, kullager etc.
Endast 27% av använda aluminiumförpackningar samlades in 1998. Den låga insamlingsnivån kan bero på att konsumenter ofta slänger kladdiga burkar/folie i soporna. Allt
aluminium som återvinns går till produktion av nya förpackningar, gjutgods m. fl.
Cirka en tredjedel av landets insamlade metallförpackningar återvinns i en av RagnSells anläggningar i Borlänge. Metallförpackningarna mals och separeras maskinellt. Ett
mycket fint råmaterial tas fram som sedan kan upparbetas vidare.
Återvinning av kondensatorer
Varje år återvinns ca 5 000 uttjänta transformatorer. Dessa innehåller metaller (koppar
och stål) och isolerande olja.
Skrotning av transformatorer utförs inomhus på invallade ytor. Varje transformator
PCB-testas innan den levereras till anläggningen. Transformatorerna töms på olja och
demonteras sedan. Oljan förvaras i invallade säkerhetstankar och skickas till SAKAB
för destruktion. Metallerna sorteras och sänds till upparbetningsanläggningar.
Återvinning av tvåkomponentmaterial
Idag återvinns allt från komplexa tvåkomponentmaterial i förpackningar till hårt sammansatt komponenter med flera materialslag t ex metall (ofta aluminium) och plast.
Tekniken bygger på att materialet utsätts för acceleration till hastigheter i överljudsnivå.
Materialens olika fysikaliska egenskaper gör att metallerna faller ut i kulform medan t
ex plast faller ut som flingor. Detta möjliggör en vidare separering genom olika siktningstekniker som tvärström, såll och flytbädd.
Återvinning av kablar med metalledare:
Återvinning av koppar- och aluminiumkablar, isolerad tråd, blykablar, jordkablar, samt
fabrikskablar m fl har ökat de senaste åren. Hälften av kablarna kommer från Stena
Gotthards filialer och resten från kabelindustrin och från mindre leverantörer. Metallinnehållet i kablarna varierar från 10 till 90%.
Återvinningsprocessen sker i flera steg. Kabeln sorteras efter metallinnehåll vid leverans och därefter delas den i decimeterlånga bitar. Bitarna mals ner i ett 10-tal kvarnar.
Metallen skiljer sig från plasthöljet vid malning. Granulatet matas sedan ut på ett vibrerande separeringsbord där plaster och metaller faller av efter materialets specifika vikt.
Plasten, som är lättast, faller av först, följt av aluminium och sist koppar. Maskinerna
måste rengöras mellan varje kabelsort, vilket är ett tidskrävande arbete.
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Bild 10

Återvinning av kablar med metalledare

(Källa: Stena-Gotthard)

Brikettillverkning genom återvinning av metallspån:
Spån som bildas vid svarvning, fräsning, borrning och kapning av metaller inom industrin går till metallåtervinning. De ”blöta ” spånor som levereras till återvinningsföretag
läggs i speciella spånhallar som är försedda med tak, täta golv och uppsamlingstankar
för oljor och emulsioner. I en helautomatisk process pressas metallspånor ihop till briketter. Briketterna går sedan till järnverkens smältugnar.
7.1.3 Betydelse för arbetsmiljön
Vid återvinning av metall finns det risk att anställda utsätts för arbetsmiljöproblem som
t ex buller, vibrationer, ergonomiska problem, exponering för luftföroreningar m.m.
Kvarn, magnet och separeringsbord m.fl. är dominerande bullerkällor. Ljudnivån är ofta
över 85 dB(A).
Den manuella sorteringen av metaller är ett besvärligt arbete då det ofta sker i dragiga,
små och dåligt ventilerade lokaler. Besvärliga arbetsställningar vid arbete längs sorteringsband samt kontakt med varma metallbitar (ca 60oC) och dammexponering förekommer också.
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Mycket tungt manuellt arbete kan förekomma vid driftstopp av transportband då transportbandet töms för hand.
Klämskador vid reparationsarbete är inte ovanliga.
Om en dåligt tömda bensintank eller gastub hamnar i kvarnen kan det explodera. Stora
nät sätts därför upp runt kvarnen för att fånga upp kringflygande splitter. Explosioner är
sällsynta sedan man införde en straffavgift på slarv vid materialleverans.
Det saknas arbetsmiljöstudier som behandlar återvinning av metallförpackningar, kablar
och metallspån. Därför är exponering för damm från plaster och metaller (aluminium/koppar/bly), kontakt med förbrukade oljor, vibrationer och buller viktiga att studera.
I en studie av exponering för organiskt damm i olika miljöer har visats att malning av
kablar vid kabelåtervinning, kan ge höga halter av plastdamm (3,2 mg/m3) [24].

7.2 Papper, kartong och wellpapp

Maskinell
grovsortering

Siktning

Papper

Kommun
Manuell
finsortering

Kontor
Handel

Balning

Restprod.

Uttransport

Tillverkningsindustri

Industri

Hushåll

Energiutvinning
Restprod.

Bild 11

Produkt

Pappersåtervinning

Restprod.

Restprod.

(Källa- Papper, Gotthard)

7.2.1 Återvinning
Papper, kartong och papp är i princip samma material, men man har olika benämningar
beroende på tjocklek eller ytvikt. Totalt förbrukas ungefär 1 M ton/år i Sverige, varav ca
270 000 ton är förpackningar. Resten är tidningar, kontorspapper, tryckerispill m.m.
Sedan många år har tidningar, kartonger och wellpapp samlats in och använts som råvara vid produktion av nya tidningar och andra produkter, se tabell 5. Insamling av
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kartong och pappförpackningar har tillkommit de senaste åren p.g.a. producentansvaret
för förpackningar. Även kontorspapper började samlas in 1997, då det infördes ett frivilligt producentansvar för kontorspapper.
Tabell 5

Återvinning och användning av olika papperssorter [24]

Material

Återvinning (år 1999)

Användning

Tidningar/journaler/

437 000 ton

Nya tidningar, toalett- & hushållspapper m.m.

236 000 ton

Ny wellpapp, gipsskivskartong, nya för-

reklamtryck
Wellpapp

packningar, kartonger, lådor m.m.
Kontorspapper

60 000 ton

Nytt papper för t ex trycksaker, toalett- &
hushållspapper

Kartongförpackningar

67 000 ton

Nya kartonger

(mjölkkartonger, Papperspåsar, papperssäckar)

Det är främst IL Recycling Returpapper och Stena Returpapper som sköter insamling,
sortering och återvinning av returpapper på uppdrag av Svensk Kartongåtervinning och
Returwell. I deras anläggningar sker först en maskinell sortering av allt returpapper.
Sedan görs en manuell finsortering, oftast vid ett transportband. På sorteringsbandet kan
också hamna restavfall (kladdiga förpackningar, gummiartiklar, porslin, döda fåglar/råttor m.m.) som måste plockas bort från övriga sorterade fraktioner. Det sorterade
papperet balas i en balpress för vidare levereras till pappersbruk.
Finsortering av returpapper görs även vid ett återvinningsföretag för sortering av hushållsavfall i vått och torrt avfall i Skara. Tidningar och kartonger plockas ut manuellt ur
torrfraktionen från ett transportband.
Grov- och finsortering av returpapper, mest tidningar/tidskrifter, sker även vid RPF,
Restproduktförädlarna i Stockholm AB. Vid RPF-anläggning sorteras även hårda och
mjuka plastförpackningar. Finsorteringen av både papper och plast utförs manuellt längs
ett transportband. De återvunna fraktionerna balas för vidare transport till kunderna.
Vid Miljösortering på Södertörn finsorteras förpackningar av plast, papper, metall samt
kartong och wellpapp från hushåll och industrier. Sorteringen sker dels maskinellt
m.h.a. wellavskiljare och magnet, dels för hand vid ett transportband. Anställda finsorterar metall- och restavfall som konservburkar, sprayflaskor, mindre elartiklar, gummi,
läder, porslin och annat som inte kan brännas eller komposteras. De sorterade fraktioner
töms sedan, antigen för lös utlastning i en container eller för transport till en balpress.
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7.2.3 Betydelse för arbetsmiljön
Erfarenheter av hälsoeffekter av pappersdammexponering finns i stort sett endast från
pappersindustrin. Exponeringsnivåer under 5 mg/m3 kan ge symptom i de övre luftvägarna med irritation och torrhet i halsen, hosta och andfåddhet [25]. I en studie utförd
av Arbetsmiljöverket har visats att sortering och buntning av returpapper kan ge
dammhalter som överskrider gransvärdet för pappersdamm [26]. Dammproblemet är
störst vid manuell sortering längs transportband och vid sågning av rullar med returpapper från tryckerier. Yrkesinspektionen har ställt krav på åtgärder, bl.a. bättre ventilation och installation av centraldammsugare. Dammexponeringen vid arbete i hytt till
lastmaskin anses vara låg om filtret till lastmaskinens luftintag rengörs ofta [26].
I en annan studie från Arbetsmiljöverket konstateras att papperssortering är ett ensidigt
och repetitivt arbete som kan leda till belastningsproblem. Därför bör hela papperssorteringsarbetet ses över både vad det gäller arbetsinnehåll och risker för belastningsskador
[2].
Man bör även vara observant på andra problem som klimat och risk för mikroorganismtillväxt i materialet [34].
Även sortering av insamlat kontorspapper kan ge belastningsproblem p.g.a. besvärliga
arbetsställningar och tunga lyft då lämpliga hjälpmedel oftast saknas [18].

7.3 Plaster
7.3.1 Materialåtervinning och energiutvinning
År 1998 samlade Plastkretsen in 43 100 ton plast, varav 28 200 ton gick till materialåtervinning och 14 900 ton till förbränning. Plast delas in i termoplaster och härdplaster,
varav termoplaster som t. ex. polyeten och polypropen kan smältas ner och omformas
och därmed återvinnas. Det är betydligt svårare att materialåtervinna härdplaster.
För både metaller och papper finns en etablerad returmarknad, vilket saknas inom plastsektorn. Det finns idag ingen större handel eller marknad för returplaster. De kommersiella möjligheterna för returplaster begränsas av att det finns för många olika plastmaterial som har olika egenskaper och kemisk sammansättning. Dessutom innehåller
många plaster olika typer av tillsatskemikalier.
Den stora mångfalden och svårigheter att sortera plaster till homogena fraktioner försvårar materialåtervinningen. Dessutom saknas någon form av kvalitetsnorm för returplaster vilket sannolikt begränsar intresset hos potentiella kunder.
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Plaståtervinningen sker idag i fem fabriker: Miljösäck i Norrköping, Plaståtervinning i
Arvika, Plastic Recykling i Röståga, Plaståtervinning i Strömsbruk och Meltic Hillertz
AB i Bredaryd (endast sortering). Plaståtervinningsprocessen kan beskrivas med nedanstående schema, se bild 12. Plasten sorteras innan det levereras till återvinningsföretagen. Viss sortering kan göras hos återvinnarna vid behov. Stora plastdetaljer och klumpar kan behövas sönderdelas med giljotin, såg eller slägga, innan de mals. Om plasten är
mycket förorenad tvättas den med vatten och därefter avvattnas och torkas den. Plastfolie, t ex hela säckar, agglomereras ofta. Det innebär att folien behandlas i en behållare
med en roterande vinge tills det bildas halvsmälta klumpar. De heta klumparna kyls ner
och bildar små flingor, s.k. granulat. Slutligen extruderas plasten, dvs smälts ner och
blandas med ev. tillsatsämnen samt formas till plastgranulat.

Plast

(Sortering)
Sönderdelning
giljotin/sågklinga/slägga
Kvarn
Tvätt och tork
Mellanlagring
Agglomering
Mellanlagring
Extrudering

Torkning
Mellanlagring
Säckning

Bild 12

Förenklad plaståtervinningsprocess

(Källa: IVL-rapport B 1113)

De insamlade plastförpackningar från hushåll och industri som återvinns idag redovisas
i bild 13.
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Plastförpackningar från hushåll
Insamling

Bearbetning

Avsättning

Kundspecifik
sortering

Handelsvara

Slutprodukter t.ex

Plaståtervinning
Slang
Rör
Förpackningar
Fibrer
Bygggdetaljer
Möbeldetaljer
Plank

HDPE
Hårda
förpackn

Sorteringsanläggning

ÅVS

PP
PET

t.ex flaskor,
dunkar, burkar

Mjuka
förpackn

m.fl.

ÅVS

t.ex film,
påsar,
vacuumförpackningar

Upparbetning
till bränsle

Handelsvara
bränsle

I hushållsavfallet

Värmeverk

Avfallsförbränningsverk

Plastförpackningar från storförbrukare
Insamling

Transportfilm

ÅVC

Bearbetning

Slutprodukter t.ex

Avsättning

Grovsortering
Balning

Sopsäckar
Bärkassar
Film

Regranulering

Biltransport

Handelsvara

Dunkar, fat,
burkar, m m
HDPE, PP

ÅVC

Plaståtervinnare
Slang
Rör
Förpackningar
Fibrer
Bygggdetaljer
Möbeldetaljer
Plank

HDPE

Finsortering på
sorteringsanläggning

PP
PET

Biltransport
m.fl.

Övriga
plastförpackn.

ÅVC

Upparbetning
till bränsle

Biltransport

Bild 13

Värmeverk

Avfallsförbränning

Plastförpackningar från hushåll och industri
(Källa: återvinna, förbränna eller deponera? Chalmers Industriteknik)

Förklaringar: ÅVS=Återvinningsstation

ÅVC=Återvinningscentral

HDPE=Hård polyeten

PP=Polypropen

PET=Polyetylentereftalat
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7.3.2 Betydelse för arbetsmiljön
Damning, och gasutveckling samt hög ljudnivå är arbetsmiljöproblem som kan förekomma vid plaståtervinning [27]. Dammkällorna är främst agglomeratorer och kvarnar
samt extruder. Plastfolie med mycket tryck eller text/bilder gjorda med vegetabiliska
tryckfärger ger problem med gasutveckling både i extruder och agglomerator. Agglomerering av material med mycket papper ger också upphov till irriterande gaser. När det
gäller hälsobesvär orsakade av plastångor kan vissa paralleller från plastbearbetande
industri dras. Det är känt att många ämnen som avges vid bearbetning av termoplaster
kan irritera slemhinnor och luftvägar. I flera undersökningar har konstaterats att personal som utsätts för polyetendamm får besvär från ögon och luftvägar [28, 29].
I en studie av exponering för organiskt damm i olika miljöer, visades att exponering för
plastdamm vid kabelåtervinning kan vara hög [24]. Det är främst vid separering av plast
och metall från kablar som det dammar mest.
Finsortering av plaster, som oftast sker manuellt vid ett transportband, är ett monotont
arbete som kan ge belastningsskador [36]. Arbetsmiljöproblem kan också uppstå när
plastförpackningarna är dåligt ursköljda eller har blandats med stickande/skärande
material [30].
Hög ljudnivå, dålig belysning och ojämna temperaturer kan också vara problem vid
plaståtervinning [30].

7.5 Glas
7.5.1 Glasåtervinning
Redan på 1940-talet började tillverkarna av glasförpackningar köpa in glas för återanvändning. På 1970-talet började behållare att ställas ut för glasinsamling runt om i
landet. Idag har de flesta kommuner i Sverige ett utbyggt insamlingssystem.
Idag går 147 000 ton glasförpackningar till materialåtervinning vilket motsvarar en
återvinningsgrad på 84% [23].
Viss finsortering av färgat och ofärgat glas från hushålls görs manuellt vid sorteringslokaler i anslutning till avfallsupplag runt om i landet.
Allt förpackningsglas som samlas in skickas till Svensk Glasåtervinnings anläggning i
Hammar. Där sorteras glaset och föroreningar som metall, porslin och sten tas bort.
Efter sorteringen krossas glaset och säljs vidare till företag som tillverkar glasförpackningar (PLM i Limmared) eller glasull (Gullfiber i Billesholm). Krossat glas kan också
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användas i vägbeläggningar, i betong, i gummi m.m. Glas som färgpigment eller i
vattenreningsprocesser är exempel på nya områden för materialets framtida användning.

Bild 14

Glasförpackningar i kretslopp

(Källa: Svensk Glasåtervinning)

7.5.2 Betydelse för arbetsmiljön
Det saknas studier som behandlar arbetsmiljön vid glasåtervinning. Risk för skärskador
samt höga ljudnivåer vid krossning av glas kan utgöra arbetsmiljöproblem.

7.6 Byggnadsmaterial
7.6.1 Källsortering och återvinning av byggsektornsavfall
Nybyggnad, ombyggnad och rivning ger upphov till stora mängder avfall/restprodukter.
Mycket material skulle kunna återvinnas istället för att läggas på deponi. Varje år uppstår mellan 1,5 – 3 miljoner ton restprodukter från byggavfall [31]. En stor del av det
svenska byggavfallet går till deponi och mycket av detta har tippats helt okontrollerat på
byggtippar.
På senare år har regeringen, byggbranschen och Byggsektorns Kretsloppsråd drivit fram
frågan om mer källsortering och återvinning av byggsektorns avfall. Byggsektorns
Kretsloppsråd har bl a formulerat ett mål om att till år 2000 halvera byggsektorns deponimängder genom bl.a. mer återvinning och ökad återanvändning.
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Bygg- och rivningsavfall är svårt att ta hand om för att det handlar om komplexa sammansättningar och stora mängder. De fraktioner som dominerar byggavfall är:

• betong

• sten

• keramiskt material

• trä.

Bygg- och rivningsavfall innehåller också en liten del farligt material, som t ex lim,
flamskyddsmedel, mjukgörare i plaster. Den dominerande plasten är PVC-plast. Det
bildas ca 10 800 ton PVC-avfall från byggsektorn per år. Ca 80 % av plasten förbränns
och resten deponeras [32].
Mycket asbest finns kvar i befintliga byggkonstruktioner. Bly kan finnas i kablar och
gjutjärnsrörsskarvar [56]. PCB kan finnasi fogmassor, isolerglasfönster och i
kondensatorer till lysrör, tvättmaskiner och oljebrännare från 1970-talet [56].
Idag vill man bygga så att rivningen kan ske planerat och varsamt så att materialen lätt
går att återanvända, materialåtervinna eller energiutvinna. De material som kan återanvändas/återvinnas anges i tabell 6.
Tabell 6

Material som kan återanvändas/återvinnas eller energiutvinnas

Material som kan återanvändas:
•Taktegel, tegelstenar, betongelement, virkesrester,
kakelugnar, fönster, dörrar, virkesrester och vitvaror.
Material som kan materialåtervinnas:
• metallskrot som rostfritt stål, aluminium. och blandat metallskrot
från t.ex. vitvaror, rör och armatur, plåt hängrännor och el-ledningar.
• papp och papper
• fönster, fasadglas, glas i förpackningar
• betong som efter krossning blir ballast i ny betong.
Material som kan energiutvinnas:
•Träprodukter och vissa plastprodukter.

Separering och sortering av byggavfall kan ske antingen direkt på byggarbetsplatsen
eller på en central mottagningsplats. Ett flertal renhållningsbolag ställer ut containrar
vid byggarbetsplatser för insamling av olika material. Det är viktigt att materialen sorteras på plats.
Ett flertal försök har visat att det finns goda förutsättningar för selektiv rivning (d.v.s.
separering och sortering av byggnadsdelar).
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7.6.2 Betydelse för arbetsmiljön
Vid återvinning av byggmaterial finns likartade arbetsmiljöproblem som vid nybyggnation, dvs risk för damm, buller, tunga lyft, skärskador m.m.
Vid selektiv rivning innebär sortering och återvinning av tegel, betong och trä mycket
manuellt arbete. Ganska ofta används verktyg som inte är ergonomiskt utformade. Om
det är möjligt ska fjärrstyrd rivningsutrustning användas.
Vilka demonteringsmetod som väljs och vilka verktyg och utrustning som används har
stor betydelse för arbetsmiljön.

8

Sammanfattande slutsatser

Starka miljöargument har stått i fokus vid införande av kretslopp medan arbetsmiljön
ofta glömts bort. Det finns anledning att lyfta upp arbetsmiljöfrågorna i det nya kretsloppssamhället så att de som arbetar i kretsloppet och med sin arbetsinsats gör att
kretsloppet fungerar inte löper risk att skadas i sitt arbete
De generella slutsatser från denna förstudie är följande:

Manuell finsortering av olika material förekommer ofta.
Vid ett flertal återvinningsföretag och avfallsupplag runt om i landet, sker manuell finsortering av material som t ex metaller, papper, plaster, kartonger, wellpapp mm. Den
manuella finsorteringen görs oftast vid ett transportband. På sorteringsbandet hamnar
också restavfall (kladdiga förpackningar, gummiartiklar, porslin, döda fåglar/råttor
m.m.) som måste plockas bort från övriga sorterade fraktioner. Ensidiga arbetsmoment
och besvärliga arbetsställningar samt risk för dammexponering är några av de arbetsmiljöproblemen som kan förekomma vid finsortering av material.
I Sverige är sorteringstekniken inte tillräckligt utvecklad för att helt eliminera det
manuella arbetet som idag krävs vid finsortering av material. Tekniska lösningar för att
sortera avfall på mekanisk väg har utvecklats i Europa de senaste åren. Framför allt i
Tyskland finns det sorteringsanläggningar där all sortering är mekaniserad. Effektiviteten i dessa anläggningar kan dock diskuteras.

Låg tekniknivå vid återvinning av produkter/material
Åtevinningsarbetet karakteriseras av mycket manuellt arbete och låg teknologi.
Det finns en påtaglig skillnad i vilken teknik man använder för tillverkning och återvinning av en produkt. Eftersom det är materialet som man ska ta till vara och inte produkten så plockas oftast delarna ut utan försiktighet. Riv och slit! Detta kräver ibland
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mycket manuellt arbete, för vilket oftast mycket enkla arbetsredskap som tång,
skruvmejsel, hammare m.fl. används. Dessa verktyg/utrustning är inte ergonomiskt anpassade för det arbetet som utförs.

Demontering av produkter görs med mycket enkla verktyg och ofta utan lämpliga hjälpmedel
Manuell demontering innebär ofta arbetsmiljörisker i en eller annan form, eftersom produkter i allmänhet inte är utformade för att tas isär. Demonteringstekniken varierar
ganska mycket beroende vad som ska demonteras. Som exempel kan nämnas att demontering av kylmöbler utförs med en relativ hög automatiseringsgrad medan elektronik demonteras rent hantverksmässigt.
En ökad demontering av produkter utgör en påtaglig risk för belastningsskador p.g.a.
repetitiva arbete samt brist av lämpliga hjälpmedel för bl.a. lyft och transport av produkter/material. Det kräver också tillgång till ergonomiskt anpassade verktyg och utrustning som minskar belastningen på bl.a. handleder.
Inom olika branscher pågår arbete för att utveckla nya demonteringstekniker. I framtiden kommer man sannolikt att t ex. demontera elektronik eller bilar m.h.a. maskinell/automatisk utrustning. Då är det viktigt att redan i utvecklingsstadiet tänka på
arbetsmiljön. En ergonomiskt riktig demonteringsteknik är en viktig förutsättning för att
skapa en bra arbetsmiljö för de anställda.

Nya verksamheter är ibland ogenomtänkta
De nya verksamheter som har skapats p.g.a. ett ökad kretsloppsarbete etableras ibland
utan hänsyn till arbetsmiljön. Arbetet sker ibland i undermåliga och trånga lokaler med
dålig ventilation, otillräcklig belysning eller hög ljudnivå. Det händer att man startar en
verksamhet i provisoriska lokaler och att den dåligt genomtänkta arbetssituationen permanentas utan att man någon gång vidtar arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Lågutbildad arbetskraft anlitas ofta
Det är vanligt att företagen anställer lågutbildad personal för återvinning av produkter/material. Dessa arbetskraft har ofta bristfällig kunskap om vad arbetet innebär och
dålig kunskap i arbetsmiljöfrågor.
Den låga tekniknivån vid t ex sortering eller demontering möjliggör användningen av
lågutbildad arbetskraft.
Många kommuner anser t ex. att demontering av elektronik är ett lämpligt arbete för
arbetslösa eller Samhall-arbetare. Yrkesinspektionen i Göteborg och Stockholm har vid
flera tillfälle uppmärksammat dåliga arbetsplatser för denna typ av arbete där sådan
arbetskraft utnyttjas.

41

Likartade arbetsmiljöproblem vid nyproduktion och återvinning, men också
stora skillnader
Olika steg i återvinningsarbeten kan ge arbetsmiljöproblem som är ganska vanliga i
olika industrimiljöer. T ex klippning/krossning/malning av material kan ge både hög
ljudnivå och även obehagliga vibrationer, oavsett om man tillverkar eller återvinner
materialen. Damning och risk för tillväxt av mikroorganismer finns vid både tillverkning och återvinning av papper.
Inom tillverkningsindustrin finns goda exempel på arbetsmiljöförbättrande åtgärder som
med fördel kan användas inom återvinningsindustrin. Många gånger är det inte bristen
på lösningar utan mera investeringsviljan eller bristen på pengar som gör att t ex. hjälpmedel inte införskaffas.
Det bör betonas att det finns tydliga skillnader mellan arbetsmiljön vid nytillverkning
och återvinning. De främsta skillnaderna ligger i att vid återvinning hanteras förorenade
produkter/material, att mycket manuellt arbete och finsortering förekommer och att låg
teknologi och lågutbildad arbetskraft används.

Få studier om arbetsmiljön vid återanvändning/ återvinning av produkter eller
material
I litteraturen finns få studier som berör arbetsmiljön vid kretsloppsarbeten. De flesta
undersökningarna behandlar pappers- och plaståtervinning. De senaste åren har studier
påbörjats om elektronikåtervinning och även finsortering av olika material.
Det är ganska sparsamt med studier kring etablering av nya verksamheter som återvinning av förpackningar, kablar, metallbrikettillverkning m.m.

9

Fortsatt arbete

Utgående från förstudien resultat finns det flera intressanta områden för vidare studier.
Några område är:
•

Olika branschers arbete med kretsloppsanpassning av produkter och
processer.
I förstudien har visats att många olika företag och branscher har vidtagit olika åtgärder för att kretsloppsanpassa sin hantering av varor, råvaror och avfall. Flera studier
av olika processintegrerade åtgärders inverkan på arbetsmiljön i olika branscher behövs.

•

Alternativa lösningar till manuell sortering av produkter/material
Manuell sortering av produkter/material sker idag dels för att skilja olika fraktioner
åt och dels för att finsortera speciella fraktioner för att få en högre renhetsgrad. I
Sverige är sorteringstekniken inte tillräckligt utvecklad för att få bort det manuella
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arbetet som behövs vid finsortering av material. Det behövs utveckling av teknik för
mekaniserad sortering.
•

Mer FoU om demonteringsteknik med inriktning på bättre arbetsmiljö
En utökad demontering av material för återvinning av olika produkter kan innebära
bl. a mycket manuellt arbete som kan ge belastningsproblem på sikt. Forskning och
utveckling av lämplig teknik som tar hänsyn till olika arbetsmiljöfaktorer är en viktig förutsättning för att skapa en bra arbetsmiljö.

•

Arbetsmiljöaspekter vid etablering av ny verksamhet vid ökat
kretsloppsarbete
Ett flertal nya verksamheter har under de senaste åren skapats i och med ökad återvinning av metaller. En mängd olika metaller och legeringar som finns i många produkter kan återvinnas och användas bl.a. som råvara vid tillverkning av nya produkter.
Det är viktigt att kartlägga vad nya verksamheter och tekniker innebär i praktiken
och vad de för med sig i arbetsmiljön.
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Lagar och förordningar som rör kretslopp
Miljöbalken, SFS 1998:808
I 2 kap., 5 § i miljöbalken står att ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till
återanvändning och återvinning” [43]. Denna paragraf uttrycker Kretsloppsprincipen,
vilken kan förklaras enligt kretsloppspropositionen som: ”vad som utvinns ur naturen
på ett uthålligt sätt ska kunna användas, återanvändas, återvinnas och bortskaffas med
minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas” [42]. Tillämpningen av
denna princip ska leda mot ett mer resurshushållande samhälle beträffande råvaror och
material och en miljöanpassad varuproduktion.
Renhållningsförordning, SFS 1998:902
I paragrafer 26-27-28 i renhållningsförordningen [12] står om krav på utsortering av
brännbart avfall samt förbud mot deponering av utsorterat brännbart och organiskt
avfall. 26 och 27§§ träder i kraft år 2002 och 28 § år 2005.
Transport av sorterade material till återvinning
I samband med Miljöbalkens ikraftträdande och en ny Renhållningsförordning, har
tillståndskraven för yrkesmässig transport av avfall som uppkommit i egen verksamhet
förändrats. Det innebär att ”avfall för återvinning får transporteras utan tillstånd” [35]
och att det räcker med en anmälan vid två fall
1) vid transport av en eller flera avfallsfraktioner till återvinning, då var och en av dem
består av ett material,
2) vid transport av avfall som uppkommit i egen verksamhet. Anmälan krävs inte för
transport av avfallsmängder som understiger tio ton eller 50 m3/år.
Förordning om producentansvar för förpackningar, SFS 1997:185
I förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185) [7] regleras
producenternas (d.v.s. företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar)
skyldighet att samla in, forsla bort och se till att insamlade förpackningar återanvänds
eller materialåtervinns. För att kunna uppfylla dessa krav har 5 materialbolag bildats:
Metallkretsen, för metallförpackningar för återvinning av aluminium
(ej dryckesförpackningar),stål, inkl. Plåtfat.
Plastkretsen, för plastförpackningar (ej dryckesförpackningar av PET).
Svensk Kartongåtervinning, för pappers-, papp- och kartongförpackningar.
Returwell, för wellpapp.
Svensk Glasåtervinning, för glasförpackningar (ej returglas).
El-kretsen, för elektriska och elektroniska produkter
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I tabell 1 anges regeringens återvinningsmål för förpackningar samt återvinningsresultaten för 1999.
Tabell 1

Återvinningsresultaten för 1999 samt regeringens
återvinningsmål

FÖRPACKNINGSSLAG

RESULTAT

REGERINGENS ÅTERVINNINGSMÅL

Plast
Returwell
Papper
Stålplåt
Aluminium
Glas

1999
34%*
84%
40%
63%
34%
84%

1999
30%
65%
30%
50%
50%
70%

2001
30 + 40 %**
65%
40 + 30%***
70%
70%
70%

Förklaringar: * inklusive återanvändning

** Plastförpackningar: 70% ska samlas in, därav ska 30%

materialåtervinnas och 40% kan energiutvinnas

*** Pappersförpackningar: 70% ska samlas in, därav ska 40%

materialåtervinnas (eller komposteras) och 30% kan energiutvinnas

Förordning om producentansvar för returpapper, SFS 1994:1205
Enligt förordningen om producentansvar för returpapper (SFS 1994:1205) [8] ska
producenterna ansvara för insamling av förbrukat papper. Syftet med producentansvaret för returpapper är att 75 vikts% av de tidningar (tidningar, tidskrifter,
telefonkataloger mm) som konsumeras i Sverige ska samlas in som returpapper för att
materialåtervinnas eller tas om hand på ett miljöanpassat sätt. Insamlingen sköts i
praktiken av IL Retur AB och Pappersåtervinningsbolaget (PÅAB), vilka i sin tur
anlitar entreprenörer. De hjälper företagen att välja det insamlingssystem som passar
bäst för deras behov.
Förordning om producentansvar för däck, SFS 1994:1236
I förordningen om producentansvar för däck (SFS 1994:1236) [9] regleras
producenternas ansvar för insamling, återanvändning/återvinning av uttjänta däck.
Enligt förordningen ska minst 80% av de insamlade däcken omhändertas på annat sätt
än genom deponering.
Förordning om producentansvar för bilar, SFS 1997:788
Producentanvaret för bilar (SFS 1997:788) [10] innebär att producenten är skyldig att ta
emot bilar för skrotning samt redovisa vilka material/komponenter/kemiska produkter
som finns i bilarna. Bilproducenterna ska också se till att material/komponenter från
bilarna återanvänds/återvinns eller tas om hand samt uppfylla vissa kvoter för
återanvändning/återvinning.
Ett materialbolag för bilar, Bil Producentansvar Sverige AB, har bildats för att hjälpa
bilindustrin att uppfylla producentansvaret.
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Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, SFS
2000:208
Från och med 2001-07-01 gäller producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter (SFS 2000:208) [11]. Det innebär bl.a. att producenterna ska ta om hand
uttjänta elektriska och elektroniska produkter på ett miljöanpassat sätt samt lämna den
information om innehållet som behövs för ett miljöriktigt omhändertagande.
Producenterna ska också informera hushåll/andra kunder att uttjänta produkter tas emot
av producenterna utan kostnader.
Producentansvaret gäller för varor som används i hushåll, på kontor, inom
medicinteknik och på laboratorier. Undantag är kylar, frysar, fast installerade utrustning
i byggnader eller fordon.
I renhållningsförordningen (SFS 1998:902) [12] finns bestämmelser (25§) dels om att
el-avfall måste förbehandlas innan det kan deponeras, förbrännas eller fragmenteras,
dels att förbehandlare ska vara certifierade. Regeringen planerar vissa ändringar i 25§
och det dröjer innan denna paragraf träder i kraft.
Ett materialbolag för elektriska och elektroniska produkter, El-kretsen, har bildats för att
hjälpa producenterna att uppfylla producentansvaret. Nyligen har El-kretsen, RVF och
Svenska Kommunförbundet startat El-Retur, som är ett frivilligt samarbete mellan
kommuner och producenter för att ta hand om uttjänta elektriska och elektroniska
produkter.
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