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Förord

På uppdrag av PVC Forum och Stiftelsen IVL har IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL)
genomfört två fallstudier för att undersöka möjligheterna och potentialerna med att samla
in och materialåtervinna byggplast från ombyggnation och rivning. Arbetet med att hitta
lämpliga rivningsobjekt för fallstudierna visade sig vara en fråga om timing. En utmaning
låg i att innan en rivning påbörjats hitta personer som inte bara kände till rivningarna, utan
även var intresserade av att gemensamt med oss undersöka potentialerna för att
materialåtervinna byggplast. Vi hade i projektet den stora turen att komma i kontakt med
en rad engagerade personer och företag som gjorde projektet möjligt.
IVL vill framförallt tacka Christoffer Andersson (SERNEKE; före detta SEFA), Peter
Öhlund (STAB Maskin), Peter Säfvendahl (CS Riv & Håltagning), Maria Sigroth, Mattias
Ström och Monica Forsell (Lerums kommun), Anders Krantz och Tommy Davidsson
(Swerec), David Dalek (Renova), Ignacy Jakubowicz (SP), Lars Josefsson (Ineos) och Lena
Lundberg (PVC Forum). Tack för ert intresse och engagemang!
Stockholm, den 7:e januari 2015
Maria Elander
Projektledare
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Sammanfattning
I Sverige uppkommer årligen runt 43 000 ton plastavfall från byggbranschen, varav endast
150 ton sorteras ut för materialåtervinning. Detta trots att livscykelanalyser visar att
materialåtervinning generellt är betydligt resurseffektivare än tillverkning av plast från
jungfruliga råvaror. I många andra europeiska länder materialåtervinns idag plast från
byggsektorn, vilket skapat en marknad för den upparbetade plasten. Polyvinylklorid (PVC)
utgör den vanligaste plasttypen inom byggbranschen. Totalt samlades år 2013 i Europa
sammanlagt 435 000 ton PVC-avfall in för materialåtervinning, varav Tyskland och
Storbritannien står för ca 50 procent. Det insamlade materialet utgjordes huvudsakligen av
kabelskrot, styv PVC-folie, rör, golv och profiler.
IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) har på uppdrag av Stiftelsen IVL (SIVL) och PVC
Forum/IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige undersökt potentialerna för
en ökad insamling och materialåtervinning av byggplast i Sverige. Projektet genomfördes i
form av två fallstudier, där plastavfall från en totalrivning respektive en ombyggnation
sorterades ut, eftersorterades och delvis analyserades med avseende på materialegenskaper.
Fallstudierna indikerar att selektiv rivning är en förutsättning för utsortering av byggplast
för upparbetning och materialåtervinning. Detta gäller både för att uppnå en (kostnads-)
effektiv utsortering och en hög kvalitet på de utsorterade materialfraktionerna. Vid selektiv
rivning kan byggplast sorteras ut utan nämnvärda merkostnader och utan specialanpassade
verktyg. För att öka kvaliteten på den utsorterade plasten och för att effektivisera
efterföljande steg i form av eftersortering, upparbetning och materialåtervinning bör endast
plastavfall som med rimlig arbetsinsats kan materialåtervinnas sorteras ut.
I projektet eftersorterades den utsorterade byggplasten manuellt eftersom det utsorterade
materialet inte lämpades för automatisk sortering i Swerec AB:s (Swerec) automatiska
sorteringsanläggning. I samband med eftersorteringen bedömdes en uppdelning i följande
sex materialfraktioner som lämplig: Plastmattor, tak- och väggduk, Elrör, Övriga rör och slangar,
Lister, Övriga plastprodukter samt Restfraktion bestående av icke-plastavfall samt härdplastprodukter.
Manuell eftersortering är tidskrävande och förorsakar höga kostnader. Därför bedöms det
– åtminstone på kort och medellång sikt – inte som en realistisk metod för eftersortering av
blandad byggplast i större skala. För att öka effektiviteten i sorteringen, och därmed
miljönyttan av återvinningen, bör andelen produkter som inte är tillverkade av plast,
exempelvis glasfiber, och plastprodukter som (i nuläget) inte är återvinningsbara med rimlig
arbetsinsats, exempelvis golvmattor av kompositmaterial med låg plastandel, minimeras i
den utsorterade plasten. Att försortera byggplasten på byggarbetsplatsen, exempelvis i
storsäckar, skulle enligt uppskattning från ett av rivningsföretagen som ingick i fallstudierna
grovt kunna uppskattas till den dubbla tidsåtgången jämfört med att lägga den i en
gemensam container, som var tillvägagångssättet i projektet. En målsättning borde därför
vara att optimera antalet fraktioner utifrån den efterföljande upparbetningen av
plastavfallet, det vill säga att försöka hålla nere antalet fraktioner för att underlätta
sorteringen samtidigt som mängden återvunnen plast inte blir för liten eller att
materialegenskaperna blir för dåliga.
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Kvaliteten på plasten i de utsorterade materialfraktionerna uppskattades och
avsättningsmarknaderna för de utsorterade materialfraktionerna bedömdes utifrån
erfarenheter från de båda företagen Swerec och VinyLoop Ferrara S.p.A. (VinyLoop), som
båda har gedigen erfarenhet av upparbetning av plastavfall. Swerec tar förutom plastavfall i
form av förpackningar regelbundet emot byggavfall och industriavfall som exempelvis
produktionsspill och spill från nybyggnation. Dessa bygg- och industriavfall liknar de typer
av plastavfall som sorterades ut i fallstudierna även om de bygg- och industriavfall som tas
emot av Swerec i regel dock inte är så gamla som plastavfallet som sorterades ut i
fallstudierna. I samtliga plastfraktioner uppskattade Swerec kvaliteten och bedömde
avsättningsmöjligheterna på materialet från fallstudierna som sämre än för övrigt plastavfall
som levereras till Swerec för sortering och upparbetning. Detta ökar arbetet och
kostnaderna för sortering, tvättning och förberedning av byggplasten. I nuläget skulle enligt
Swerecs bedömning för alla plastfraktioner i den utsorterade byggplasten kostnaderna för
att upparbeta materialet överstiga intäkterna för de upparbetade plastavfallet. Detta skulle
kunna ändras om det fanns en större efterfrågan för granulat från upparbetat plastavfall.
Efter upparbetning av den plast som bedömdes potentiellt lämplig för materialåtervinning i
fallstudierna, skulle granulatet enligt uppskattning från Swerec kunna säljas för 3050 procent av nyråvarupriset.
VinyLoop har utvecklat en lösningsmedelbaserad teknik (VinyLoop-processen) för att
upparbeta PVC-avfall som annars är svåra att materialåtervinna. VinyLoop uppskattade
kvaliteten på materialfraktionerna Plastmattor, tak- och väggduk (endast andelen som inte
utgjordes av kompositmaterial med låg PVC-andel), Elrör och Lister som medium både
med avseende på förmodade additiver och mekaniska egenskaper. Dessa materialfraktioner
skulle enligt VinyLoop komplett kunna upparbetas på ett ekonomiskt sätt i VinyLoopprocessen.
Sammanlagt bedömdes utifrån Swerecs och VinyLoops erfarenheter med upparbetning av
plastavfall 2,4 ton byggplast från fallstudierna potentiellt lämpliga att materialåtervinna.
Detta utgör 25 procent av det totalt utsorterade materialet och 37 procent av den
utsorterade plasten. Materialfraktioner som i fallstudierna helt eller delvis bedömdes
potentiellt lämpliga för materialåtervinning var Plastmattor, tak- och väggduk, Elrör, Övriga rör
och slangar, Lister samt Övriga plastprodukter.
För två materialfraktioner, Elrör och (Olimmade) lister, gjordes en simulerad återvinning i
pilotskala med efterföljande analys av utvalda materialegenskaper. Materialegenskaper som
undersöktes var förekomst av grundämnen, reststabilitet, kulörförändringar och mekaniska
egenskaper (draghållfasthet). De analyserade materialfraktionerna klarar bearbetning i form
av simulerad materialåtervinning. På grund av de fastställda kulörförändringarna bedöms de
olämpliga att materialåtervinnas till yttre (synliga) skikt i liknande produkter. Om andra
materialegenskaper, exempelvis förekomst av blystabilisator, stabilisatorhalt och mekaniska
egenskaper stämmer överens med tillverkarnas kravspecifikationer, skulle
materialfraktionerna kunna användas för produktion av inre (inte synliga) skikt och andra
produkter. Huruvida granulatet från den upparbetade byggplasten i varje enskilt fall är
lämpligt att materialåtervinna bestäms av tillverkarnas kravspecifikationer. Dessa kan
variera från tillverkare till tillverkare samt beroende på vilka produkter som ska produceras
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och i vilken miljö de ska användas. Även om mängderna byggplast som materialåtervinns i
Sverige är mycket små, visar erfarenheterna från Europa att det finns en efterfrågan av
upparbetat plastavfall från byggsektorn. Huvudsakligen upparbetas PVC-avfall för
materialåtervinning. År 2013 användes i Europa 9 320 000 ton plast inom byggbranschen
(PlasticsEurope, 2013). Samma år samlades sammanlagt 435 000 ton PVC från rivning och
ombyggnation in för materialåtervinning (VinylPlus, 2013).
Den sammanlagda potentiella miljönyttan av att materialåtervinna byggplasten som
sorterats ut i fallstudierna och bedömdes potentiellt lämplig för materialåtervinning
uppskattades – uttryckt som insparad klimatpåverkan – till sju ton koldioxidekvivalenter.
Detta skulle för byggplasten som sorterades ut i fallstudierna i genomsnitt motsvara
tre kilogram potentiellt insparade koldioxidekvivalenter per kilogram materialåtervunnen
byggplast.
För att öka efterfrågan på granulat från upparbetat plastavfall från rivning och
ombyggnation är det viktigt med en viss volym av och en jämn kvalitet på granulatet. Det
är därför viktigt att skapa förutsättningar för en effektiv och storskalig insamling. Man bör
också minimera andelen nedbrutet material i det plastavfall från rivning och ombyggnation
som sorteras ut för upparbetning. Förekomst av farliga och/eller oönskade ämnen kan
begränsa efterfrågan av det upparbetade plastavfallet. Det finns ur ett samhällsperspektiv i
vissa fall en intressekonflikt mellan att å ena sidan avgifta kretsloppen och att å andra sidan
öka mängden avfall som materialåtervinns. Det ingick inte i projektet att utreda denna fråga
för plasten som sorterades ut i fallstudierna men den generella frågan om farliga ämnen i
kretsloppet kommer att behöva utredas vidare för att maximera återvinningsgrad och
minimera risker för påverkan på hälsa och miljö. Det är inte möjligt att löpande analysera
utsorterad byggplast före upparbetnings- och materialåtervinningsprocessen. Det skulle
därför vara lämpligt att identifiera vilka plaster som, utifrån specificerade kvalitetskrav med
avseende på materialegenskaper och miljöprestanda, bör sorteras ut och upparbetas för
materialåtervinning. Dessa kvalitetskrav kan vara olika för olika användningar. Olika krav
kan gälla för olika slutprodukter, exempelvis vattenrör och kabelskydd, men även för olika
användningar i en och samma slutprodukt. Exempelvis kan andra krav gälla för ett inre
mellanlager i ett rör än för de yttre lagren. Generella slutsatser om kvalitetskrav och kvalitet
på utsorterad byggplast kan inte dras utifrån de genomförda fallstudierna eftersom de bara
innefattar plast som sorterats ut från två rivnings- och ombyggnationsprojekt. För att mer
generellt kunna uppskatta potentialerna för en ökad upparbetning och materialåtervinning
av utsorterad byggplast rekommenderas därför ytterligare undersökningar med avseende på
olika ursprungsmaterial, användningsområden och materialegenskaper.
De genomförda fallstudierna visar att en del av det plastavfall som sorterades ut var
potentiellt lämplig för materialåtervinning. Med utgångspunkt i att det idag
materialåtervinns mycket lite plastavfall från den svenska byggsektorn indikerar detta i sin
tur att det finns potential för ökad materialåtervinning av byggplast från ombyggnation och
rivning i Sverige. Av den byggplast som sorterades ut i fallstudierna bedömdes 37 procent
potentiellt lämplig för materialåtervinning. Av denna andel utgjorde PVC-avfall runt tre
fjärdedelar. Detta kan jämföras med att i nuläget årligen bara 150 ton av runt 43 000 ton
plastavfall från byggbranschen sorteras ut för materialåtervinning i Sverige. Fallstudierna
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indikerar att en selektiv rivning av byggplast är en förutsättning för ökad
materialåtervinning. I nuläget läggs byggplast från ombyggnation och rivning i regel i den
brännbara avfallsfraktionen. Det bör undersökas vidare hur effektiva insamlingssystem av
byggplast kan gestaltas. Bland annat bör det undersökas vilka plastfraktioner som bör
sorteras ut, vilka plastfraktioner som kan sorteras ut ihop – exempelvis som en styv
plastfraktion (elrör, lister, övriga rör och slangar etc.) och en mjuk plastfraktion (golv etc.) –
samt om de sammanslagna plastfraktionerna gemensamt kan upparbetas för
materialåtervinning.
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Summary
Annually 43 000 tonnes of plastic waste are generated in the building and construction
sector, of which only 150 tonnes are sorted out separately for recycling even though life
cycle assessment studies show that recycling generally is more resource efficient than the
production of plastic from virgin materials. In several other European countries plastics
from construction and demolition are recycled, which has created a market for the treated
plastic waste. Polyvinyl chloride (PVC) is the most common plastic type in the building and
construction sector. In 2013 435 000 tonnes of PVC wastes were collected for recycling in
Europe, of which about half in Germany and the United Kingdom. The collected material
constituted mainly of plastic wastes from cables, hard PVC films, pipes, flooring and
profiles.
IVL Swedish Environmental Research Institute (IVL) has on behalf of the Foundation for
IVL Swedish Environmental Research Institute (SIVL) and PVC Forum/IKEM Innovation and Chemical Industries in Sweden examined the potentials for increased
collection and recycling of plastics from rebuilding and demolition in Sweden. The project
was carried out as two case studies, where plastic wastes from one demolition project and
one rebuilding project were collected, sorted and partly analysed concerning material
properties.
The case studies indicate that selective demolition is a prerequisite for collection of plastic
waste from demolition for reprocessing and recycling – both in order to achieve a (cost)
efficient collection and a high quality of the collected materials. Plastic wastes can be
collected using selective demolition without significant additional costs and without special
tools. In order to increase the quality of the collected plastic wastes and to make
subsequent steps such as sorting, reprocessing and recycling more efficient, only plastic
wastes that can be recycled with reasonable effort should be collected.
In the project the collected plastic wastes was sorted manually since the collected material
was not suited for automatic sorting in Swerec AB’s (Swerec) automatic sorting facility. It
was considered suitable to sort the collected plastic wastes into the following six material
fractions: Flooring and wallcovering, Electrical pipes, Other pipes and tubes, Profiles, Other plastic
products and Rest of non-plastic materials and thermosetting resins. Manual sorting is time
consuming and causes high costs. Therefore, manual sorting is – at least in the short and
medium term – not seen as a realistic method for sorting mixed plastic wastes from
construction and demolition in large scale. In order to increase the efficiency in the sorting,
and as a result the environmental benefit of recycling, the proportion of non-plastic
products, e.g. fibreglass, and plastic products that (currently) are not recyclable with
reasonable effort, e.g. composite flooring with low plastic proportions, should be
minimised in the collected plastic wastes. A pre-sorting of the plastic wastes from
demolition at the demolition site, e.g. in big bags, is estimated by one of the demolition
companies in the case studies to cause double work load compared to collecting them in a
joint container as in the case studies. One objective should therefore be to optimise the
number of different material fractions based on the subsequent treatment and recycling of
the plastic wastes. In other words, the number of different material fractions should be
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kept down in order to make the sorting easier at the same time as securing that the volumes
of recycled plastics do not become too small or the material quality of the recycled
fractions too poor.
The quality the collected material fractions was estimated and the markets for them were
judged from the experiences of the two companies Swerec AB (Swerec) and VinyLoop
Ferrara S.p.A. (VinyLoop). Both companies have extended experience of reprocessing
plastic wastes. Apart from plastic packaging, Swerec regularly receives plastic wastes from
construction and industrial plastic wastes, such as spillovers from production and new
construction. These wastes are similar to the types of plastic wastes collected in the case
studies. However, the wastes received by Swerec are generally not as old as the plastic
wastes collected in the case studies. Swerec estimated the quality and judged the markets
for all plastic fractions from the case studies lower than other plastic wastes delivered to
Swerec for sorting and reprocessing. This increases the necessary efforts as well as the costs
from sorting, washing and preparation of the plastic waste from demolition. Swerec judges
that the current costs for reprocessing the plastic wastes from the case studies for all plastic
fractions would exceed the earnings from sales of the reprocessed plastic wastes. This
might change if the demand for reprocessed plastic wastes increased. After reprocessing of
the plastic wastes that were considered potential suitable for recycling in the case studies,
Swerec judges that the granules could be sold for 30-50 percent of the price for virgin
materials.
VinyLoop has developed a solvent based technology (VinyLoop process) for reprocessing
PVC wastes otherwise considered hard to recycle. VinyLoop estimated the quality of the
material fractions Flooring and wallcovering (only the part not being composite materials with
low PVC proportion), Electrical pipes and Profiles to be medium both with regard to expected
additives and mechanical properties. It would according to VinyLoop be able to reprocess
these material fractions completely in the VinyLoop process in an economic way.
Totally 2.4 tonnes plastic wastes from the case studies were judged as potentially suitable
for recycling according to Swerec’s and VinyLoop’s experience with reprocessing of plastic
wastes. This constitutes 25 percent of the in total collected material and 37 percent of the
collected plastic waste from the case studies. Material fractions from the case studies judged
completely or partly suitable for recycling were Flooring and wallcovering, Electrical pipes, Other
pipes and tubes, Profiles and Other plastic products.
For two material fractions, Electrical pipes and Profiles (without glue), a simulated recycling in
pilot scale was carried out with subsequent analysis of selected material properties. The
material properties analysed were presence of chemical elements, remaining presence of
stabilisers, changes in colour as well as mechanical properties (tensile strength). It was
possible to reprocess the analysed material fractions in the form of simulated recycling.
Due to the changes in colour, however, they were not judged suitable for recycling as
external (visible) layers in similar products. If other material properties, e.g. presence of
lead stabilisers, level of remaining stabilisers and mechanical properties, meet the specified
demands of plastics producers, the material fractions might be used for production of
internal (not visible) layers and other products. Whether the granules from the reprocessed
plastic waste in a single case are suitable for recycling is determined by the specified
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demands of plastics producers. These demands may vary from producer to producer as
well as depending on what products that are produced and what environment they will be
used in. Even if the volumes of recycled plastic wastes from construction and demolition
are very low in Sweden, experiences from other European countries show that there is a
demand for this kind of reprocessed plastic wastes. Primarily PVC wastes are reprocessed.
In 2013 9 320 000 tonnes of plastics were used in the construction sector (PlasticsEurope,
2013). In the same year totally 435 000 tonnes of PVC wastes from construction and
demolition were collected for recycling (VinylPlus, 2013).
The total potential environmental benefit from recycling the plastic wastes collected in the
case studies and judged potentially suitable for recycling – expressed as saved climate effect
– was estimated to seven tonnes carbon dioxide equivalents. This would for the plastic
wastes collected in the case studies correspond to average three kilograms of potentially
saved carbon dioxide equivalents per kilogram recycled plastic waste.
In order to increase the demand of granules from reprocessed plastic wastes from
demolition and reconstruction it is important to secure a certain volume and a steady
quality of the reprocessed materials. It is therefore important to create conditions for an
efficient and large-scale collection. One should also minimise the proportion of degraded
materials in the plastic wastes collected for reprocessing. The presence of hazardous
and/or unwanted substances might limit the demand for the granules from the reprocessed
plastic wastes. From a societal perspective there is in some cases a conflict of interests
between detoxifying materials in circulation on one hand and maximising the volumes of
recycled wastes on the other. It was not part of the project to investigate this for the plastic
wastes sorted out in the case studies but the general question regarding hazardous
substances in the material loop will need further investigation in order to maximise
recycling and minimise risks for negative environmental impacts on health and
environment. It is not possible to continuously analyse collected plastic demolition wastes
before reprocessing and recycling. It would therefore be suitable to identify what plastic
wastes that, with specified quality requirements regarding material properties and
environmental performance, should be collected and reprocessed for recycling. These
quality requirements may vary from one application to another. Different requirements
might apply for different end products, e.g. fresh water pipes and cable covers, and also for
different applications in a single end product, e.g. different quality requirements for internal
and external layers in a pipe. It is not possible to conclude on general quality requirements
from the conducted case studies since they only comprise plastic wastes collected at two
demolition and reconstruction projects. In order to be able to more generally estimate the
potentials for increased reprocessing and recycling of plastic wastes from demolition and
reconstruction additional studies regarding different origins of materials, areas of
application and material properties are recommended.
The conducted case studies show a potential for increased recycling of plastic wastes from
demolition and reconstruction. On the basis that currently very little plastic wastes from
the Swedish construction sector are recycled, this indicates a potential for increased
recycling of plastic wastes from demolition and reconstruction in Sweden. From the plastic
wastes collected in the case studies, 37 percent were judged potentially suitable for
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recycling. PVC wastes constituted about three quarters of these plastic wastes. This can be
compared with the fact that currently only 150 tonnes out of 43 000 tonnes of plastic
wastes generated in the building and construction sector are sorted out for recycling per
year in Sweden. The case studies indicate that selective demolition of plastic wastes is a
prerequisite for increased recycling. Currently plastic wastes from demolition and
reconstruction are put in the combustible waste fraction. It should be further investigated
how effective collection systems for plastic wastes from demolition and reconstruction can
be created. It should be examined what plastic fractions should be collected, what plastic
fractions can be collected together – e.g. as a rigid plastic fraction (electrical pipes, profiles,
other pipes and tubes) and a soft plastic fraction (flooring and wallcovering) – as well as
whether the combined plastic fractions can be recycled together.

9

Potentialer för materialåtervinning av byggplast från rivning
Erfarenheter utifrån två fallstudier

IVL rapport B 2216

Förkortningar
ABS

Akrylnitril-butadien-styren

ATR

Attenuated Total Reflectance

CS

CS Riv & Håltagning AB

DEHP

Dietylhexylftalat

DIDP

Diisodecylftalat

DINP

Diisononylftalat

ECHA

Europeiska kemikaliemyndighetens

ECVM

European Council of Vinyl Manufacturers

FTIR

Fourier Transform Infrared Spectroscopy

HBCD

Hexabromocyklododekan

IKEM

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

IR

Infraröd

IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

kN

Kilonewton

kPa

Kilopascal

K-värde

Molekylvikt

LCA

Livscykelanalys

LDPE

Polyeten med låg densitet

m2

Kvadratmeter

m3

Kubikmeter

MPa

Megapascal

PBDE

Polybromerade difenyletrar
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PC

Polykarbonat

PCB

Polyklorerade bifenyler

PE

Polyeten

PET

Polyetentereftalat

PMMA

Polymetylmetakrylat

PP

Polypropen

PS

Polystyren

PSU

Polysulfon

PVC

Polyvinylklorid

ROT

Renovering Ombyggnad Tillbyggnad

SEFA

SEFA Byggnads AB

SIVL

Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (Stiftelsen IVL)

SMED

Svenska MiljöEmissionsData

SP

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

STAB

STAB Maskin AB

Swerec

Swerec AB

TBBPA

Tetrabrombisfenol A

VinyLoop

VinyLoop Ferrara S.p.A.

XRF

Röntgenfluorescens
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1 Bakgrund
1.1 Materialåtervinning av byggplast i Sverige
Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och ett av
de fyra fokusområdena i det avfallsförebyggande programmet (Naturvårdsverket, 2012);
(Naturvårdsverket, 2013). Bygg- och rivningsavfall bedöms både ha en hög potential att
öka resurshushållningen och att minska spridning av farliga ämnen. Enligt etappmålet till
miljökvalitetsmålen ska senast år 2020 minst 70 viktprocent av icke-farligt byggnads- och
rivningsavfall återanvändas, materialåtervinnas eller på annat sätt materialutnyttjas
(Naturvårdsverket, 2012).
Plastavfall är det avfallsslag som orsakar mest utsläpp av växthusgaser per ton avfall i
avfallshanteringen. Detta beror på att plast i huvudsak tillverkas av fossila råvaror och att
en stor del av plastavfallet förbränns (Sundqvist & Palm, Miljöpåverkan av avfall Underlag för avfallsprevention och förbättrad avfallshantering (IVL Rapport B1930),
2010). LCA-studier visar att materialåtervinning generellt är betydligt resurseffektivare än
framställning från jungfruliga råvaror (Wenzel, 2006; Michaud m.fl., 2010; Palm, 2009).
Näst efter förpackningssektorn är byggsektorn det största användningsområdet för plast
och representerar drygt 20 procent av den totala plastanvändningen i Europa
(PlasticsEurope, 2013). Vanliga produkter är vatten- och avloppsrör, kabelrör, golvmattor,
våtrumstapeter, lister, lådor, isolering, takduk, fönster, byggplast, skivor,
elinstallationsmaterial och vindskydd (Sundqvist m.fl., 2013).
I Sverige skickas plastavfall från ombyggnation och rivning i huvudsak till energiåtervinning
tillsammans med annat brännbart eller blandat avfall. En mycket liten del av plastavfallet
från ombyggnation och rivning materialåtervinns trots att olika LCA-studier har visat att
återvinning vanligen ger mindre miljöpåverkan än förbränning av plastavfall (Michaud
m.fl., 2010). Enligt Svenska MiljöEmissionsData (SMED) genererades 2010
uppskattningsvis 43 000 ton plast från bygg- och rivningssektorn, varav endast 150 ton
utgjordes av utsorterad plast som tillfördes materialåtervinning (Fråne m.fl., 2012).

1.2 Materialåtervinning av byggplast i Europa
Enligt en studie som publicerats av European Council of Vinyl Manufacturers(ECVM) var
år 2010 i EU 27 samt Norge och Schweiz deponering den vanligaste behandlingsformen
för plastavfall som uppkommit i byggsektorn (44 procent), följt av förbränning/
energiåtervinning (36 procent) och materialåtervinning (20 procent) (ECVM, 2011). Enligt
studien var länderna med de högsta andelarna materialåtervinning Storbritannien och
Tyskland med 32 procent respektive 27 procent materialåtervinning år 2010 medan i
Sverige endast 13 procent av plastavfallet från byggsektorn, motsvarande 2 000 ton,
materialåtervanns (ECVM, 2011). Enligt data som tagits fram av SMED kan uppgifterna
för Sverige i ovan nämnda studie vara betydligt överskattade med avseende på andelen
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materialåtervinning. SMED uppskattar att runt 43 000 ton plast genererades från bygg- och
rivningssektorn i Sverige år 2010 och att av dessa endast 150 ton utgjordes av utsorterad
plast (Fråne m.fl., 2012). SMED uppskattar att mindre än 1 000 ton byggplast
materialåtervanns i Sverige 2010, vilket motsvarar mindre än tre procents
materialåtervinning av de genererade mängderna plastavfall från byggsektorn. En
återvinning av 2 000 ton plast skulle endast motsvara fem procent materialåtervinning (inte
13 procent).
Recovinyl, som är ett initiativ från den europeiska PVC-industrin för att stimulera och öka
återvinningen av PVC, återvann 7 300 ton PVC från Danmark och Sverige år 2013;
motsvarande siffra år 2010 var 4 200 ton (VinylPlus, 2014b). Mer än hälften av dessa
mängder samlades in i Sverige, huvudsakligen från byggsektorn (Sevenster, 2014).
Skillnaderna i de beräknade mängderna återvunnen plast från byggsektorn från SMED och
i Recovinyls statistik beror delvis på att Recovinyls statistik omfattar materialåtervinning av
plast från kabelskrot, som utgör en stor andel av den återvunna PVC-plasten i Recovinyls
statistik (Sevenster, 2014).
Det finns en rad exempel på insamlings- och återvinningssystem för plastavfall från den
europeiska byggsektorn. Ofta är dessa mycket lokalt förankrade, fokuserar på specifika
plastprodukter och baserar i stor utsträckning på frivilliga initiativ från plastråvaruindustrin
och tillverkare av plastprodukter för byggbranschen (Sundqvist m.fl., 2013). De flesta
systemen för insamling och materialåtervinning av plastavfall från byggsektorn rör PVC
som utgör den vanligaste plasttypen för byggprodukter (PlasticsEurope, 2013). Exempel på
insamlingssystem av byggplast är WUPPI, Recovinyl, Recofloor och VinyLoop (Sundqvist
m.fl., 2013).
Inom systemet Recovinyl, som är det enskilt största systemet för insamling och återvinning
av PVC i Europa (Sevenster, 2014), samlades år 2013 sammanlagt 435 000 ton PVC i form
av kabelskrot, styv folie, rör, golv och profiler in för materialåtervinning (VinylPlus, 2013).
Inom systemet finns initiativ som specialiserat sig på särskilda produktgrupper, exempelvis
Rewindo och Roofcollect, som specialiserat sig på upparbetning av plastprofiler från
fönster respektive membran från takbeläggningar för materialåtervinning. Inom Recovinyl
står insamling och materialåtervinning av PVC från Tyskland och Storbritannien med
vardera 31 procent och 20 procent för hälften av de totalt återvunna mängderna (VinylPlus,
2014b).
Den höga andelen för Tyskland beror på att landet var en av pionjärerna inom PVCåtervinning och dessutom Europas största ekonomi (Sevenster, 2014). En stor del av PVCåtervinningen i Tyskland utgörs av återvinning av fönsterprofiler med Rewindo-systemet
(Sevenster, 2014). I Rewindo-systemet kan fönster, dörrar och jalusier av PVC antingen
hämtas på byggarbetsplatsen av ett av de fem avfallsbolag som är anslutna till systemet eller
levereras till ett av dessa (Rewindo, 2014). Fönstren, dörrarna och jalusierna kan levereras
till avfallsbolagen i originaltillstånd, alltså med glas, glasrester, beslag, tätningar och
eventuella murbruksrester. Granulatet från det upparbetade PVC-avfallet i Rewindosystemet är kvalitetsmässigt enligt Rewindo jämförbar med nyråvara och kan därför
användas för produktion av nya fönster och bygg-profiler (Rewindo, 2014).
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De stora mängderna insamlad plast i Storbritannien beror till stor del på att Recovinyl och
den lokala partnern Axion Recycling varit mycket aktiva med att samla in plastavfall från
ombyggnationsprojekt (Sevenster, 2014). Plastfraktioner som sorteras ut är bland annat
PVC-fönster, PVC-golv, blandade rör och plastemballage (Gardner, 2014). I vissa fall
sorteras byggplasten ut i separata containrar eller storsäckar på byggarbetsplatsen; i andra
läggs byggplast tillsammans med andra byggavfall för en efterföljande sortering genom
avfallsbolag. De flesta större brittiska byggföretagen tar fram avfallsplaner för varje
byggprojekt, ur vilka det framgår hur byggavfallen ska hanteras och där källsortering av
individuella avfallsströmmar uppmuntras av de flesta (Gardner, 2014). Kostnader för
containrar på byggarbetsplatsen betalas av byggföretaget eller underleverantören, som i
regel inkluderar denna kostnad i sitt totalpris (Gardner, 2014). Ofta är utsortering av
byggplast i separata containrar på byggarbetsplatsen billigare än att eftersortera materialet,
bland annat eftersom kvaliteten på det utsorterade materialet då ofta är högre (Gardner,
2014). De flesta brittiska byggföretagen och deras större kunder har satt noll-mål för avfall
och gröna kriterier utgör i Storbritannien en stor drivkraft inom den privata sektorn, vilket i
sin tur utgör en viktig drivkraft för ökad utsortering och återvinning av byggavfall
(Gardner, 2014).
PVC är den mest använda plasten i byggbranschen (PlasticsEurope, 2013). PVC är också
den plast som dominerar materialåtervinningen av byggplast (Sevenster, 2014). De
huvudsakliga marknaderna för materialåtervunnen hård PVC är dels avloppsrör med tre
lager och där det mittersta lagret utgörs av återvunnen PVC och dels fönsterprofiler, där de
inre (inte synliga) delarna är tillverkade av återvunnen PVC (Sevenster, 2014).
Råvarupriserna för jungfruligt material och granulat från upparbetat plastavfall varierar. Det
är därför svårt att sammanställa och jämföra dessa. Enligt en studie på uppdrag av
Europeiska Kommissionen antogs att priset för granulat från upparbetad PVC (post consumer
PVC) för PVC-profiler och PVC-rör är runt 25-50 procent av priset för PVC nyråvara
(Zarogiannis m.fl., 2010).

1.3 Genomförd förstudie
Under 2011 och 2012 genomförde IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) tillsammans med
dåvarande Plast- & Kemiföretagen (numera: IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i
Sverige), INEOS Svenska AB, Kuusakoski AB och Swerec AB med finansiering från
Vinnova projektet Återvinning av plastavfall från byggsektorn – en förstudie. I förstudien
undersöktes möjligheter och hinder för materialåtervinning av byggplast (Sundqvist m.fl.,
2013). I dialogen som fördes med plasttillverkare, återvinningsföretag, byggföretag och
fastighetsföretag identifierades en rad praktiska frågor. Frågorna rörde bland annat
tillvägagångssätt vid rivning och sortering, kvalitet och materialegenskaper på den
utsorterade plasten samt avsättningsmöjligheter för det upparbetade plastavfallet. Bättre
kunskap om tekniska, miljömässiga och ekonomiska potentialerna för upparbetning och
materialåtervinning av plast från rivning och ombyggnation ansågs kunna öka interesset
och acceptansen för detta i Sverige.
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För att förbättra kunskapsläget genomförde IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) under
2013 och 2014 två fallstudier för att undersöka potentialerna för att sortera ut och
upparbeta plastavfall från rivning och ombyggnation för materialåtervinning. Fallstudierna
finansierades av Stiftelsen IVL och PVC Forum/IKEM. Föreliggande rapport presenterar
resultaten och slutsatserna från dessa två fallstudier.
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2 Syfte och mål
Syftet med projektet är att bidra till att stärka pågående processer och initiativ för ökad
materialåtervinning av byggplast.
Enligt den tidigare förstudien bedömdes en av orsakerna för den låga
materialåtervinningsgraden av byggplast vara kunskapsluckor angående kvalitet på och
avsättningsmöjligheter för utsorterad byggplast. Dessutom konstaterades det att det
praktiska rivningsarbetet i regel inte är anpassat för att sortera ut plastavfall som en separat
fraktion. Målet med projektet var därför att utifrån två konkreta exempel och i praktisk
skala demonstrera möjligheter och potentialer för att samla in och upparbeta plastavfall
från rivning och ombyggnation för materialåtervinning.
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3 Metod
För att öka kunskapen om potentialerna för materialåtervinning av byggplast genomfördes
i projektet praktiska undersökningar i form av två fallstudier under och i anslutning till
rivningen av Sävegården, ett före detta äldreboende i Floda i Lerums kommun, och
Nödingeskolan i Ale kommun. I fallstudierna undersöktes lösningar för att samla in,
eftersortera och upparbeta plastavfall från byggsektorn för materialåtervinning. Dessutom
undersöktes materialegenskaper för två utvalda materialfraktioner och, i begränsad
omfattning, avsättningsmöjligheterna för de fraktioner som bedömdes potentiellt lämpliga
för materialåtervinning. Slutligen gjordes uppskattningar av potentiell miljönytta med att
materialåtervinna byggavfall.
Projektarbetet genomfördes i följande steg:
•

Utsortering av byggplast från rivning
Byggplast sorterades ut från två olika typer av rivningar: en totalrivning och en
innerrivning. Byggplasten sorterades ut i en separat container av respektive
rivningsentreprenör. Erfarenheter från utsorteringen dokumenterades genom
intervjuer med projektledare, platsansvariga och byggarbetare som genomförde den
praktiska utsorteringen.

•

Eftersortering av utsorterad byggplast
Den utsorterade byggplasten från rivningarna eftersorterades av Swerec AB
(Swerec) i sex olika materialfraktioner för att dokumentera olika typer av plaster
och produkter. Sorteringen gjordes manuellt. De praktiska erfarenheterna från
sorteringen dokumenterades genom intervjuer.

•

Bedömning av avsättningsmöjligheter för den utsorterade plasten
Utifrån praktiska erfarenheter med upparbetning av och handel med upparbetade
plastavfall från Swerec och VinyLoop Ferrara S.p.A. (VinyLoop) bedömdes
avsättningsmöjligheterna för de plastfraktioner som ansågs potentiellt lämpliga för
materialåtervinning.

•

Materialanalys av utvalda plastfraktioner
Beroende på plasttyp, ålder och sammansättning kan byggplast från ombyggnation
och rivning uppvisa förändrade materialegenskaper och/eller innehålla ämnen som
kan påverka en potentiell materialåtervinning. För att undersöka detta närmare
analyserades två utvalda fraktioner av den utsorterade byggplasten.
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4 Utsortering av byggplast från rivning
I projektet sorterades plast ut under rivningen av Sävegården i Floda (Lerums kommun)
och från Nödingeskolan i Nödinge (Ale kommun). I detta avsnitt redovisas inledningsvis
de framtagna instruktionerna för utsorteringen. Sedan beskrivs hur rivningsarbetet
genomfördes i de båda rivningsprojekten och vilka praktiska erfarenheter som gjordes
under rivningarna.

4.1 Instruktion för utsortering av plast
Utsorteringen på Sävegården och Nödingeskolan gjordes enligt sorteringsinstruktioner som
utvecklats i projektet. I Tabell 1 sammanfattas de plastfraktioner som enligt instruktionen
skulle respektive inte skulle sorteras ut under rivningarna.
Dessutom sorterades under rivningen av Nödingeskolan lösa inventarier av plast som
lämnats kvar i skolan ut, eftersom detta ofta ingår i rivningsuppdraget (Öhlund, 2014a).
Tabell 1 Översikt över plast som enligt den framtagna instruktionen för utsortering skulle sorteras ut respektive
inte skulle sorteras ut under rivningarna

Plastfraktion

Utsortering

Armaturer (eller delar av armaturer)



Ej utsortering

Cellplast



Eldosor (exempelvis vägguttag/-kontakter och
fördelardosor) med kablar och metaller



Eldosor (exempelvis vägguttag/-kontakter och
fördelardosor) utan kablar och metaller



Elavfall med plastandelar (exempelvis kabelskrot)



Fönster och dörrar (eller delar av fönster och dörrar)



Lister (golv- och taklister)



Plast förbunden med farliga ämnen



Plastgolv1



Plastprofiler (exempelvis skenor av plast, halkskydd,
trösklar)



20

Potentialer för materialåtervinning av byggplast från rivning
Erfarenheter utifrån två fallstudier

IVL rapport B 2216

Plastfraktion

Utsortering

Rör och rörkopplingar (avloppsrör, elrör, kabelrör,
kabelslang och vattenrör)



Tätningar (exempelvis byggfolie)



Väggmattor och takduk av plast



Ej utsortering

1

Denna plastfraktion inkluderar inte textila golv med plast som bärarmaterial. Anledningen är att textilier och
gummi förorenar plasten och förhindrar en potentiell materialåtervinning av plasten (Krantz, 2014).

Anledningarna till att enskilda fraktioner inte skulle sorteras ut är bland annat:
•

Cellplast
Cellplast har låg densitet. För att möjliggöra en effektiv logistik bör cellplast därför
briketteras innan den transporteras. Ytterst få rivningsprojekt har tillgång till
briketteringsmaskiner (Krantz, 2014).

•

Eldosor med kablar och metaller samt elavfall med plastandelar
Enligt rivningsspecifikationerna i upphandlingen för rivningen av Nödingeskolan
skulle elavfall sorteras ut separat, vilket gjorde att elavfall med plastandelar inte var
tillgängliga som material att sortera ut i fallstudien (Öhlund, 2014a). Det är
dessutom svårt att få rena fraktioner av plast och metaller från granulering av
elkontakter i samband med granulering (Öhlund, 2014b). Det finns en rad aktörer
som erbjuder upparbetning av kabelavfall för materialåtervinning, där främst
metaller men även vissa plaster materialåtervinns (exempelvis Nexans Sweden AB,
2014 och Stena Metallkoncernen, 2014). Swerec bedömde det i nuläget ändå svårt
att hitta mottagare för granulerad kabel eftersom kabelgranulat innehåller olika
typer av plast samt metall (Krantz, 2014). Ett exempel på företag som tar emot och
upparbetar plastavfall från kablar är italienska VinyLoop, som år 2012 producerade
runt 3 800 ton granulat av plast från kabelavfall (VinylPlus, 2013; Thamm, 2014).

•

Plast förbunden med farliga ämnen
Enligt rivningsspecifikationerna i upphandlingarna för rivningarna skulle farliga
ämnen, som exempelvis asbest, polyklorerade bifenyler (PCB), freoner och oljor,
sorteras ut separat. Detta innefattade även andra material som var förbundna med
dessa vilket gjorde att dessa inte var tillgängliga för utsortering i fallstudierna.
Exempel på plast förbunden med farliga ämnen som inte sorterades ut i
fallstudierna var en liten mängd plastmattor som var limmade med ett lim som
innehöll asbest. Dylika farliga ämnen förorenar och förhindrar materialåtervinning
av plast (Krantz, 2014).
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4.2 Rivning av Sävegården
Sävegården var ett förre detta äldreboende (inklusive kontorslokaler och storkök) i Floda
som byggdes 1954 och som byggdes om i omgångar fram till på 1980-talet. Fastigheten
bestod av två plan med källare och vindsutrymme och var uppförd i betong, tegel och trä
med fasad av tegel och trä och tak av betongpannor och asfaltpapp.
Rivningen omfattade uppskattningsvis 1 500 kvadratmeter (m2) och utgjorde en
totalrivning av fastigheten. Rivningen genomfördes av CS Riv & Håltagning AB (CS) som
var rivningsentreprenör för Sävegården.
4.2.1 Rivningsmetod
Rivningen av Sävegården genomfördes i januari 2014 i två steg som först selektiv rivning
och en efterföljande tungrivning. I den selektiva rivningen plockades utvalda material
huvudsakligen manuellt ut ur bygganden. Den selektiva rivningen gjordes huvudsakligen av
material som:
•

utgjorde farliga avfall

•

utgjorde en större homogen fraktion

•

var lätta att ta ut ur fastigheten

•

potentiellt kan försvåra den fortsatta rivningsprocessen (exempelvis isolering i form
av lösull eller glas i fönster)

Bland annat beroende på typ och ålder på byggnader och vilken inredning som fortfarande
är kvar i byggnaderna kan något olika material sorteras ut i den selektiva rivningen. De
material som sorterades ut i den selektiva rivningen av Sävegården bedöms av
rivningsentreprenören motsvara en typisk standard vid totalrivning (Säfvendahl, 2014).
I tungrivningen användes en 30 ton tung grävmaskin med rivningsgrip. Med grävmaskinen
revs byggnaden bit för bit genom att material plockades från byggnaden med
rivningsgripen och direkt lades i olika containrar. Denna typ av rivning utgör enligt
rivningsentreprenören den vanligaste formen av rivning vid totalrivning av byggnader
(Säfvendahl, 2014; Andersson, 2014). Förutsättning för denna rivningsmetod är att
avfallscontainrarna är placerade inom räckvidd för grävmaskinen. Containrarna flyttas med
grävmaskinen under rivningsarbetets gång.
4.2.2 Metod för utsortering av byggplast
Under den selektiva rivningen sorterades ingen plast ut eftersom rivningsentreprenören
gjorde bedömningen att detta skulle kunna göras under den efterföljande tungrivningen.
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Under tungrivningen sorterades plast ut i en särskild container med volymen 34 kubikmeter
(m3). Övriga avfallsfraktioner från tungrivningen av Sävegården var träavfall, brännbart
avfall och blandat avfall.
Under vanliga förhållanden sorteras byggplast inte ut som en separat fraktion, utan läggs
tillsammans med brännbart och/eller blandat avfall. Plast som lagts tillsammans med
blandat avfall sorteras vanligen i ett senare skede ut som del av en brännbar fraktion
(Säfvendahl, 2014). Plast som inte sorteras ut direkt på byggarbetsplatsen antas därför
energiåtervinnas. Detta gäller oberoende av hur mycket plastavfall som uppstår vid
rivningen/ombyggnationen.
4.2.3 Erfarenheter från utsortering
Både totalentreprenören (SEFA Byggnads AB) och rivningsentreprenören (CS Riv &
Håltagning AB) för rivningen av Sävegården engagerade sig i utsorteringen av byggplast
under rivningen. De hade i god tid innan rivningen påbörjades tillgång till handledningen
för utsortering och hade inga anmärkningar på denna. SEFA Byggnads AB (SEFA)
uppskattade i förväg att all plast från rivningen enligt Tabell 1 skulle kunna sorteras ut med
undantag för små plastbitar från exempelvis krossning av ingjutna plaströr.
Under arbetets gång framkom att både SEFA och CS hade underskattat det nödvändiga
arbetet med att sortera ut plasten vid tungrivningen. Det blev i det praktiska arbetet tydligt
att plastavfallet från rivningen endast utgjorde en liten del av avfallet och att det var mycket
”småplock”. Detta ledde till ett nämningsvärt, inte budgeterat merarbete för CS. För att
inte äventyra rivningsprojektets tidsplan och budgeten tvingades CS därför att reducera
arbetet med utsorteringen av byggplast under rivningen av Sävegården. Utsorteringen
bestod därefter i att endast stickprov av byggplast från rivningen lades i plastcontainern.
Byggplast som uppstod under rivningen av Sävegården var exempelvis rör, elrör, markrör,
plastmattor och PE-folie som använts som diffusionsspärr (Säfvendahl, 2014).
Byggnadsarbetarna som sorterade ut plasten tyckte före och även inledningsvis under
utsorteringen att det var roligt och spännande att sortera ut byggplasten. När de insåg hur
mycket extra tid de var tvungna att lägga på att sortera ut byggplasten växlade de till att
tycka det var jobbigt. De var rädda för att utsorteringen skulle leda till förseningar och att
det blev stressigt på slutet (Säfvendahl, 2014). De relativt små mängderna byggplast från
rivningen (jämfört med träavfall, brännbart avfall och blandat avfall) minskade
byggarbetarnas motivation att flytta runt plastcontainern för att löpande fylla denna. De
samlade mängderna är därför delvis resultatet av vad byggnadsarbetarna samlat och lagt i
plastcontainern manuellt.
CS uppskattar att endast runt fem procent av den totala byggplasten från rivningen
sorterades ut i plastcontainern (Säfvendahl, 2014). Merarbetet för detta uppskattades till
runt 20 timmars arbete (inklusive information hur utsorteringen skulle ske). Men en
genomsnittlig timkostnad för arbetskraft och maskinhyra på 500 kronor innebär detta
merkostnader på 10 000 kronor.
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Rivningen genomfördes med hjälp av en grävmaskin med rivningsgrip. Maskinkostnaden
för grävmaskinen är med runt 1 000 kronor per timme hög (Säfvendahl, 2014). För att
uppnå kostnadstäckning strävar rivningsfirmor därför efter att utnyttja maskinen på ett
effektivt sätt. Grävmaskinen används därför ogärna för att sortera ut alltför små bitar.
Grävmaskinisterna undviker efter möjlighet att mellanlagra material på marken och
försöker ta material från rivningsobjektet och lägga dessa direkt i lämplig container. För att
minska tiden som krävs för att manövrera grävmaskinen ställs containrarna i möjligaste
mån inom räckvidd för grävmaskinens arm.
Behållaren som användes för den utsorterade byggplasten var en 34 m3 stor container.
Rivningsföretaget bekräftade lämpligheten av denna typ av behållare, bland annat eftersom
den är lättlastad och kan transporteras med samma maskiner som andra containrar på
byggarbetsplatsen. Förutsättning för att kunna använda en container för den utsorterade
plasten är dock att det finns tillräckligt med plats att ställa och rangera den på. Lösningar
som innefattar storsäckar av tyg eller presenning bedömdes olämpliga vid tungrivning med
grävmaskin.
4.2.4 Byggplast som inte sorterades ut
Ingen byggplast från rivningen bedömdes vara enkel att ta ut – varken under den selektiva
rivningen eller under tungrivningen (Säfvendahl, 2014).
I den selektiva rivningen sorterades bland annat elavfall ut som separat fraktion. Denna
fraktion innehöll i begränsad omfattning även plast i form av kablar. Eldosorna från
rivningen av Sävegården bestod huvudsakligen av metall (Säfvendahl, 2014). I den selektiva
rivningen sorterades även farliga avfall ut som separat fraktion. Med avseende på plast
sorterades ca fem m2 plastmattor ut som farligt avfall eftersom de var limmade med ett lim
som innehöll asbest (Säfvendahl, 2014).
Det fanns ingen cellplast och inga textila golv med plast som bärarmaterial på Sävegården
(Säfvendahl, 2014).
Runt 95 procent av byggplasten från rivningen av Sävegården bedöms ha lagts tillsammans
med blandade och brännbara avfall (Säfvendahl, 2014). Vare sig plastavfallet lades direkt i
en brännbar fraktion eller detta skedde efter eftersortering av blandat avfall antas plasten ha
gått till energiåtervinning.
4.2.5 Praktiska förslag på förbättringar
Den förbättring som utifrån erfarenheterna från rivningen av Sävegården skulle leda till att
större och renare mängder byggplast sorterades ut är att genomföra en selektiv rivning av
även plast innan arbetet med tungrivningen påbörjas. Den selektiva rivningen av plast
måste påbörjas innan tungrivningen, men kan delvis utföras parallellt till denna.
Rivningsföretaget uppskattar att detta arbete på Sävegården (ca 1 500 m2) skulle ha
sysselsatt två personer i två veckor, alltså runt 160 arbetstimmar (Säfvendahl, 2014). Med
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en genomsnittlig timkostnad för arbetskraft och maskinhyra på 500 kronor hade detta
motsvarat merkostnader på runt 80 000 kronor.

4.3 Rivning av Nödingeskolan
Nödingeskolan är en före detta högstadieskola (årskurs 7-9) som skulle byggas om till en
låg- och mellanstadieskola (årskurs 1-6). Skolan är byggd 1980. Utsorteringen i fallstudien
genomfördes under första etappen av rivningen, som huvudsakligen omfattade
undervisningslokaler inklusive klassrum för fysik och kemi, uppehållsrum, korridorer och
toaletter samt kontorslokaler i form av den förre detta skolexpeditionen. Fastigheten är
byggd i ett plan med vindsutrymme för ventilationssystemet och uppförd i tegel och trä
och med tak av tegelpannor.
Etapp 1 av rivningen omfattade uppskattningsvis 3 600 m2. Rivningen utgjorde en
innerrivning av i stort sett allt utom stommen och omfattade således även rivning av
innerväggar, innertak och ventilationssystem.
Rivningen, och därmed även utsorteringen av byggplast, genomfördes av STAB Maskin AB
(STAB) som var rivningsentreprenör för Nödingeskolan.
4.3.1 Rivningsmetod
Rivningen av Nödingeskolan genomfördes som selektiv rivning. Enligt STAB är detta en
rivningsmetod som blir allt vanligare. Uppskattningsvis 70-80 procent av rivningarna under
offentlig upphandling har krav på selektiv rivning; det är i regel dock dålig uppföljning på
rivningsprojekt och därför oklart hur stor andel av rivningarna som i praktiken genomförs
som selektiv rivning (Öhlund, 2014a).
Följande materialfraktioner sorterades ut separat direkt på byggarbetsplatsen:
•

Plast

•

Eldosor av plast med kablar och metaller (exempelvis vägguttag/-kontakter och
fördelardosor)

•

Metall

•

Elavfall (förutom elkablar)

•

Elkablar

•

Glas

•

Trä

•

Brännbart

•

Inte brännbart (exempelvis gips, cement och betong)

•

Farliga avfall
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Om fallstudien inte genomförts på Nödingeskolan hade byggplasten sorterats ut i den
brännbara fraktionen. Kontakter och eldosor av plast (utan kablar och metaller) hade delvis
landat tillsammans med elavfallet. Avfallskostnader för brännbart bygg- och rivningsavfall
varierar beroende på mottagande ställe och om beställaren (exempelvis en kommun) har
gynnsamma avtal och uppskattas ligga mellan 900 och 1 400 kronor per ton avfall (Öhlund,
2014a).
4.3.2 Metod för utsortering av byggplast
Plasten i fastigheten var mer eller mindre jämt fördelad på ytan och utgjorde som helhet en
mindre del av byggavfallet. Under rivningen sorterades byggplasten därför ut och
mellanlagrades i högar på golvet inne i fastigheten. Detta förfarande användes även för
andra materialfraktioner. Plasten i högarna samlades sedan regelbundet in i kärror eller
lades på vagnar och transporterades ut ur fastigheten för hand till de olika
insamlingscontainrarna på skolgården utanför bygganden. Den utsorterade byggplasten
lades i en därför avsedd container (34 m3). Denna plastcontainer vad placerad direkt
bredvid containern för det brännbara avfallet.
All byggplast förutom cellplast samt plast i elavfall och kabelavfall sorterades ut och lades i
plastcontainern. Man identifierade inga plastprodukter som bedöms som farligt avfall
(exempelvis produkter som innehåller asbest eller polyklorerade bifenyler, PCB). STAB
bedömer det som ovanligt att plast är limmat med asbesthaltiga lim eller fogade med PCBmassa (Öhlund, 2014a). Produkter som under rivningen identifierades som
sammansättningar av plast och andra material var framförallt kabelskrot, plastgolv samt eloch väggkontakter.
Typiska produkter som sorterades ut från Nödingeskolan var olika sorters rör (elrör,
kabelrör, vatten- och avloppsrör), el- och väggkontakter, plastgolv, profiler för kabelföring,
byggfolie, väggbeklädnad och diverse mer eller mindre lösa plastprodukter som till exempel
armaturer. Lösa inventarier av plast lades direkt i plasthögarna. Plastmattor togs ut med
hjälp av mattstripper. Plastbeklädnader från väggarna på toaletterna revs ned manuellt. Rör
och kablar kapades, monterades ner och/eller revs ut manuellt. Lister, trösklar och profiler
separerades manuellt.
4.3.3 Erfarenheter från utsortering
Både SEFA och STAB var mycket engagerade i arbetet med att sortera ut plast under
rivningen av Nödingeskolan. Alla byggnadsarbetare involverade i rivningen instruerades
om hur utsorteringen skulle gå till och genomförde utsorteringen av byggplasten enligt den
framtagna instruktionen. STAB har gedigen erfarenhet av selektiv rivning och källsortering
av olika materialfraktioner. Företaget hade därför både intresse av att delta i fallstudien och
av att ta del av resultaten för att integrera dem i företagets framtida arbete.
Erfarenheterna från Nödingeskolan visar att utsorteringen av byggplast inte behöver
medföra väsentligt merarbete. STAB tillämpade selektiv rivning. Denna form av rivning
innebär att olika material separeras redan inne i byggnaden och transporteras ut till
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respektive avfallsfraktioner på byggarbetsplatsen. I vanliga fall sorteras byggplasten ut
tillsammans med det brännbara avfallet och transporteras ut ur byggnaden till en container
för brännbart avfall. Att skilja på byggplast och övriga brännbara avfall under rivningen och
lägga dessa i separata containrar, som i detta fall var placerade bredvid varandra på
skolgården, medförde praktiskt inget merarbete (Öhlund, 2014a). Under utsorteringen av
plast uppstod inga svårigheter. De framtagna sorteringsanvisningarna bedömdes klara och
tillräckliga (Öhlund, 2014a).
STAB har även erfarenhet av utsortering av byggplast från andra rivningsprojekt. Typiska
rivningsobjekt där det finns potentiellt stora mängder byggplast är skolor och affärslokaler
samt i viss mån även äldreboende och industrianläggningar (Öhlund, 2014a). Även så
kallade ROT-renoveringar (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) av fastigheter från 70och 80-talet kan generera större mängder byggplast (Öhlund, 2014a).
4.3.4 Byggplast som inte sorterades ut
De enda plastprodukter som inte sorterades ut i plastcontainern enligt den framtagna
instruktionen utgjordes av småbitar av plast, exempelvis i form av små bitar byggfolie och
rester av avkapade rör, som landat på golvet; dessa sopades ut och lades tillsammans med
det brännbara avfallet (Öhlund, 2014a).
4.3.5 Praktiska förslag på förbättringar
STAB bedömer att varken särskilda hjälpmedel och verktyg eller anpassade rivningsrutiner
är nödvändiga för utsortering av byggplast vid selektiv rivning förutom att en extra
container måste ställas till förfogande (Öhlund, 2014a).
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5 Eftersortering av den utsorterade
byggplasten
Den utsorterade plasten från Sävegården och Nödingeskolan transporterades i en container
till Swerecs sorteringsanläggning för plast i Lanna (Värnamo kommun) där den
eftersorterades manuellt. Ur de eftersorterade plastfraktionerna togs två prover för vidare
materialanalys. I detta avsnitt beskrivs inledningsvis hur eftersorteringen gick till. Därefter
redovisas resultat och erfarenheter. Resultaten från materialanalysen redovisas i avsnitt 6.

5.1 Metod för eftersortering av byggplast
Containern med den utsorterade plasten levererades och lastades om på Swerecs
anläggning runt två veckor innan eftersorteringen ägde rum. Anledningen till omlastningen
var att den ursprungliga containern gick direkt i retur. Den utsorterade plasten från
Sävegården respektive Nödingeskolan var ursprungligen åtskild med markfolie för att
möjliggöra separata eftersorteringar. Trots markfolie och försiktig hantering under
transport och omlastning blandades den utsorterade plasten från de båda rivningsprojekten.
Den utsorterade plasten från Sävegården och Nödingeskolan eftersorterades därför
gemensamt.

Figur 1 Den utsorterade plasten från Sävegården och Nödingeskolan före sortering
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Sorteringen skedde manuellt eftersom Swerecs anläggning inte är utformad för att
automatiskt sortera den typ av plastavfall som uppkommer vid rivning, exempelvis
skrymmande avfall och långa rör.
Sammanlagt fyllde den utsorterade plasten en 34 m3 container. Projektets budget tillät inte
manuell sortering av hela mängden. Istället gjordes en sortering och dokumentation av en
representativ mängd plastavfall. Resultaten räknades därefter upp på den sammanlagda
mängden utsorterad plast.
Byggplasten sorterades i sex olika materialfraktioner:
1. Plastmattor, tak- och väggduk
2. Elrör
3. Övriga rör och slangar
4. Lister
5. Övriga plastprodukter
6. Restfraktion bestående av icke-plastavfall samt härdplastprodukter
De sex fraktionerna vägdes var för sig. Efter sortering och vägning dokumenterades vilka
plastprodukter som ingick i materialfraktionerna samt vilka viktandelar dessa utgjorde i
förhållande till den totala mängden i respektive fraktion. Därefter gjordes en bedömning av
vilken sorts plast de identifierade plastprodukterna var tillverkade av samt en uppskattning
av potentialen för materialåtervinning för de respektive materialfraktionerna (se avsnitt 5.2).
Slutligen valdes två fraktioner ut som speciellt intressanta att genomföra materialanalyser
på. Att bara två fraktioner valdes ut för närmare materialanalys berodde på ekonomiska
begränsningar i projektet.

5.2 Metod för bedömning av avsättningsmöjligheter
för de eftersorterade materialfraktionerna
I samband med sorteringen gjorde Swerec i form av en okulär besiktning en uppskattning
av kvaliteten och bedömning av avsättningsmöjligheterna för de respektive
materialfraktionerna. Avsättningsmöjligheterna bedömdes med avseende på den svenska
och europeiska marknaden samt i vilken utsträckning plastfraktionerna i nuläget och med
hänsyn till tekniska och ekonomiska aspekter lämpar sig för upparbetning och
materialåtervinning. De båda företagens uppskattningar av kvaliteten för de respektive
materialfraktionerna redovisas i avsnitt 5.3. De båda företagens bedömningar av
avsättningsmöjligheterna för de respektive materialfraktionerna redovisas i avsnitten 7.1
och 7.2.
Swerec tar främst emot plastförpackningar för sortering, upparbetning och försäljning, men
i viss mån även andra plastavfall som exempelvis produktionsavfall och byggavfall från
nyproduktion. Swerec har genom sin dagliga affärsverksamhet en bred erfarenhet av olika
plaster samt deras kvalitet och möjligheter för upparbetning och avsättning på den svenska,

29

Potentialer för materialåtervinning av byggplast från rivning
Erfarenheter utifrån två fallstudier

IVL rapport B 2216

europeiska och globala marknaden. Däremot tar Swerec i regel inte emot plastavfall från
rivning och ombyggnation.
För att få ett ytterligare perspektiv från en aktör med större erfarenhet av PVC-avfall från
rivning och ombyggnation ombads företaget VinyLoop att utifrån detaljerade bilder i
samband med sorteringen göra en kompletterande uppskattning av kvaliteten på och en
bedömning av upparbetnings- och avsättningsmöjligheter för de utsorterade fraktionerna.
VinyLoop har utvecklat en lösningsmedelsbaserad teknik med samma namn som används
för att upparbeta PVC-avfall som annars är svåra att materialåtervinna, se även avsnitt 8.1
(VinyLoop Ferrara, 2013). Idag återvinns huvudsakligen plast från elektriska kablar och
presenningar i VinyLoop-processen med 80 respektive 20 procent av de nuvarande
återvinningsvolymerna, men processen lämpar sig tekniskt för en rad andra PVC-produkter
som exempelvis plastmattor och rör (Thamm, 2014). År 2012 producerades 4 701 ton
PVC-granulat från upparbetat PVC-avfall i VinyLoops anläggning i italienska Ferrara
(VinylPlus, 2013).

5.3 Resultat från eftersortering
Sammalagt sorterades 346 kilogram av totalt 9 220 kilogram plastavfall från rivningen av
Sävegården och Nödingeskolan. Figur 2 visar hur den sorterade plasten fördelade sig på de
sex plastfraktionerna.

Figur 2 Fördelning av plastavfallen på olika plastfraktioner
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I Tabell 2 redovisas de uppräknade mängderna plastavfall samt vilken sorts plast som
identifierats i respektive fraktion.
Tabell 2 Uppräknad mängd plast som sorterats ut från Sävegården och Nödingeskolan samt identifierade
plastsorter i respektive plastfraktion

Plastfraktion

Uppräknad
mängd plast (kg)

Identifierade
plastsorter1

4 157

PVC

Elrör

506

PVC, PE

Övriga rör och slangar

240

PVC, PE, PP

Lister

320

Plastmattor, tak- och väggduk

Övriga plastprodukter

1 146

PVC
PE, PMMA, PS, PC,
PP, PET

Restfraktion bestående av icke-plastavfall
samt härdplastprodukter

2 851

-

Totalt

9 220

-

Använda förkortningar på olika plastsorter: PVC: polyvinylklorid; PE: polyeten; PP: polypropen; PMMA:
polymetylmetakrylat; PS: polystyren; PC: polykarbonat; PET: polyetentereftalat.
1
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Figur 3 Materialfraktionen Plastmattor, tak- och väggduk som sorterades ut i samband med fallstudierna

Fraktionen Plastmattor, tak- och väggduk bestod till ca 80 procent av mattor av typen
korkoplast som är ett sammansatt material av bland annat kork och polyvinylklorid (PVC).
Resten av fraktionen, ca 20 procent, bestod av golvmattor, väggduk och takduk av PVC.
PVC-golven var delvis skummade och delvis porösa. I den okulära besiktningen
uppskattade Swerec kvaliteten på materialet som dålig (Krantz, 2014). VinyLoop
uppskattade kvaliteten på materialet som medium (utifrån skalan bra, medium eller dålig
kvalitet) både med avseende på förmodade additiver och mekaniska egenskaper (Thamm,
2014). Korkoplastmattorna bedömdes på grund av sin relativt låga PVC-andel inte lämpliga
att behandla i VinyLoop-processen (Thamm, 2014). Däremot bedömders resterande PVCmattor mycket lämpliga för upparbetning med VinyLoop-processen; även med limrester
och andra föroreningar (Thamm, 2014). Anledningen till att i nuläget inte mer PVC-golv
behandlas i VinyLoop-processen är att det saknas system för insamling (Thamm, 2014).
Om möjligheter att genomföra mer än två materialanalyser hade rymts i projektramen hade
materialfraktionen på grund av den stora volymen varit intressant att genomföra
materialanalyser på.
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Figur 4 Materialfraktionen Elrör som sorterades ut i samband med fallstudierna

Fraktionen Elrör bestod till 98 procent av PVC-rör och till två procent av kopplingar av
polyeten (PE) och tejp. Runt fem procent av elrören var kopplade och/eller tejpade. I den
okulära besiktningen uppskattade Swerec kvaliteten på materialet som bra (Krantz, 2014).
VinyLoops uppskattade kvaliteten på materialet som medium både med avseende på
förmodade additiver och mekaniska egenskaper (Thamm, 2014). Hela materialfraktionen,
inklusive kopplingar och tejp, bedömdes lämpa sig för behandling i VinyLoop-processen
(Thamm, 2014).
Materialfraktionen bedömdes lämplig för att prioriteras för efterföljande materialanalyser.
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Figur 5 Materialfraktionen Övriga rör och slangar som sorterades ut i samband med fallstudierna

Fraktionen Övriga rör och slangar bestod till fem procent av gula kabelrör av polypropen (PP),
till 50 procent av avloppsrör av PVC och till 45 procent av avloppsrör av PE och/eller PP.
I den okulära besiktningen uppskattade Swerec kvaliteten på materialet som bra (Krantz,
2014). VinyLoops uppskattade kvaliteten på materialet som medium både med avseende på
förmodade additiver och mekaniska egenskaper (Thamm, 2014). Eftersom den
genomsnittliga PVC-andelen i materialfraktionen endast beräknades till 50 procent
bedömdes materialfraktionen inte lämplig för upparbetning i VinyLoop-processen, som
behöver 70-80 procent PVC-andel för att kunna arbeta ekonomiskt (Thamm, 2014). Om
sorteringen kunde resultera i en högre andel PVC-rör, bedömdes materialfraktionen
potentiellt lämplig för behandling i VinyLoop-processen (Thamm, 2014).
Materialfraktionen utgjorde med endast tre procent av det utsorterade materialet en liten
del av det utsorterade byggavfallet och prioriterades inte för efterföljande materialanalyser.
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Figur 6 Materialfraktionen Lister som sorterades ut i samband med fallstudierna

Fraktionen Lister bestod av PVC-lister. Runt hälften av listerna hade varit limmade och
spikade. I den okulära besiktningen uppskattade Swerec kvaliteten på materialet som bra
(Krantz, 2014). VinyLoop uppskattade kvaliteten på materialet som medium både med
avseende på förmodade additiver och mekaniska egenskaper (Thamm, 2014). Hela
materialfraktionen, inklusive limmade och olimmade lister, bedömdes lämpa sig för
behandling i VinyLoop-processen (Thamm, 2014).
Den del av materialfraktionen som utgjordes av olimmade lister bedömdes lämplig att
prioriteras för efterföljande materialanalyser.
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Figur 7 Materialfraktionen Övriga plastprodukter som sorterades ut i samband med fallstudierna

Fraktionen Övriga plastprodukter bestod av blandade plastprodukter av olika plasttyper.
Exempel på typiska produkter är skivor och armaturer av polymetylmetakrylat (PMMA),
hinkar av PE, inredningsdetaljer av polystyren (PS), byggfolie av polyeten med låg densitet
(LDPE), förpackningar av polyetentereftalat (PET), små kärl av PP och trädgårdsmöbler av
PP med krita. Den uppskattade andelen av de olika plastsorterna redovisas i Figur 8. I den
okulära besiktningen uppskattade Swerec kvaliteten på materialet som bra (Krantz, 2014).
Eftersom materialfraktionen inte innehöll PVC, lämpar den sig inte för behandling i
VinyLoop-processen (Thamm, 2014).
Eftersom materialfraktionen till stor del innehöll olika typer av plastavfall som dessutom
inte är klassiskt byggavfall, exempelvis plastförpackningar och lösa inventarier, bedömdes
materialfraktionen inte lämplig att prioriteras för efterföljande materialanalyser.
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Figur 8 Uppskattad andel plastsorter i materialfraktionen Övrig a plastprodukter

Figur 9 Materialfraktionen Restfraktion bestående av icke-plastavfall samt härdplastprodukter som sorterades
ut i samband med fallstudierna
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Restfraktionen bestående av icke-plastprodukter utgjordes av kompositmaterial av trä och
härdplast (ca 85 procent), glasfiberrör (ca fem procent) samt mindre mängder
elavfall/elkabel, trä, metall, ventilationskanaler, papper/papp och gummi.

5.4 Erfarenheter från eftersorteringen
I fallstudien gjordes (efter-)sorteringen av den utsorterade byggplasten manuellt eftersom
det inte var möjligt att eftersortera byggplasten i Swerecs automatiska sorteringsanläggning.
Det tog tre personer runt en timme att sortera runt 350 kilogram blandat plastmaterial från
en container i sex olika plastfraktioner. I arbetet med att lossa plasten från containern
orsakade framför allt plastgolven problem, delvis eftersom de är tunga och delvis för att de
kilar fast andra material.
Manuell sortering är dyrt. Det bedöms därför – åtminstone på kort och medellång sikt –
orealistiskt att införa manuell eftersortering av blandad byggplast i större skala. Det skulle
eventuellt vara möjligt att krossa den utsorterade byggplasten till mindre bitar som sedan
skulle kunna sorteras automatiskt. Det ingick inte i projektet att undersöka denna möjlighet
vidare. En utmaning med detta bedöms vara att krossa de delvis fastkilade materialen på ett
effektivt sätt.
De sex fraktionerna som identifierades för utsortering bedömdes ha en tillräcklig detaljnivå
för att dokumentera vilka olika plastprodukter och plasttyper som sorterades ut i samband
med fallstudierna. Fraktionen Övriga plastprodukter bestod av en blandning olika plasttyper
som skulle behöva sorteras ytterligare. Eftersom fraktionen inte innehöll särskilt stora
produkter bedömdes det möjligt att en denna ytterligare sortering skulle kunna ske
automatiskt.
Materialet som sorterats ut från rivningarna och lagts i containern var relativt rent. En
mycket liten andel av materialet bestod av sammansatta plastmaterial. Denna andel
utgjordes av ca fem procent av elrören som var tejpade och/eller förbundna med
kopplingar samt av ca fem procent av övriga plastprodukter. Tejpen var svår att få bort,
medan rörkopplingarna relativt lätt kunde dras bort från rören. En något större del av
materialet bestod av sammansättningar av plastmaterial och andra material. Framför allt
gällde detta plastgolven, som till 80 procent bestod av korkoplastgolv, och dessutom
uppvisade rester av lim på undersidan. Förutom limresterna var undersidan av golven rena,
det vill säga uppvisade inga rester av trä eller andra rester från golven. Dessutom hade runt
50 procent av listerna varit limmade och spikade och hade därför limrester och spik. Hur
limresterna påverkar möjligheten att materialåtervinna produkterna undersöktes inte vidare
i projektet, men de utgör exempelvis inget hinder för upparbetning i VinyLoop-processen
(Thamm, 2014). Metallföremål som spikar måste sorteras bort om man ska kunna använda
materialet. Det bedömdes möjligt att med befintlig teknik för upparbetning av plastavfall
avskilja spiken från plasten (Krantz, 2014; Thamm, 2014).
De olika plastsorterna identifierades manuellt genom att testa brännbarheten och analysera
röken från plasterna. Detta är inget som kan göras i större skala utan då bör andra
igenkännings- och identifikationstekniker användas. Ett exempel som bland annat används
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för att identifiera olika plasttyper i plastförpackningsavfallet är en automatisk igenkänning
med hjälp av nära infraröd spektroskopi (NIR-teknik).

5.5 Praktiska förslag på förbättringar
En relativt stor andel, 31 procent, av det utsorterade materialet från Sävegården och
Nödingeskolan utgjordes av icke-plastprodukter och härdplastprodukter. Den största
andelen av denna restfraktion (85 procent) utgjordes av ett kompositmaterial av trä och
härdplast. Den enskilt största fraktionen av den utsorterade plasten var Plastmattor, tak- och
väggduk, som utgjorde 45 procent av det totalt utsorterade materialet och 65 procent av den
utsorterade plasten. I plasten som sorterats ut i fallstudierna utgjorde mattor av typen
korkoplast (kompositmaterial) runt 80 procent av denna fraktion. Korkoplastgolven
bedömdes varken lämpliga att upparbeta för materialåtervinning i VinyLoop-processen
eller andra processer (Thamm, 2014; Krantz, 2014). Kompositmaterial går i regel med
rimlig ansträngning och tillgänglig teknik inte att upparbeta för materialåtervinning, utan
måste energiåtervinnas (Krantz, 2014). I regel läggs dessa material tillsammans med andra
brännbara material från rivning och ombyggnation (Andersson, 2014; Säfvendahl, 2014;
Öhlund, 2014).
Det är inte effektivt att sortera ut och eftersortera material som ändå skickas till
förbränning. För att minimera behovet av eftersortering och för att effektivisera
upparbetningen för materialåtervinning bör därför andelen icke-plastprodukter och andelen
kompositmaterial, framför allt kompositmaterial med låga plastandelar, minimeras. Detta
kan göras genom att reducera och ytterligare specificera instruktionerna för utsorteringen.
Exempelvis kan en positivlista med uteslutande plastprodukter som bedöms ha en stor
potential för materialåtervinning formuleras. Utsorteringen kan sedan ske så att endast
dessa plastprodukter sorteras ut.
En relativt stor andel av plastavfallet från rivning och ombyggnation utgörs av PVC-avfall.
I fallstudien utgjorde PVC-avfall 80 procent av det totala plastavfallet som sorterades ut.
Om upparbetning av PVC-avfall med VinyLoop-processen eftersträvas, kan olika PVCprodukter med fördel sorteras ut och upparbetas tillsammans (Thamm, 2014). Som
exempel skulle PVC-golv (exklusive kompositgolv med låg PVC-andel), elrör av PVC,
andra PVC-rör och PVC-lister kunna sorteras ut som en gemensam fraktion. För att
VinyLoop-processen ska vara ekonomiskt lönsam måste den genomsnittliga PVC-andelen
ligga på minst 70-80 procent (Thamm, 2014).
För att ytterligare underlätta sorteringen av materialet skulle i mån av tid och plats på
byggarbetsplatsen även en viss försortering av plastmaterialet kunna ske. I fallet att
byggplasten samlas i en stor container som i de genomförda fallstudierna skulle detta
exempelvis kunna ske genom att skrymmande mattor rullas ihop innan de läggs i
containern. Detta skulle underlätta efterstorteringen. Att rulla och tejpa mattorna skulle
innebära ett visst merarbete för rivningsentreprenören (Öhlund, 2014b). Det bedömdes
inte möjligt att skilja på olika plastfraktioner i en stor container (Öhlund, 2014b). En annan
möjlighet, som eventuellt skulle kunna praktiseras vid selektiv rivning och framför allt där
olika typer av produkter (materialtyper) rivs efter varandra, är att lägga olika produkter i
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mindre behållare som exempelvis storsäckar. En ytterligare försortering på
byggarbetsplatserna förorsakar extra arbete och kräver mer plats för (mellan)lagring av
olika behållare. Att försortera och placera den selektivt rivna byggplasten i storsäckar kan
grovt uppskattas till den dubbla tidsåtgången för rivningsentreprenören jämfört med att
lägga den i en gemensam container (Öhlund, 2014b), men är något som bör undersökas
vidare.
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6 Materialanalys av två utsorterade
materialfraktioner
Plastavfall kan i varierande utsträckning användas för att framställa flingor eller granulat
som i sin tur kan användas som råvara för framställning av nya produkter. Plastavfallet
räknas som materialåtervunnet när det upparbetade plastavfallet har använts för tillverkning
av en ny produkt.
Möjligheterna för materialåtervinning av byggplast från ombyggnation och rivning påverkas
bland annat av plastavfallets materialegenskaper, föroreningsgraden (exempelvis av andra
plasttyper), eventuell förekomst av oönskade ämnen i det upparbetade plastavfallet, hur
mycket plastens egenskaper har förändrats under användningen samt tillverkarnas
kravspecifikationer för tillverkning av nya produkter. För att öka avsättningsmöjligheterna
för plasten kan det därför vara viktigt att analysera materialegenskaperna och plastens
innehåll av oönskade ämnen.
Spårbarheten för plastkomponenter, och kopplat till detta även kunskap om vad olika
plaster innehåller, är generellt relativt dålig (Bibi m.fl., 2012). Eftersom byggnader har en
lång livslängd gäller detta i hög utsträckning för plastavfall från ombyggnation och rivning,
där informationen är bristfällig. Plastprodukter kan ha ersatts av nya plastprodukter med
nya materialegenskaper. Plastprodukter kan även ha tillverkats av företag som inte längre är
aktiva på marknaden. Tillverkare av plastprodukter kan även vara restriktiva med att ge ut
detaljerad information om additiver i olika plaster. Det innebär att materialåtervinnare ofta
saknar information om vad plastavfallet som de ska upparbeta innehåller. Detta kan i sin
tur påverka avsättningsmöjligheterna för det upparbetade plastavfallet om
materialåtervinnarna på grund av bristande information inte kan garantera vissa
materialegenskaper gentemot sina kunder, det vill säga tillverkare av nya plastprodukter.
Löpande materialanalyser av insamlad byggplast bedöms på grund av de relativt höga
analyskostnaderna i nuläget och i större skala orealistiskt.
I de workshops som genomfördes med byggföretag och återvinningsföretag i Vinnova
projektet Återvinning av plastavfall från byggsektorn – en förstudie framfördes bland annat
frågorna vilka oönskade och/eller farliga ämnen som potentiellt finns i byggplast samt om
byggplast lämpas för materialåtervinning. Med detta som utgångspunkt genomfördes i
projektet analyser av utvalda plastfraktioner av den utsorterade byggplasten.
I detta kapital beskrivs inledningsvis vilka plastfraktioner som analyserades och vilka
analyser som genomfördes. Slutligen redovisas resultaten av analyserna följt av en kort
sammanfattning av dessa.

6.1 Analyserade materialfraktioner
I projektet genomfördes analyser av två olika materialfraktioner från den insamlade och
eftersorterade plasten. Att inte samtliga materialfraktioner analyserades berodde på de
ekonomiska begränsningarna i projektet. De två materialfraktioner som valdes ut för
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materialanalys var elrör och olimmade lister eftersom dessa i den preliminära bedömningen
bedömts potentiellt lämpliga för materialåtervinning (se avsnitt 5).
Innan materialfraktionerna analyserades simulerades en materialåtervinning genom
malning, extrudering och tillverkning av testplattor för de respektive materialfraktionerna
(se avsnitt 6.2).

6.2 Beredning av testplattor för analys
För att kunna simulera en materialåtervinning och analysera materialegenskaper från de
utvalda materialfraktionerna tillverkades testplattor som sedan analyserades.
Materialfraktionen elrör som skulle analyseras visade sig vid närmare granskning av
rörmärkningarna innehålla rör från tre olika tillverkningsår (1977, 1995 och 1998). De nyare
rören antas ha byggts in vid reparationer och/eller ombyggnationer. Det antogs att rören
från 1995 och 1998 var av samma typ. Dessa blandades därför i förhållandet 1:1 med
rörtypen från 1977 i samband med tillverkningen av testplattorna som sedan analyserades
(Jakubowicz, 2014a).
De olimmade listerna som skulle analyseras bestod av två olika dimensioner av både
kanaler och lock. Lister som uppvisade rester av färg, lim och tapetklister togs bors. I
tillverkningen av testplattorna som sedan analyserades ingick endast locken från tre
produkter. Inget speciellt blandningsförhållande användes vid provberedningen
(Jakubowicz, 2014a).
Testplattorna tillverkades genom malning (till pulverform), grundlig blandning, smältning
och extrudering av materialet. Extruderingen skedde i en LabCompounder Stand Alone
Twin Screw Extruder KETSE 20/40D EC från Brabender med följande parametrar
(Jakubowicz, 2014a):
•
•
•

Temperaturinställningar:
Skruvhastighet:
Temperatur i smältan:

185-190-195-195-190-190°C
100 rpm
ca. 200°C (vid tryck: 44 bar)

De extruderade materialen värmdes i en laboratoriepress LabEcon 300 vid 200°C i tre
minuter utan tryck och pressades sedan i en minut med trycket 250 kilopascal (kPa) till
plattor med en millimeter tjocklek (Jakubowicz, 2014a). För respektive materialfraktion
tillverkades två testplattor (Jakubowicz, 2014b).

6.3 Genomförda materialanalyser
Valet av materialanalyser gjordes utifrån aspekter som kan anses relevanta för
materialåtervinning av byggplast. De tillverkade testplattorna analyserades med avseende på
förekomst av grundämnen, reststabilitet, kulör, IR-spektrum och mekaniska egenskaper.
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Följande beskrivningar av analysmetoderna sammanfattar SP:s analysrapport (Jakubowicz,
2014a) och förtydligande kommentarer från SP (Jakubowicz, 2014b).
•

Förekomst av grundämnen
Förekomsten av grundämnen analyserades med hjälp av röntgenfluorescens (XRF)
enligt SP metod 4343. Metoden är en semikvanititativ analys av ytskikt och är
applicerbar på ca 70 av de 80 allmänt förekommande grundämnena i det periodiska
systemet (Na och tyngre grundämnen). Metoden ger en ungefärlig uppskattning av
halter av olika grundämnen.

•

Reststabilitet
Analysen på reststabilitet i mäter i vilken utsträckning stabilisatorer finns kvar i
materialet . Reststabiliteten uppmättes enligt ISO 182-2 cell A vid temperatur
200 C. Praktiskt innebär analysen att ett prov värms upp under kontinuerlig
mätning av pH-värdet och att tiden till att ett specifikt pH-värde uppnåtts mäts. Vid
låg reststabilitet bildas saltsyra av kloret i PVC-plasten, vilket leder till att det
specifika pH-värdet uppnås snabbare.

•

Kulör
Kulören mättes mot en vit kalibrerad referens med serienummer 3677.
Utrustningen som användes var en Datacolor International SF600 plus
spektrofotometer enligt ISO 7724/1 som är utrustad med en integrerande sfär och
mäter med 10 nanometers intervall inom det synliga spektrat (360-700 nanometer).
Mätgeometrin är d/8 och observatören 10°. Ljuskällan är en pulserande
xenonlampa som är filtrerad för att motsvara naturligt dagsljus (D65).
Kulörmätningen gjordes endast för testplattorna av materialfraktionen olimmade
lister (se motivering i avsnitt 6.4.4).

•

IR-spektrum
Analys med IR-spektrum kan användas för att i det infraröda spektrumet undersöka
skillnader i materialegenskaper på olika ställen på ett material. IR-spektra mättes
med hjälp av FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), där en Nicolet
FTIR-spektrometer med mikro-ATR (Attenuated Total Reflectance)-tillsats
användes.
IR-spektroskopin gjordes endast för testplattorna av materialfraktionen elrör (se
motivering i avsnitt 6.4.4).

•

Mekaniska egenskaper (draghållfastighet)
De mekaniska egenskaperna analyserades med avseende på draghållfastighet.
Dragprov utfördes enligt ISO 527-3 med en Universalprovningsutrustning Zwick
Z100 utrustad med en 2,5 kilonewton (kN) lastcell. En videoextensometer
användes för att mäta förlängning. Förlasten var en Newton (N). Draghastigheten
för att mäta E-modul var 0,5 millimeter per minut. Därefter var draghastigheten 50
millimeter per minut.
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Eftersom de analyserade materialfraktionerna bestod av styva PVC-produkter, antogs de
inte innehålla DEHP. Därför gjordes ingen analys av förekomsten av DEHP.

6.4 Resultat
I följande avsnitt sammanfattas resultaten från de genomförda materialanalyserna utifrån
SP:s analysrapport (Jakubowicz, 2014a) och förtydligande kommentarer från SP
(Jakubowicz, 2014b).
6.4.1 Förekomst av grundämnen
XRF-analysen bekräftade att de undersökta materialfraktionerna Elrör och (Olimmade) lister
är tillverkade av PVC. Klorinnehållet var runt 55 procent för listerna och runt 60 procent
för elrören.
Förekomsten på runt en procent bly i båda materialfraktionerna, visar att båda är
stabiliserade med blystabilisatorer.
Den huvudsakliga skillnaden mellan fraktionerna ligger i att list-materialet uppvisade en
högre halt av kalcium (kalciumkarbonat) och titan (titandioxid). Kalciumkarbonat används i
regel som tillsats i PVC som fyllmedel och titandioxid som pigment och UV-skydd.
6.4.2 Reststabilitet
Analysen av reststabilitet visade på en hög stabiliseringsnivå (en hög reststabilitet). De
uppmätta värdena på 65 till 245 minuter överstiger med god marginal gränstiden för
tillräcklig reststabilitet för en bearbetning på minst 30 minuter.
Analysresultaten visar att båda materialfraktionerna innehåller tillräckligt mycket
stabilisatorer (i form av blystabilisatorer) för att möjliggöra en bearbetning av materialet.
Frågan om materialfraktionerna innehåller tillräckligt mycket stabilisatorer för att tillverka
en ny produkt med tillräckligt lång livslängd går inte att besvara med analysen, eftersom
detta bland annat beror på användningsområdet (vilken produkt som avses) och i vilken
miljö den nya produkten är avsedd att användas i. PVC behöver framför allt stabiliseras vid
förhöjd temperatur i samband med tillverkningen av produkter, men har i övrigt ett relativt
litet behov av stabilisering exempelvis under användningsfasen (Lundberg, 2014c).
6.4.3 Kulörmätning
Kulörmätning gjordes för testplattorna som tillverkats av de olimmade listerna. Den största
färgförändringen avser gulning av materialet, där värdet för testplattorna uppvisar 9,6 som
kan jämföras med ett acceptabelt värde på högst 2,0 för vita profiler (Jakubowicz, 2014c).
Det är tillverkaren själv som sätter gränserna, men egenskapen är viktig eftersom man inte
vill ha reklamationer som beror på att kunden kan se en skillnad i färg mellan olika batcher
(Jakubowicz, 2014c).

44

Potentialer för materialåtervinning av byggplast från rivning
Erfarenheter utifrån två fallstudier

IVL rapport B 2216

Även det så kallade ΔE-värdet, som är ett kombinerat mått på hur stora kulörskillnaderna
är med avseende på gult, blått och mörkt/ljust, är mycket högt med 11,2 som kan jämföras
med ΔE=3 som motsvarar nivå 3-4 på gråskalan.
6.4.4 IR-Spektrum
Testplattorna som tillverkats av elrören uppvisade tydliga tecken på bristande
kompatibilitet i form av betydligt mörkare områden i det ljusa materialet, se Figur 10. Detta
trots att materialet maldes ner till pulverform och blandades väl före extrudering samt
bearbetades väl med inställningar för maximal blandning av materialproverna i samband
med extruderingen (Jakubowicz, 2014c). Kulörmätning för dessa testplattor bedömdes
därför inte vara lämpligt. Istället genomfördes för dessa FTIR för att kunna detektera
eventuella skillnader mellan de ljusa och mörka partierna. Analysen kunde inte påvisa
signifikanta skillnader på sammansättningen mellan ljusa och mörka partier (i det infraröda
området). Resultatet kan ses som en indikation att materialegenskaperna inte skiljer sig mer
än rent optiskt (Jakubowicz, 2014b).

Figur 10 Fotografi av en av testplattorna från materialfraktionen elrör (Foto: SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut)

6.4.5 Mekaniska egenskaper
Den så kallade E-modulen, som beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och
deformation, ligger för båda materialfraktionerna på en relativt stabil nivå. Resultaten från
dragprovningen visar emellertid en relativt stor spridning av enskilda värden för brottkraft
och brottöjning, vilket tyder på bristande homogenitet hos materialen och/eller
förekomsten av föroreningar i materialfraktionerna. De enskilda värdena från
draghållfasthetstesten för de analyserade elrören och listerna presenteras i Tabell 3.
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Tabell 3 Resultat av draghållfasthetstest av elrör och (olimmade) lister, enskilda värden och medelvärden

Typ av material

Prov nr

E-modul (MPa)

Brotttöjning (dL at
break) (procent)

Lister

1.2

2 740

7,5

Lister

1.4

2 710

6,6

Lister

1.5

2 770

5,4

Lister

1.6

2 650

5,5

Lister

1.7

2 720

3,1

Lister

1.8

2 870

28,4

Lister

1.9

2 680

3,9

Lister

Medelvärde

2 730

8,6

Elrör

2.1

2 980

14,1

Elrör

2.2

2 850

7,2

Elrör

2.3

2 850

8,7

Elrör

2.4

2 940

10,1

Elrör

2.5

2 770

23,2

Elrör

2.6

2 930

16,5

Elrör

Medelvärde

2 890

13,3

Det kan utifrån materialanalysen inte dras några generella slutsatser på hur de mekaniska
egenskaperna för de analyserade materialfraktionerna förhåller sig till nyråvara, bland annat
eftersom olika tillverkare har olika kravspecifikationer på sina produkter (Jakubowicz,
2014b; Liljestrand, 2014). Den ursprungligen idén att jämföra de mekaniska egenskaperna
från de analyserade materialfraktionernas med referenvärden för nyråvara kunde inte
jämföras i projektet eftersom tillgängliga referensvärden saknas. För PVC-lister från rivning
och ombyggnation har liknande undersökningar gjorts (exempelvis Yarahmadi, 2003), men
referensvärdena som använts där är inte direkt jämförbara med de aspekter som
analyserades i projektet (Jakubowicz, 2014c). Också för elrör av PVC saknas tillgängliga
referensvärden, bland annat för att tillverkare av elrör i regel fokuserar på andra egenskaper
än brotttöjning och inte analyserar det (Liljestrand, 2014b). Det skulle också kunna vara
missvisande att jämföra brotttöjning på en testplatta med brotttöjning på ett rör
(Liljestrand, 2014b).
Orsaken till att olika PVC-material uppvisar tecken på dålig kompatibilitet kan bero på att
de är tillverkade från olika recept med PVC med olika molekylvikt (K-värde) och/eller med
olika bearbetningsgrad (Lindgren, 2014). K-värdet för PVC är olika för olika typer av
applikationer och ligger normalt mellan 57-70, även om det finns speciella produkter
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utanför detta intervall (Lindgren, 2014). Om man har produkter med olika K-värden är det
viktigt att ha mer än 50 procent av den del som har det högsta K-värdet för att kunna få en
homogen produkt vid extrudering (Lindgren, 2014). Det ingick inte i projektet och
materialanalyserna att skilja på olika produkter med potentiellt olika K-värden.
Bearbetningsgraden motsvarar i stort sett den högsta temperaturen som PVC-materialet
varit bearbetat i och ett material med hög bearbetningsgrad kräver en högre temperatur när
det ska bearbetas nästa gång (det vill säga vid upparbetning för återvinning till nya
produkter) (Lindgren, 2014). Bearbetningsgraden påverkar även mekaniska egenskaper som
draghållfasthet, brotttöjning och slagseghet (Lindgren, 2014). Vid blandning av PVCprodukter med samma recept (samma K-värde) är det viktigt att ha mer än 50 procent av
den fraktion som har högst bearbetningsgrad för att få en homogen slutprodukt (Lindgren,
2014). Det ingick inte i projektet och materialanalyserna att skilja på olika produkter med
potentiellt olika bearbetningsgrad.
En möjlighet för att få bort eventuella föroreningar i samband med mekanisk upparbetning
av PVC-produkter är att använda smältfiltrering vis extrudering (Lindgren, 2014). I vissa
fall kan det även vara lämpligt med metallseparering innan extrudering eller pulvermalning
(Lindgren, 2014).
6.4.6 Sammanfattning av resultat
Reststabiliteten i båda materialfraktionerna möjliggör materialåtervinning i form av
bearbetning av materialet. Båda materialfraktionerna innehåller bly som stabilisatormedel.
Den svenska PVC-branschen slutade använda bly som stabilisatormedel redan 2002
(Lundberg, 2014b). Den europeiska PVC-branschen har formulerat ett frivilligt åtagande att
fasa ut blystabilisatorerna i produktion av ny PVC tills slutet av 2015 (VinylPlus, 2014a).
För tillverkare som – komplett eller för vissa användningar – vill fasa ut bly i PVCprodukter lämpar sig inte de analyserade materialfraktionerna som råvara på grund av
blyförekomsten på runt en procent. Förekomsten av blystabilisatorer skulle kunna
förorsaka så kallade antagonistiska effekter (motverkande effekter) i användningen av
granulat från det upparbetade byggavfallet om blystabilisatorerna blandades med andra
stabilisatorpaket i produktionen av nya produkter (Jakubowicz, 2014b).
Kulörmätningen på testplattorna av de olimmade listerna och den optiska bedömningen av
testplattorna av elrören visar på stora kulörförändringar. Exakt hur stor gulningen jämfört
med ursprungsmaterialet är går inte att säga eftersom referensvärden för
ursprungsmaterialet saknas och det inte ingick i projektet att ta fram dessa. Gulning kan
både vara ett resultat av nedbrytning och av andra processer. Det gjordes ingen analys för
att fastställa orsaken till gulningen av listmaterialet. Det var därför inte heller möjligt att
utifrån gulningen dra slutsatser om påverkan av livslängd eller hållbarhet av
materialfraktionen. Generellt är det huvudsakligen mängden av stabilisatorer som avgör
livslängden (nedbrytningen) på ett plastmaterial, varför det kan antas att gulningen inte
primärt påverkar dessa (Jakubowicz, 2014b).
Det går utifrån analysen inte att säga i vilken omfattning de mekaniska egenskaperna för
det återvunna materialet är tillräckligt bra för att användas i nya produkter eftersom det
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beror på vilka egenskaper som är viktiga för den nya produkten. De mekaniska
egenskaperna bedöms ändå vara tillräckligt bra för produktion av flera olika typen av
produkter (Jakubowicz, 2014b).
Vad det gäller elrör gjordes bedömningen att materialfraktionen med största sannolikhet
teoretiskt skulle kunna materialåtervinnas till nya elrör under förutsättningarna att de
ursprungliga elrören inte är förstörda (exempelvis på grund av värme) och att materialet
inte är förorenat (Liljestrand, 2014a). För att konkret bedöma hur bra det skulle gå att
materialåtervinna elrören till nya elrör skulle man behöva testa detta i praktiken genom att
försöka göra nya elrör av materialet (Liljestrand, 2014a). Beroende på vilka krav tillverkaren
ställer på nytillverkade elrör, exempelvis med avseende på färgen, kan det dock vara svårt
att klara dessa krav med gamla elrör (Lindgren, 2014). De elrör som analyserades antogs
inte förstörda av värme eftersom de inte uppvisade en tydlig svärtning. Däremot skulle de
fastställda variationerna i brottkraften och brottöjningen kunna vara resultatet av
förekomsten av föroreningar (Jakubowicz, 2014a). En annan orsak till de fastställda
variationerna i brottkraften och brottöjningen skulle kunna vara bristande homogenitet hos
de olika elrören (Jakubowicz, 2014a), vilket i sin tur skulle kunna vara en följd av olika
recept från olika tillverkare av elrör (Liljestrand, 2014a). Orsaken till att olika PVCprodukter uppvisar tecken på dålig kompatibilitet kan bero på att de är tillverkade från olika
recept med olika K-värde och/eller bearbetningsgrad (Lindgren, 2014). Färgförändringarna
på materialfraktionen utgör – om de inte kan minimeras eller elimineras med alternativ
bearbetning av materialet – en trolig praktisk begränsning för att materialåtervinna elrören
till nya elrör (Liljestrand, 2014a). Elrör är relativt tunna och görs i regel som ett enda skikt
(Liljestrand, 2014a). Elrör tillverkas av ofärgad PVC, vilket leder till att färgförändringar
tydligt syns och utgör bland de känsligaste kriterierna för tillverkare (Liljestrand, 2014a).
Elrörstillverkare vill inte ha färgförändringar på elrören – även om övriga funktioner på
elrören är desamma och även om elrören byggs in och inte syns efter installation –
eftersom de är rädda för att kunden då väljer en annan produkt (Liljestrand, 2014a).
Sammanfattningsvis kan sägas att de analyserade materialfraktionerna klarar simulerad
materialåtervinning i form av bearbetning. På grund av de fastställda kulörförändringarna
bedöms de dock inte lämpliga för materialåtervinnas till yttre (synliga) skikt på liknande
produkter, det vill säga nya vita lister och elrör av ofärgad PVC (Jakubowicz, 2014b). Om
andra materialegenskaper, exempelvis förekomst av blystabilisator, stabilisatorhalt och
mekaniska egenskaper stämmer överens med tillverkarnas kravspecifikationer, skulle
materialfraktionerna kunna användas för inre (inte synliga) skikt och för produktion av
andra produkter, eventuellt efter infärgning (Jakubowicz, 2014b). De huvudsakliga
marknaderna för upparbetat hårt PVC-avfall för materialåtervinning är i nuläget dels
avloppsrör med tre lager och där det mittersta lagret utgörs av återvunnen PVC och dels
fönsterprofiler, där de inre (inte synliga) delarna är tillverkade av återvunnen PVC
(Sevenster, 2014).
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7 Avsättningsmöjligheter för den utsorterade
byggplasten
Erfarenheterna med att samla in och upparbeta byggplast för materialåtervinning ser olika
ut i olika länder. I Sverige sorteras årligen endast 150 av 43 000 ton byggplast ut för
materialåtervinning (Fråne m.fl., 2012). I Europa samlades år 2013 sammanlagt 435 000 ton
PVC-avfall, som utgör den vanligaste plasttypen inom byggbranschen, in för
materialåtervinning (VinylPlus, 2013), se avsnitt 1.2. Det insamlade materialet utgjordes
huvudsakligen av kabelskrot, styv PVC-folie, rör, golv och profiler (VinylPlus, 2013).
I bedömningen av avsättningsmöjligheterna för den utsorterade byggplasten tillfrågades
därför två olika företag, Swerec och VinyLoop, om sina respektive bedömningar. Båda
företagen ombads uppskatta potentialerna för att upparbeta och sälja de utsorterade
plastmaterialen för materialåtervinning. Swerec är den största svenska upparbetaren av
plastavfall och har bred erfarenhet av sortering och upparbetning av olika typer av
plastavfall. Swerecs bedömning speglar huvudsakligen avsättningsmöjligheter och
potentialer för materialåtervinning av byggplast som situationen ser ut i Sverige i nuläget.
VinyLoop är ett italienskt företag, som har utvecklat en teknik för och specialiserat sig på
att upparbeta PVC-avfall som generellt anses svåra att materialåtervinna. I nuläget utgörs
80 procent av materialet som behandlas i VinyLoop-processen av plastavfall från
kabelskrot och 20 procent av presenningar, men processen lämpar sig även för en rad
andra PVC-avfall som exempelvis uppstår vid rivning och ombyggnation (Thamm, 2014).
I detta avsnitt redovisas inledningsvis vilka av de utsorterade plastfraktionerna som enligt
Swerecs och VinyLoops okulära bedömningar potentiellt lämpar sig för materialåtervinning
(se även avsnitt 5.2). Därefter ges utifrån de båda företagens erfarenheter med
upparbetning av plastavfall indikationer på kostnader för upparbetning av byggplast samt
marknader för upparbetad byggplast. Avslutningsvis tematiseras att avsättningsmöjligheter
respektive upparbetning av plastavfall för materialåtervinning kan påverkas och begränsas
genom förekomst av farliga och/eller oönskade ämnen i plastavfallet.

7.1 Swerec och VinyLoops bedömningar av potentiellt
lämpliga plastfraktioner för materialåtervinning
Figur 11 återspeglar vilka andelar av de utsorterade plastfraktionerna som utifrån Swerecs
erfarenheter med sortering och upparbetning av plastavfall bedömdes potentiellt lämpliga
att materialåtervinna. Figur 12 återspeglar vilka andelar av de utsorterade plastfraktionerna
som utifrån VinyLoops erfarenheter med upparbetning av PVC-avfall bedömdes potentiellt
lämpliga att materialåtervinna.
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Materialåtervinning

Förbränning
4 160 kg

Plastmattor, takoch väggduk (45%)
Elrör
(5%)

510 kg

120 kg

Övriga rör och
slangar (3%)

120 kg

160 kg

Lister
(3%)

160 kg

570 kg

Övriga plastprodukter (12%)

570 kg

2 850 kg

Icke-plastavfall/
härdplaster (31%)

Figur 11 Översikt över vilka plastfraktioner från fallstudierna som av Swerec bedömdes potentiellt lämpade för
materialåtervinning respektive förbränning
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Materialåtervinning

Förbränning
3 330 kg

240 kg

Plastmattor, takoch väggduk (45%)

830 kg

Elrör
(5%)

510 kg

Övriga rör och
slangar (3%)
Lister
(3%)

1 150 kg

Övriga plastprodukter (12%)

2 850 kg

Icke-plastavfall/
härdplaster (31%)

320 kg

Figur 12 Översikt över vilka plastfraktioner från fallstudierna som av VinyLoops bedömdes potentiellt lämpade
för materialåtervinning i VinyLoop-processen respektive förbränning

Skillnaderna i Swerecs och VinyLoops bedömningar består i att en större andel av PVCavfallet skulle kunna upparbetas i VinyLoop-processen, som däremot inte kan användas för
att upparbeta andra plastmaterial. I VinyLoop-processen skulle alla plastmattor som inte
utgörs av korkoplast, alla elrör samt alla lister (limmade och olimmade) kunna upparbetas
(Thamm, 2014).
Om man antar att 20 procent av materialfraktionen Plastmattor, tak- och väggduk
(motsvarande 100 procent av de produkter i materialfraktionen som inte utgjordes av
kompositmaterial med låg PVC-andel) och 100 procent av materialfraktionerna Lister och
Elrör är lämpliga för upparbetning i VinyLoop-processen och att vardera 50 procent av
materialfraktionerna Övriga rör och slangar och Övriga plastprodukter är lämpliga för
upparbetning i andra processer skulle 2 350 kg plastavfall från fallstudierna bedömas
potentiellt lämpliga att materialåtervinna, se Tabell 4. Detta utgör 25 procent av det totalt
utsorterade materialet och 37 procent av den utsorterade plasten.
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Tabell 4 Översikt över potentiella plastmängder från fallstudierna som med Swerecs och VinyLoops
erfarenheter från upparbetning av plastavfall bedömdes potentiellt lämpliga för materialåtervinning

Plastfraktion

Plasttyp(er)

Byggplast potentiellt lämplig för
materialåtervinning

Plastmattor, tak- och PVC
väggduk

830 kg

Elrör

PVC, PE

510 kg

Övriga rör och
slangar

PVC, PE, PP

120 kg

Lister

PVC

320 kg

Övriga
plastprodukter

PE, PMMA, PS, PC,
PP, PET

570 kg

Summa

2 400 kg

I plastfraktionen Plastmattor, tak- och väggduk bedömdes 20 procent av plastavfallen lämpliga
för upparbetning med VinyLoop-processen. De 80 procent av fraktionen som bestod av
mattor av typen korkoplast som är ett sammansatt material av bland annat kork och PVC
bedömdes på grund av den låga andelen PVC inte lämplig för upparbetning.
Hela plastfraktionen Elrör av PVC bedömdes potentiellt lämplig för upparbetning och
anslutande materialåtervinning – antingen i VinyLoop-processen eller i andra processer
(Krantz, 2014 och Thamm, 2014). Den lilla andelen PE-kopplingar och tejp (ca
två viktprocent) i plastfraktionen bedömdes inte påverka upparbetningen och
materialåtervinningen negativt i särskilt stor utsträckning, bland annat eftersom
kopplingarna var relativt lätta att avskilja (Krantz, 2014). VinyLoop-processen kan avskilja
föroreningar och polymerer som inte utgörs av PVC (Thamm, 2014).
I plastfraktionen Övriga rör och slangar bedömdes runt hälften av plastavfallet potentiellt
lämplig att materialåtervinna (Krantz, 2014). Orsaken till att andelen inte var högre berodde
bland annat på föroreningar av avloppsrör inifrån (avloppsrester). Avloppsresterna gör dels
att plastandelen i fraktionen minskar och kan dessutom försvåra upparbetningsprocessen
genom förstoppning av tekniken och större behov av rengöring. Dessutom innehöll
plastfraktionen blandade plaster som PVC, PP, PE och gummi, vilket försvårar
återvinningsprocessen (Krantz, 2014). Plastfraktionen lämpar sig inte för upparbetning i
VinyLoop-processen eftersom andelen PVC endast ligger på 50 procent och processen
kräver en minimumandel PVC på 70-80 procent för att vara ekonomiskt lönsam (Thamm,
2014).
Hela plastfraktionen Lister av PVC bedömdes potentiellt lämplig att materialåtervinna i
VinyLoop-processen (Thamm, 2014). De olimmade listerna (50 procent av
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materialfraktionen) bedömdes dessutom kunna upparbetas i andra processer (Krantz,
2014).
I plastfraktionen Övriga plastprodukter bedömdes runt hälften av plastavfallet potentiellt
lämplig att materialåtervinna om fraktionen genomgått en ytterligare automatisk
eftersortering (Krantz, 2014). De plastsorter som troligen främst skulle sorteras ut i en
sådan automatisk sortering är PE, PP, PS och/eller PET (Krantz, 2014). Swerec har i
nuläget möjlighet att sortera ut tre olika plastfraktioner samtidigt.

7.2 Marknader för materialåtervunnen byggplast
Swerec tar förutom plastavfall i form av förpackningar regelbundet emot byggavfall och
industriavfall som liknar de typer av plastavfall som sorterades ut i fallstudierna. De byggoch industriavfall som tas emot av Swerec, exempelvis produktionsspill och spill från
nybyggnation, är i regel dock inte så gamla som plastavfallet som sorterades ut i
fallstudierna. I samtliga plastfraktioner uppskattade Swerec kvaliteten på materialet från
Sävegården och Nödingeskolan som sämre än för övriga plastråvaror som levereras till
Swerec (Krantz, 2014). Detta innebär att arbetet med att sortera, tvätta och förbereda
byggplasten från fallstudierna skulle vara större än för andra plastavfall som levereras till
Swerec. Kostnaden för att hantera den utsorterade byggplasten skulle vara högre än
kostnaden för att hantera övriga plastavfall (Krantz, 2014). I nuläget skulle enligt Swerecs
bedömning för alla plastfraktioner i den utsorterade byggplasten kostnaderna för att
upparbeta materialet överstiga intäkterna för de upparbetade plastmaterialen (Krantz,
2014). Detta skulle kunna ändras om det fanns en större efterfrågan för granulat från
upparbetat plastavfall.
VinyLoops erfarenheter med upparbetning av PVC-avfall uppskattades kvaliteten på
materialet som medium både med avseende på förmodade additiver och mekaniska
egenskaper (Thamm, 2014). PVC-andelen på de utsorterade materialfraktionerna Elrör och
Lister bedömdes som hög för VinyLoop-processen; däremot ansågs PVC-andelen i
materialfraktionen Övriga rör och slangar relativt låg (Thamm, 2014). För att behandling i
VinyLoop-processen ska vara ekonomiskt lönsam, måste PVC-andelen i de inkommande
plastavfallen ligga på minst 70-80 procent PVC (Thamm, 2014). Andelen material som inte
är PVC i VinyLoop-processen, exempelvis föroreningar i form av lim, kork, gummi och
cement, avskiljs och skickas till förbränning (Thamm, 2014). Det är med VinyLoopprocessen tekniskt möjligt att fasa ut och ersätta använda stabilisatorer och mjukgörare ur
det upparbetade PVC-avfallet; eftersom detta medför kostnader som motsvarar det
tredubbla priset av jungfruligt PVC-material är detta dock inget som görs i praktiken
(Thamm, 2014). Ett resultat av detta är att exempelvis skandinaviska tillverkare av PVCgolv inte använder granulat från upparbetat PVC-avfall från VinyLoop-processen i
produktion av nya golvmattor (Thamm, 2014).
För granulat från upparbetat plastavfall gäller att den nya slutprodukten är begränsningen
för materialåtervinningen. Det innebär att kravspecifikationerna från de potentiella
användarna av granulatet bestämmer om det lämpar sig för tillverkning av nya produkter
eller inte. Olika tillverkare av nya produkter har olika kravspecifikationer för olika

53

Potentialer för materialåtervinning av byggplast från rivning
Erfarenheter utifrån två fallstudier

IVL rapport B 2216

produkter. Kvaliteten på den utsorterade byggplasten kunde enligt Swerecs okulära
uppskattning inte konkurrera med jungfrulig råvara. Det finns dock användningar som inte
kräver jungfruligt material. Av plasterna som sorterades ut från fallstudierna skulle en rad
olika produkter kunna tillverkas. Några exempel är enligt Krantz (2014):
• PVC:

Rör (exempelvis avloppsrör och dräneringsrör, inte vattenrör)

• PP:

Rör (exempelvis avloppsrör och dräneringsrör, inte vattenrör),
källsorteringskärl och enklare plastprodukter (exempelvis kabelskydd)

• PE:

Rör (exempelvis avloppsrör och dräneringsrör, inte vattenrör), soptunnor
och enklare plastprodukter (exempelvis kabelskydd)

• LDPE: Sopsäckar, systembolagskassar och emballageplast
Efter upparbetning av den plast som ur Swerecs perspektiv bedömdes potentiellt lämplig
för materialåtervinning i fallstudierna, skulle granulatet från den upparbetade byggplasten
kunna säljas för 30-50 procent av nyråvarupriset (Krantz, 2014). Typiska nyråvarupriser för
PP, PE, folie (LDPE) och PVC ligger runt 10 000-15 000 kr/ton (Krantz, 2014).

7.3 Ämnen som kan begränsa avsättningsmöjligheter
respektive potentialerna för materialåtervinning
av byggplast
I vissa plastprodukter ingår ämnen som kan begränsa möjligheter för avsättning och för
materialåtervinning av det upparbetade plastavfallet. Det kan exempelvis röra sig om
förekomst av farliga ämnen. Den europeiska kemikalielagstiftningen innehåller
begränsningar och förbud mot användningen av vissa farliga ämnen. Återvunnet material
behandlas i princip på samma sätt som nya material, även om kravnivåerna ibland kan vara
lägre. Ett exempel är kadmium i PVC där gränsvärdet är högre för återvunnen PVC än för
jungfrulig PVC och där användingen av återvunnen PVC är begränsat till ett antal
byggprodukter (Kommissionens förordning (EU) nr 494/201). När det gäller särskilt farliga
ämnen som finns i den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) kandidatförteckning
kräver dessa tillstånd för att få användas (KemI, 2014). Ett exempel är mjukgöraren
dietylhexylftalat (DEHP), som tidigare var vanlig i mjuka PVC-produkter. De flesta företag
har slutat att använda DEHP som mjukgörare i PVC och övergått till någon annan ftalat,
vilket i de flesta fallen är diisononylftalat (DINP) eller diisodekylftalat (DIDP) (Jakubowicz,
2013). Det finns återvinningsföretag som har ansökt om tillstånd för att få producera
granulat av upparbetat plastavfall som innehåller DEHP även efter den 21 februari 2015,
som är slutdatum utan tillstånd (ECPI, 2014; ECHA, 2014). Vissa tillsatser som har använts
tidigare får inte längre användas i nya material men kan förekomma i plastavfall under lång
tid framöver. Särskilt gäller detta plaster med lång livslängd, vilket är relativt vanligt inom
byggsektorn.
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I byggbranschen finns en rad plastmaterial som kan innehålla farliga ämnen (Bibi m.fl.,
2012). Det gäller exempelvis produkter som kan innehålla bromerade flamskyddsmedel av
typ Tetrabromobisfenol A (TBBPA) och Polybromerade difenyletrar (PBDE). Exempel på
sådana produkter är strömbrytare, kablar och rör. I mattor och paneler kan
Hexabromocyklododekan (HBCD) och PBDE finnas. PBDE kan även finnas i
ventilationsprodukter av plast som exempelvis fläktar och rör och HBCD i
isoleringsmaterial som består av polystyren eller polyuretan.
I projektet analyserades två olika materialfraktioner av styv PVC (se avsnitt 6.1). För PVC,
som är den mest använda plasten i byggbranschen (PlasticsEurope, 2013), användes
tidigare tungmetaller som bly och kadmium som stabilisatorer. Kadmium förbjöds i Sverige
som tillsats redan i början av 1980-talet och bly har den svenska PVC-branschen inte
använt som stabilisator i PVC sedan 2002 (Lundberg, 2014b). Den europeiska PVCindustrin fasade ut kadmium i produktionen av ny PVC i EU-27 under 2007 och har
formulerat ett frivilligt åtagande att fasa ut bly som stabilisator i produktionen av ny PVC i
EU-27 tills slutet av 2015 (VinylPlus, 2014a). Bly och många blyhaltiga ämnen har nyligen
tagits med i REACH kandidatlista, vilket på sikt kan innebära ytterligare restriktioner än
dagens och att återvinningen påverkas (Lundberg, 2014b).
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8 Potentiell miljönytta från
materialåtervinning av byggplast
Byggplast från rivning och ombyggnation materialåtervinns endast i mindre utsträckning i
Sverige (Fråne m.fl., 2012). Detta bekräftades av bygg- och rivningsföretagen som ingick i
fallstudierna, som angav att byggplatsen i regel läggs tillsammans med brännbart eller
blandad byggavfall. I projektet användes tillgängliga livscykelanalysdata (LCA) för att
beräkna och uppskatta den potentiella miljönyttan av att materialåtervinna plast från
rivning och ombyggnation istället för att förbränna den. Dessa data användes sedan för att
uppskatta den potentiella miljönyttan av att materialåtervinna plasten som sorterades ut i
fallstudierna.

8.1 Miljönytta för materialåtervinning av olika sorters
plast
Miljönyttan för olika sorters plast beräknades utifrån tillgängliga LCA data som insparad
klimatpåverkan uttryckt i koldioxidekvivalenter. Klimatpåverkan är grovt beräknad som
konsekvensen av att materialåtervinning av plast ersätter förbränning av plast som
avfallsbehandlingsmetod. Återvinningseffektiviteten har uppskattats till 60 procent. Det
innebär att ett kilogram plast till materialåtervinning ersätter 0,6 kilogram jungfrulig plast.
Därmed minskar också förbränningen av plast med 0,6 kilogram. Den el och värme som
förloras på grund av den minskade förbränningen av plast har ersatts med el från naturgas
och värme från biomassa. Eftersom produktionen av plast är lika i båda fallen har den inte
inkluderats. Den antagna återvinningseffektiviteten är en grov genomsnittlig uppskattning
för alla materialfraktioner som sorterats ut i fallstudierna. Den baserar på erfarenheter för
sorteringsförluster och rejekt som gjorts i samband med upparbetning av plastavfall i form
av plastförpackningar, men har sedan sänkts något för att representera en konservativ
uppskattning. Återvinningseffektiviteten skulle kunna vara högre för några av de
utsorterade materialfraktionerna i fallstudierna. För att närmare uppskatta och bedöma
återvinningseffektiviteten för byggplast från rivning och ombyggnation krävs mer
fördjupade analyser, något som dock inte ingick i projektet.
Enligt de LCA data som i använts i projektet varierar miljönyttan från materialåtervinning
av PE, PET, PC, PVC, PMMA, PP och PS i form av insparad klimatpåverkan mellan runt
två och fyra kilogram koldioxidekvivalenter per kilogram återvunnit material.
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Minskad klimatpåverkan genom återvinning av mjuk och oren PVC med
VinyLoop-processen
VinyLoop är en teknik som används för att upparbeta PVC-avfall som annars är svåra att
materialåtervinna (VinyLoop Ferrara, 2013). Processen lämpas bland annat för att
materialåtervinna mjuka PVC-golv, även om plastavfall från kablar och ledningar utgör runt
70-80 procent av avfallsflödet till VinyLoop-processen (Sundqvist m.fl., 2013; Thamm,
2014). I återvinningsprocessen sönderdelas och upplöses PVC-avfallet fullständigt genom
tillsats av organiskt lösningsmedel (Sundqvist m.fl., 2013). På så vis kan PVC avskiljas både
från andra material, exempelvis polyester, textil, gummi och andra plastsorter, och från
ursprungliga tillsatser i PVC-plasten, exempelvis mjukgörare, fyllningsmedel, stabilisatorer
och pigment (Sundqvist m.fl., 2013). Att fasa ut och ersätta använda stabilisatorer och
mjukgörare ur det upparbetade PVC-avfallet medför kostnader som motsvarar det
tredubbla priset av jungfruligt PVC-material, vilket gör att detta inte är något som görs i
praktiken (Thamm, 2014). Enligt VinyLoop Ferrara liknar kvaliteten på slutprodukten
kvaliteten på nyråvara (VinyLoop Ferrara, 2013).
Enligt en LCA som genomförts på uppdrag av VinyLoop Ferrara för att beräkna det
ekologiska fotavtrycket av VinyLoop-processen reduceras klimatpåverkan för PVC som
materialåtervinns i VinyLoop-processen med 40 procent jämfört med produktion av
jungfrulig PVC-råvara (Villers, 2013).

8.2 Potentiell miljönytta från materialåtervinning av
den utsorterade plasten
Den potentiella miljönyttan av att materialåtervinna byggplasten som sorterats ut från
Sävegården och Nödingeskolan uppskattades genom att först multiplicera respektive
plastmängder som bedömts potentiellt lämpliga för materialåtervinning (se avsnitt 7.1) med
de framtagna LCA data (se avsnitt 8.1) och sedan lägga ihop respektive delprodukter.
Den sammanlagda potentiella miljönyttan – uttryckt som insparad klimatpåverkan – för att
materialåtervinna den byggplast som sorterats ut i fallstudierna och bedömts potentiellt
lämplig för materialåtervinning uppskattades till sju ton koldioxidekvivalenter. Detta
motsvarar i genomsnitt tre kilogram insparade koldioxidekvivalenter per kilogram byggplast
som sorterades ut och bedömdes potentiellt lämplig för materialåtervinning.
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9 Slutsatser
Fallstudierna indikerar att en selektiv rivning av byggplast är en förutsättning för ökad
utsortering, upparbetning och materialåtervinning av byggplast. I nuläget sorteras byggplast
generellt inte ut som separat fraktion även om en selektiv rivning genomförs, utan läggs då
tillsammans med den brännbara fraktionen. Beroende på vald rivningsmetod kan, men
måste selektiv rivning av byggplasten inte medföra väsentliga merkostnader för
rivningsentreprenören.
Fallstudien av Sävegården visar att utsortering av byggplast i samband med tungrivningar,
som fortfarande är relativt vanligt för totalrivningar, medför betydliga merkostnader.
Tungrivningen görs med stora grävmaskiner med rivningsgrip. Detaljgraden är generellt
sett inte särskilt hög vid den maskinella utsorteringen med stora maskiner. Vid
ombyggnation används i regel mindre maskiner. En utsortering med mindre maskiner
bedöms kunna göras mer detaljerat.
Fallstudien av Nödingeskolan visar att utsortering av byggplast i samband med selektiv
rivning inte medför väsentliga merkostnader. Inga speciella verktyg och hjälpmedel eller
förändrade rivningsrutiner ansågs nödvändiga. Rivningsentreprenören beskrev att
byggplasten vid selektiv rivning även i normalfall (business as usual) rivs selektivt, men då
läggs tillsammans med det brännbara avfallet. Den enda egentliga skillnaden beskrevs som
att den selektivt rivna plasten i fallstudien lades i en separat container istället för i
containern med brännbart avfall. Att försortera och placera den selektivt rivna byggplasten
i storsäckar istället för att lägga den i en gemensam container skulle minska behovet att
eftersortera plasten. Uppskattningsvis skulle detta arbete dock innebära en fördubblad
tidsåtgång för rivningsföretaget.
Den utsorterade byggplasten eftersorterades manuellt för att dokumentera vilka
plastfraktioner och vilka typer av plaster som sorterats ut i fallstudierna. För att uppskatta
mängden byggavfall som skulle vara potentiellt lämplig för materialåtervinning gjordes
okulär uppskattning utifrån Swerecs och VinyLoops erfarenheter med att upparbeta
plastavfall. Sammanlagt utgjorde i fallstudierna icke-plastprodukter och kompositgolv som
inte lämpas för materialåtervinning två tredjedelar av det utsorterade materialet. För dessa
mängder finns i nuläget inget lämpligt alternativ till avfallsförbränning. För att effektivisera
eftersorteringen och upparbetningen av byggplasten bör andelen material som (i nuläget)
inte med rimlig ansträngning kan upparbetas för materialåtervinning minimeras. Utifrån
erfarenheterna i fallstudierna skulle detta kunna ske genom att endast ett begränsat antal
plastprodukter, som till en stor andel förväntas potentiellt lämpliga för materialåtervinning,
sorteras ut.
I nuläget materialåtervinns i Sverige en mycket liten del av byggplast från ombyggnation
och rivning och optimerade insamlingssystem saknas. Byggplast från ombyggnation och
rivning läggs i regel i den brännbara avfallsfraktionen. Det bör undersökas vidare hur
effektiva insamlingssystem av byggplast kan utformas. Bland annat bör undersökas vilka
plastfraktioner som bör sorteras ut, vilka plastfraktioner som kan sorteras ut ihop –
exempelvis som en styv plastfraktion (elrör, lister, övriga rör och slangar etc.) och en mjuk
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plastfraktion (golv etc.) – samt om de sammanslagna plastfraktionerna gemensamt kan
upparbetas för materialåtervinning. Av de identifierade plasttyperna i de utsorterade
plastfraktionerna i fallstudierna dominerade PVC med 80 procent av den utsorterade
plasten. Det bör därför också undersökas hur en insamling av PVC-produkter från
ombyggnation och rivning skulle kunna sorteras ut på ett effektivt sätt som möjliggör en
efterföljande upparbetning av plastavfallet.
Materialanalysen av elrör och olimmade lister visade att båda materialfraktionerna utgjordes
av hård PVC med bly som stabilisatormedel. Båda materialfraktionerna klarade en
bearbetning i form av simulerad materialåtervinning. Den så kallade E-modulen, som
beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation, ligger för båda
materialfraktionerna på en relativt stabil nivå. Resultaten från dragprovningen visar
emellertid en relativt stor spridning av enskilda värden för brottkraft och brottöjning, vilket
tyder på bristande homogenitet hos materialen och/eller förekomst av föroreningar i
materialfraktionerna. Det går utifrån de genomförda analyserna inte att säga i vilken
omfattning de mekaniska egenskaperna för det återvunna materialet är tillräckligt bra för att
användas i nya produkter eftersom detta beror på vilka egenskaper som är viktiga för den
nya produkten. De mekaniska egenskaperna bedöms ändå vara tillräckligt bra för
produktion av en hel del produkter. På grund av de fastställda kulörförändringarna i båda
materialfraktionerna lämpas de inte för materialåtervinning som yttre (synliga) skikt på
liknande produkter. Däremot skulle de, förutsatt att andra materialegenskaper, exempelvis
förekomst av blystabilisator, stabilisatorhalt och mekaniska egenskaper, stämmer överens
med tillverkarnas kravspecifikationer kunna användas för inre (inte synliga) skikt och för
produktion av andra produkter. De huvudsakliga marknaderna för materialåtervunnen hård
PVC är dels avloppsrör med tre lager och där det mittersta lagret utgörs av återvunnen
PVC och dels fönsterprofiler, där de inre (inte synliga) delarna är tillverkade av återvunnen
PVC. För tillverkare som formulerat kravspecifikationer som utesluter förekomsten av bly i
granulat från upparbetat plastavfall lämpar sig de återvunna materialfraktionerna sig inte
som råvara, eftersom bly konstaterades i båda materialfraktionerna.
Materialanalysen visade liknande materialegenskaper för de båda materialfraktionerna. Det
bör därför vidare undersökas om elrör och (olimmade) lister, eventuellt tillsammans med
ytterligare materialfraktioner, kan sorteras ut och upparbetas för materialåtervinning som
en gemensam materialfraktion.
I fallstudierna sorterades sammanlagt runt 6,4 ton plastavfall ut från Sävegården och
Nödingeskolan. Av den sammanlagda mängden plastavfall bedömdes utifrån Swerecs och
VinyLoops erfarenheter med upparbetning av plastavfall runt 2,4 ton plast potentiellt
lämplig för materialåtervinning. Detta motsvarar 25 procent av det totalt utsorterade
materialet och 37 procent av den utsorterade plasten.
Den största enskilda materialfraktionen i fallstudierna var Plastmattor, tak- och väggduk, som
utgjorde 45 procent av det totalt utsorterade materialet respektive 65 procent av den
utsorterade plasten. I fallstudierna utgjorde kompositgolv (korkoplastgolv) med låg PVCandel 80 procent av denna materialfraktion. Dessa går inte med rimlig teknisk och
ekonomisk ansträngning att upparbeta för materialåtervinning (Thamm, 2014; Krantz,
2014). Det är oklart hur vanligt förekomsten av sådana kompositgolv är. Eftersom
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traditionella plastgolv med högre PVC-andel exempelvis går att upparbeta i VinyLoopprocessen, skulle andelen plast som potentiellt lämpar sig för materialåtervinning kunna
vara betydligt högre för rivning av en byggnad med sådana PVC-golv.
Den potentiella miljönyttan – uttryckt som insparad klimatpåverkan – av att
materialåtervinna denna plast motsvarar sju ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar i
genomsnitt tre kilogram potentiellt insparade koldioxidekvivalenter per kilogram byggplast
som sorterades ut och bedömdes potentiellt lämplig för materialåtervinning.
Uppskattningsvis genereras årligen runt 43 000 ton plast från bygg- och rivningssektorn
(Fråne m.fl, 2012). Det kan antas att den största andelen kommer från ombyggnation och
rivning. Vilka andelar av byggplatsen som potentiellt lämpas för materialåtervinning
varierar kraftigt från rivningsprojekt till rivningsprojekt och beror bland annat på vilken typ
av rivning det handlar om, vilken typ av plaster det rör sig om, hur gammal och nedbrutna
plasterna är och om de innehåller farliga/oönskade ämnen. Det går därför inte att
generallisera resultaten från de genomförda fallstudierna och räkna upp den potentiella
miljönyttan för den totala mängden genererade plastavfall från bygg- och rivningssektorn.
Fallstudierna visar ända på en relativt stor potential för materialåtervinning av byggplast
förutsatt att det finns en efterfrågan för de upparbetade plastavfallen. Som jämförelse
återvinns årligen runt 49 400 ton plastförpackningar (Avfall Sverige, 2013).
Det är inte möjligt att löpande analysera utsorterad byggplast före upparbetnings- och
materialåtervinningsprocessen. Det skulle därför vara lämpligt att identifiera vilka plaster
som, utifrån specificerade kvalitetskrav med avseende på materialegenskaper och
miljöprestanda, bör sorteras ut och upparbetas för materialåtervinning. Dessa kvalitetskrav
kan vara olika för olika användningar. Olika krav kan gälla för olika slutprodukter,
exempelvis vattenrör och kabelskydd, men även för olika användningar i en och samma
slutprodukt. Exempelvis kan andra krav gälla för ett inre mellanlager i ett rör än för de yttre
lagren. Generella slutsatser om kvalitetskrav kan inte dras utifrån de genomförda
fallstudierna. Figur 13 ger en schematisk överblick över områden och aspekter som bör
kopplas och undersökas vidare för att bättre kunna uppskatta generella förutsättningarna
för och potentialerna av en ökad materialåtervinning av utsorterad byggplast.
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Figur 13 Områden och aspekter som bör kopplas samman och undersökas vidare för att generellt uppskatta
förutsättningarna och potentialerna för materialåtervinning av byggplast
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