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Ändringar i rapporten 
 
Med bakgrund av förekommande felaktigheter i rapporten ”Utvärdering av förändrad 
demontering och återvinning av uttjänta fordon i Sverige” har en andra version av 
rapporten tagits fram. 
 
I den tidigare rapporten står det felaktigt att energiåtervinningen får uppgå till maximalt 10 
procent enligt ELV direktivet (2000/53/EG). Denna procentsats avser den maximala 
andelen som får energiåtervinnas av den totala återvinningsgraden på 95 procent av vilka 
minst 85 procent måste materialåtervinnas och/eller återanvändas. Således får andelen till 
energiåtervinning uppgå till mer än 10 procent så länge andelen till materialåtervinning samt 
återanvändning uppgår till minst 85 procent. 
 
Ett tydliggörande har gjorts rörande ELV direktivet och att detta är infört i svensk 
lagstiftning genom Producentansvaret för uttjänta fordon (SFS 2007:185) samt 
Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186). 
 
I kapitel 1.1 är det ändrat till att branschorganisationer inte är ansvariga för att 
producentansvaret uppfylls. 
 
I kapitel 2.1 är det ändrat till att för uttjänta fordon tar bildemonterare oftast emot fordonet 
utan att betala för det. 
 
I kapitel 2.5.1 har ett förtydligande gjorts att rapporteringsgraden för medlemmarna i BIL 
Retur är omkring 90 procent. 
 
I kapitel 3.1.2 är det ändrat till att kostnaden uppgår till 8 700 000 kronor. 
 
 
 
 
Carl Jensen 
 
Göteborg, december 2012 
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Extended summary 
By 2015, the recycling rate of discarded vehicles (ELVs) must amount to at least 95 
percent, of which at least 85 percent must be reused or material recycled in accordance 
with the ELV Directive, 2000/53/EC. 
 
The overall objective of this project was to study whether the dismantling and recycling of 
ELVs can be modified to obtain both an increased profitability for the actors in the 
recycling chain and an increased recycling rate compared with today and with the aim of 
reaching 95 percent in 2015. 
 
Based on a current state of the ELV recycling both in Sweden and abroad, a number of 
areas for improvement and measures were identified. A description of the current situation 
of today's dismantling and recycling of ELVs was prepared based on interviews with 
stakeholders in the recycling industry, automakers and insurance companies as well as 
literature studies. The information on how ELVs are dismantled and recycled abroad was 
based on literature studies and a thesis that has been carried out as part of the project. 
 
Based on the present situation and information on the vehicle structure and material 
content, areas for improvement were identified, focusing on a change in the dismantling 
and recycling of discarded vehicles in order to increase the recycling rate. 
 
The identified areas for improvement can be summarized as: 

 Increased dismantling and recycling of non-metallic materials: The major 
challenge to achieve a recycling rate of 95 percent is to recycle non-metals in the 
form of plastics, textiles, rubber etc. to a greater extent. Today these materials end 
up in the so-called shredder residue, generated from the fragmentation of vehicles 
and the subsequent sorting. The shredder residue which makes up about 20 percent 
by weight of the discarded ELV is today disposed of by incineration and landfilling. 

 Increased dismantling and recycling of metallic materials: Analyses of the 
shredder residue fraction shows that the proportion of metals is about 8 percent, 
which corresponds to a material loss of about 15 kg per vehicle, which affects the 
recycling rate negatively. Examples of parts that are difficult to separate and thus 
are at risk of ending up in the shredder residue fraction are lighter parts of 
aluminium, stainless steel and copper. 

 Quality improvement of iron and steel fractions after fragmentation and the 
subsequent sorting: Besides being at risk of ending up in the shredder residue 
fraction, there is also a risk that metals end up in the wrong metal fractions. In 
addition to a loss of material, this could degrade the quality of the metal fraction 
they end up in. One example is copper in the steel flow where small amounts can 
cause significant degradation in the quality of the steel fraction, which gives a 
negative impact both environmentally and economically. Copper is present 
primarily in electric motors, cables, starting engines and generators. 
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 Increased use of mechanical dismantling: The time for manual dismantling in 
Sweden is relatively long compared to mechanical dismantling. This together with 
the relatively high wages generates high dismantling costs which are not 
compensated by increased incomes generated by an extended dismantling. In other 
countries such as Japan there are techniques for mechanical dismantling which can 
remove components and parts with a relatively high precision and which are more 
cost efficient than the corresponding manual dismantling. 

 Improved information systems for increased disassembly: Today IDIS 
(International Dismantling Information System) provides information to facilitate 
the dismantling according to the current legislation. One area for improvement is 
that the system could provide information on the location of parts and components 
for which dismantling is motivated from both an economical and environmental 
point of view such as copper, magnesium and aluminium. This information is 
available in IMDS (International Material Data System) which currently only the 
vehicle manufacturers have access to. One possibility for improvement would thus 
be to transfer information from IMDS to IDIS. 

 Certification by a third party: Since the inspection of the car dismantling industry 
today is inadequate, there are dismantling companies which do not dismantle 
discarded vehicles according to current legislation. This creates a distortion in the 
competition within the industry. One solution that has been discussed is to 
introduce a third-party certification, which would ensure that only the serious 
companies remain in the industry. This will in turn give these companies an 
increased potential to invest in technical equipment to further improve the 
dismantling. 

 Lack of financial incentives for removal of plastics: Today there is no 
economic incentive to dismantle the vehicle to a greater extent than the law 
requires. Today the plastic parts will generate an income of about 1,30 SEK/kg 
when the plastics are left on the bodywork on the car. This as the revenue of 1,30 
SEK/kg is given for dismantling regardless of whether the plastics parts have been 
removed or not. Since the revenue of recycled plastics are lower than 1,30 SEK/kg 
there is today no economic incentive for the dismantler to remove plastic parts 
even if it is preferable from an environmental point of view.  

 
The identified areas for improvement have been evaluated through practical dismantling 
tests at which the disassembled parts have been analysed with respect to weight, material 
composition and time of removal as well as possible alternative treatment options and how 
this would affect costs and revenues for the actors in the recycling chain. 
 
In addition, theoretical calculations were performed for the treatment and recycling of the 
shredder residue from the fragmentation and the subsequent sorting and how it would 
affect the recycling rate and what economic impact it would have if such a facility would 
have been implemented in Sweden. 
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A general comparison of the environmental performance between an extended dismantling 
of vehicles compared to the present situation has also been carried out. This based on life 
cycle assessment. 
 
The conclusions of the project can be summarized as follows: 
 
 Today, there are few simple technical changes in the dismantling of 

discarded vehicles that contribute to increased recycling rates. The 
profitability for the existing actors in the recycling chain can increase in 
terms of increased removal of copper-rich parts. But it is difficult to achieve 
profitability for increased removal of plastic parts with current payment 
models and market prices of recycled plastic. 

 
Based on today´s dismantling and recycling process and the material composition of 
discarded vehicles, a technical change in the dismantling, in order to achieve higher 
recycling rates could be achieved in two ways: (1) enhanced removal of copper-rich parts 
and components, and (2) enhanced removal of plastic parts. 
 
An extended removal of copper-rich components shows that there is a potential to achieve 
a higher recycling rate and an increased profitability for the actors in the recycling chain, i.e. 
an increased economic value is obtained for both the dismantler and fragmentation 
company. Furthermore it has been shown that mechanical dismantling reduces the costs 
compared to manual dismantling and by this an extended dismantling with an increased 
profitability can be achieved. An extended removal of copper-rich parts however, affects 
the recycling rate to a small extent since the losses of copper today is relatively small. 
 
There is currently no economic incentive to increase the recycling of plastics by extended 
dismantling. Today shredding companies pay the same price per kg for the dismantled 
vehicle whether the plastic has been removed or not. Since the removed plastic for 
recycling has a material value which is lower than the value the plastics have when they are 
left on the vehicle, there is currently no incentive to remove the plastics. To add to this is 
also the cost of transportation of plastic which is significant because the plastic parts are 
bulky and that dismantler must sort the plastics by polymer content. Because of this it is 
today impossible to make a profit by the removal of the plastic regardless of how efficient 
and fast the dismantling process is. A payment model in which the price of the dismantled 
vehicle varies depending on the degree of disassembly, can contribute to create an 
economic incentive to remove plastic parts. 
 
 Mechanical dismantling reduces time and costs incurred compared to 

manual dismantling 
 
Completed dismantling tests show that it is more cost effective to perform an extended 
dismantling using machines compared with the manual dismantling. The more cost-
effective dismantling by using machines makes it profitable to remove more copper 
containing parts and components, which is not motivated from en economical point of 
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view to do by manual dismantling. Today however, dismantlers in Sweden receive a 
relatively small number of vehicles which have to bear the relatively high investment costs. 
 
As for plastics dismantling tests show it is cheaper to mechanically remove the larger plastic 
parts compared with the manual dismantling even if it is not justified today from an 
economical point of view to remove the plastic parts. 
 
 Techniques for recovery of shredder residues can be applied at a lower cost 

compared to manual and mechanical dismantling of shredder residue 
generating material 

 
While the cost of manual and mechanical dismantling of plastic containing components 
including the revenues for the recycled material amounted to about 13 000 SEK and about 
1 100 SEK per tonne, the corresponding cost of handling the shredder residue fraction for 
the Volkswagen Sicon process is 180-460 SEK per tonne. It should be pointed out that the 
cost of technologies for treatment and recycling of shredder residues were based on 
facilities in Europe where conditions are different than in Sweden. This would affect the 
costs if a similar facility would be implemented in Sweden. 
 
The cost of managing the shredder residue through the identified techniques are 
considerably lower than the cost of the current management of the shredder residue in the 
form of landfilling and incineration, which amounts to about 800 and 1 000 SEK per 
tonne. Thus, there should be a strong economic incentive to manage the shredder residue 
in a different way than what is done today. 
 
 A recycling rate of 95 percent can be obtained by both and extended 

dismantling of plastics and by recycling of generated shredder residue 
 
In 2010, the recycling rate for discarded vehicles in Sweden was about 84 percent. Based on 
an average weight of a vehicle of 1 000 kg, this means that it is enough to recycle or reuse 
around 10-20 kg of non-metallic materials to reach the recovery goal of 85 percent 
recycling and reuse. 
 
The two existing strategies to achieve the goals are; to carry out an extended dismantling of 
plastics to facilitate recycling which would reduce the amount of shredder residue or to 
invest in a technology for processing and recycling of the shredder residue. 
 
Treatment of the shredder residue by any of the studied post shredder techniques gives a 
recycling rate of the shredder residue of about 85-95 percent. This gives an overall 
recycling rate of the vehicle of 96,8-98,4 percent. The reasons why such high recycling rates 
are obtained for the techniques based on mechanical separation such as the Volkswagen-
Sicon and the Galloo process is that materials used for construction purposes at landfills 
and used to replace conventional fuel in cement production and in blast furnaces count as 
material recycling when the overall recycling rate of the discarded vehicle is calculated. 
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The second strategy to increase the recycling rate for end of life vehicles by an extended 
dismantling of plastics would also provide a higher degree of recycling which exceeds 85 
percent depending on how much plastic is removed. Based on a recovery rate of 84 percent 
today, it would be sufficient dismantle and recycle the largest plastic parts in the form of 
bumpers and fuel tank. This could eliminate the need to invest in technology to recover the 
shredder residue, although the cost per ton to remove the plastic would become higher.  
 
 An extended recycling provides an environmental benefit 

 
Increased recycling of copper-containing components and plastics provide an 
environmental benefit compared to current treatment. For both copper and plastic the 
results depend primarily on the recycled materials replacing virgin materials with a higher 
environmental impact. The plastics also contribute since there is an environmental benefit 
to reduce the use of plastic in the Swedish district heating because the fuel mix has a low 
amount of fossil fuels. The results are based on the overall environmental impact 
assessment carried out in the study. A comparison of the environmental impacts of 
increasing recovery through increased dismantling and recycling of the shredder residue 
were not carried out in this study. 
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Utökad sammanfattning 

År 2015 ska återvinningsgraden för uttjänta bilar (ELV) uppgå till minst 95 procent, varav 
minst 85 procent ska återanvändas eller materialåtervinnas enligt ELV-direktivet, 
2000/53/EG vilket har införts i den svenska lagstiftningen genom förordningen om 
producentansvar för bilar (2007:185). 
 
Det övergripande målet i denna förstudie har varit att undersöka om demonteringen och 
återvinningen av uttjänta fordon kan förändras så att både lönsamheten för aktörer i 
återvinningskedjan och återvinningsgraden ökar jämfört med idag - med sikte på 95 
procent år 2015. 
 
Med utgångspunkt från en nulägesbeskrivning av bilåtervinning både i Sverige och 
utomlands har ett antal förbättringsområden och åtgärder identifierats för svensk 
bilåtervinning. Nulägesbeskrivningen om demontering och återvinning av bilar baseras på 
intervjuer med aktörer i återvinningsbranschen, biltillverkare och försäkringsbolag samt på 
litteraturstudier. Informationen om demontering och återvinning av fordon utomlands 
baseras på litteraturstudier samt ett examensarbete som har genomförts som en del av 
förstudien. 
 
Nulägesbeskrivningen samt information om fordonens uppbyggnad och materialinnehåll 
ligger till grund för de förbättringsområden som har identifierats. Förbättringsområdena 
har fokus på förändrad demontering och återvinning av fordon i syfte att öka 
återvinningsgraden.  
 
De identifierade förbättringsområdena kan sammanfattas i: 
 
 Ökad demontering och återvinning av icke metalliska material: Den stora 

utmaningen för att uppnå en återvinningsgrad på 95 procent ligger i att 
materialåtervinna en större andel av icke metaller i form av plast, textiler, gummi 
med mera. Dessa material hamnar idag i den så kallade fluffraktionen som 
genereras vid fragmentering av uttjänta fordon och den efterföljande sorteringen. 
Fluffraktionen, som utgör omkring 20 procent av bilens vikt, går idag till 
energiåtervinning och deponering (som idag görs på dispens). 

 Ökad demontering och återvinning av metalliska material: Analyser av 
fluffraktionen visar att andelen metaller uppgår till omkring 8 procent vilket 
motsvarar en materialförlust på omkring 15 kg per bil. Detta påverkar 
återvinningsgraden negativt. Exempel på delar som är svåra att separera efter 
fragmenteringen och riskerar att hamna i fluffraktionen är lättare delar av 
aluminium och rostfritt stål samt koppar. 

 Kvalitetsförbättring av utgående järn- och stålfraktioner vid fragmenteringen 
och den efterföljande sorteringen: Förutom att metaller riskerar att hamna i 
fluffraktionen finns det risk att de också hamnar i fel metallfraktioner. Detta 
innebär materialförluster men kan också göra att kvalitén försämras i den 
metallfraktion de oönskat hamnar i. Ett exempel på detta är koppar i stålflödet där 
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små mängder kan ge stora försämringar på kvalitén på stålet vilket ger en negativ 
påverkan både miljömässigt och ekonomiskt. Koppar förekommer idag främst i 
elmotorer, kablage, startmotor samt generator. 

 Ökad maskinell demontering: Tiden för demontering som sker manuellt i 
Sverige idag är relativt lång i jämförelse med maskinell demontering. Detta 
tillsammans med de relativt höga lönekostnaderna medför att 
demonteringskostnaden riskerar att bli högre än den ökning av materialintäkt som 
en utökad demontering skulle ge. I till exempel Japan förekommer en maskinell 
demontering med vilken man med en relativt stor precision kan demontera delar 
och komponenter snabbare och mer kostnadseffektivt än motsvarande manuell 
demontering. Detta gör att det är lönsamt att demontera fler komponenter och 
delar jämfört med vid en manuell demontering. 

 Förbättrade informationssystem för en ökad demontering: Idag finns IDIS 
(International Dismantling Information System) tillgängligt för demonterarna vilket 
ger information för att underlätta demonteringen enligt gällande lagstiftning. Ett 
förbättringsområde är att systemet även skulle ge demonteraren information om 
var andra delar och komponenter förekommer som ur både ekonomisk och 
miljösynpunkt skulle vara lönsamma att demontera som till exempel delar 
innehållande koppar, magnesium och aluminium med mera. Denna information 
finns idag i IMDS (International Material Data System) som idag endast 
fordonstillverkarna har tillgång till. En möjlighet till förbättring skulle vara att föra 
över mer information från IMDS till IDIS. 

 Tredjepartscertifiering: Eftersom kontrollen av bildemonteringsbranschen idag är 
bristfällig förekommer det idag mindre seriösa företag som inte demonterar bilarna 
enligt gällande lagstiftning. Detta kan leda till en sämre hantering och negativ 
miljöpåverkan och en snedvriden konkurrens i branschen. En lösning som har 
diskuterats är att införa en tredjepartscertifiering vilket i förlängningen skulle 
medföra att endast de seriösa bildemonterarna blir kvar i branschen. Detta skulle 
medföra att antalet fordon per bildemonterare ökar vilket i sin tur ger 
demonteraren bättre möjligheter att investera i teknisk utrustning som till exempel 
maskinell demontering för att förbättra demonteringen.  

 Brist på ekonomiska incitament för demontering av plaster: Idag saknas det 
ekonomiska incitament för att demontera bilen en större omfattning än vad 
lagstiftningen kräver. Låter demonteraren plastdelar sitta kvar på fordonet genererar 
detta en intäkt på 1,30 kronor per kg eftersom demonteraren får betalt baserat på 
vikten på det demonterade fordonet. I och med att intäkten för återvunnen plast 
idag är lägre än kostnaden för att demontera plasten är det idag svårt at erhålla en 
ekonomisk drivkraft för en mer utförlig demontering även att detta är att föredra ur 
miljösynpunkt. 

 
De identifierade förbättringsområdena har utvärderats genom praktiska 
demonteringsförsök. Vid försöken har de demonterade delarna analyserats med avseende 
på vikt, materialinnehåll och tid för demontering samt alternativa avsättningsmöjligheter 
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och vad detta skulle medföra för kostnader respektive intäkter för respektive aktör i 
återvinningskedjan.  
 
Dessutom har teoretiska beräkningar genomförts för hur hantering och återvinning av 
fluffen från fragmenteringen och den efterföljande sorteringen påverkar återvinningsgraden 
och vad detta skulle få för ekonomiska konsekvenser för återvinningen av fordon.  
 
I projektet har det anordnats två workshops med aktörer i branschen vid vilka det bland 
annat har diskuterats hur den framtida återvinningen av fordon bör se ut baserat på 
resultaten av denna studie samt om det går att uppnå en återvinningsgrad på 95 procent 
med bibehållen lönsamhet för aktörerna i återvinningskedjan. 
 
En översiktlig jämförelse av hur miljöpåverkan förändras då man ökar återvinning av 
material genom ökad demontering har också genomförts med hjälp av livscykelanalys. 
 
Slutsatserna från projektet kan sammanfattas i följande: 
 
 Det finns idag några enkla tekniska förändringar i demonteringen av 

uttjänta fordon som bidrar till en ökad återvinningsgrad. Lönsamheten för 
ingående aktörer kan öka när det gäller ökad demontering av kopparrika 
delar. Men det är svårt att nå lönsamhet för ökad demontering av plast med 
rådande betalningsmodeller och marknadspriser på återvunnen plast.  

 
Utifrån hur demonteringen sker idag och materialsammansättningen i uttjänta fordon skulle 
en teknisk förändring i demonteringen, med syfte att uppnå högre återvinningsgrad kunna 
ske på två sätt: (1) utökad demontering av kopparrika delar och komponenter och (2) 
utökad demontering av plastdetaljer.  
 
Försöken med utökad demontering av kopparrika delar visar på att det finns en potential 
att uppnå en ökad återvinningsgrad och en ökad lönsamhet för ingående aktörer, det vill 
säga både demonteraren och fragmenteraren får ett mervärde. Om detta görs genom 
maskinell demontering som minskar demonteringskostnaden, ökar också möjligheten att 
demontera ytterligare kopparrika delar som idag inte är lönsamma att demontera manuellt. 
En utökad demontering av kopparinnehållande delar påverkar dock återvinningsgraden i en 
liten omfattning eftersom förlusterna i fluffraktionen av koppar idag är relativt små.  
 
Försöken visar också att återvinningsgraden kan öka betydligt mer om demonteringen av 
plast ökas. Ett hinder är att det idag inte finns någon ekonomisk drivkraft att öka 
demonteringen och därmed materialåtervinningen av plast med rådande betalningsmodell 
mellan demonterare och fragmenterare och marknadspriser på återvunnen plast. Idag 
betalar fragmenteringsföretaget samma kilopris för det demonterade fordonet oavsett om 
plasten är demonterad eller inte. Eftersom den demonterade plasten har ett materialvärde 
som ligger lägre jämfört med det värde plasten har då demonteraren låter plasten sitta kvar 
på fordonet, finns det idag inget incitament att demontera den. Till detta kommer också 
kostnaden för transporten av plast som är betydande på grund av att plasten är 
skrymmande samt att demonteraren måste sortera plasten efter polymerinnehåll. I och med 
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detta är det omöjligt att få lönsamhet för demontering av plasten, detta oavsett hur effektiv 
och snabb demonteringen är. En betalningsmodell där priset på den demonterade bilen 
differentieras i förhållande till graden av demontering, kan bidra till ekonomiska incitament 
att demontera plasten. 
 

 Maskinell demontering minskar tiden och kostnaderna jämfört med 
manuell demontering 

 
Genomförda försök visar på att det är mer kostnadseffektivt att utföra en utökad 
demontering maskinellt jämfört med motsvarande manuella demontering. Den maskinella 
demonteringen gör att det blir motiverat att demontera fler kopparinnehållande delar och 
komponenter vilka idag inte är motiverat att demontera manuellt. Ett hinder för att införa 
maskinell demontering är att bildemonterarna idag hanterar ett relativt litet antal bilar vilket 
gör att det är små volymer som får bära investeringskostnaderna. 
 
Vad gäller plasten visar genomförda försök också på att det är billigare att maskinellt 
demontera större plastdetaljer jämfört med motsvarande manuella demontering. Detta även 
om det med dagens betalningsmodeller och marknadspriser på återvunnen plast inte är 
kostnadsmässigt motiverat att demontera plastdetaljer. 
 

 Tekniker för återvinning av fluff kan ske till en lägre kostnad jämfört 
med manuell och maskinell demontering av fluffgenererande material 
 

Medan kostnaden för manuell demontering och maskinell demontering av 
plastinnehållande delar inklusive materialintäkter uppgick till knappt 13 000 kronor 
respektive drygt 1 100 kronor per ton uppgick kostnaden för hantering av fluffen i 
europeiska Volkswagen-Sicon-anläggningar till 180-460 kronor per ton. 
Mottagningsavgiften för teknikerna för behandling och återvinning av fluff baseras på 
anläggningar i Europa där förutsättningarna skiljer sig åt jämfört med Sverige bland annat 
vad gäller avsättningsmöjligheterna för de utgående fraktionerna vilket påverkar kostnaden 
om en motsvarande anläggning skulle införas i Sverige.  
 
Kostnaden för att hantera fluffen genom såväl Volkswagen-Sicon och andra tekniker som 
har identifierats i projektet är betydligt lägre jämfört med kostnaden för dagens hantering 
av fluffen i form av deponering respektive förbränning som uppgår till omkring 800 
respektive 1 000 kronor per ton. Därmed bör det finnas ett starkt ekonomiskt incitament 
att hantera fluffen på ett annat sätt än vad man gör idag.  
 

 En återvinningsgrad på 95 procent kan erhållas genom utökad 
demontering av plast eller genom återvinning av genererad fluff 

 
År 2010 låg återvinningsgraden på omkring 84 procent för uttjänta fordon i Sverige. 
Baserat på en genomsnittsvikt av ett uttjänt fordon på 1 000 kg innebär detta att det räcker 
med att omkring 10-20 kg material materialåtervinns eller återanvänds i genomsnitt för att 
nå återvinningsmålet på 85 procent materialåtervinning och återanvändning (total 
återvinningsgrad på 95 procent). Två alternativ har identifierats: (1) att investera i en teknik 
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för behandling och återvinning av fluffen eller (2) utökad demontering av plaster för att 
underlätta materialåtervinning och minska mängden fluff.  
 
En behandling av genererad fluff med någon av de förekommande teknikerna för 
återvinning av fluffen ger enligt uppgifter en återvinningsgrad av fluffen på omkring 85-95 
procent. Detta ger en total återvinningsgrad på hela fordonet på 96,8-98,4 procent. 
Orsakerna till varför så höga återvinningsgrader erhålls för de tekniker som baseras på 
mekanisk separation, som till exempel Volkswagen-Sicon och Galloo-processen, är att 
material som används för konstruktionsändamål (oavsett om detta sker på en deponi eller 
inte) och material som ersätter konventionellt bränsle vid cementtillverkning och i 
masugnar, räknas som materialåtervinning. 
 
Den andra strategin att öka återvinningsgraden genom en utökad demontering av 
plastdetaljer skulle också kunna ge en återvinningsgrad med avseende på 
materialåtervinning och återanvändning som överstiger 85 procent. Baserat på en 
återvinningsgrad idag på 84 procent skulle det räcka om man demonterar och återvinner de 
största plastdetaljerna som stötfångare och bränsletanken. Detta skulle kunna göra att man 
slipper att investera stort i teknik för att återvinna fluffen även om kostnaden per ton för 
att demontera plasten blir högre. 
 

 En utökad återvinning ger en miljövinst 
 
En utökad återvinning av kopparinnehållande delar och plaster ger en miljövinst jämfört 
med dagens hantering. För både koppar och plast beror resultaten i första hand på att det 
återvunna materialet kan antas ersätta material producerat från jungfruliga råvaror med 
högre miljöpåverkan. För plast bidrar även det faktum att det är en miljövinst att minska 
användningen av plast i svensk fjärrvärmeproduktion eftersom den bränslemixen har lågt 
inslag av fossila bränslen. Resultaten baseras på den övergripande 
miljöpåverkansbedömning som genomfördes i studien. En jämförelse i miljöpåverkan 
mellan att öka återvinningen genom ökad demontering och genom återvinning av fluffen 
gjordes inte inom ramen för denna förstudie. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

År 2015 ska återvinningsgraden för uttjänta bilar (ELV) uppgå till minst 95 procent, varav 
minst 85 procent ska återanvändas eller materialåtervinnas. Detta enligt ELV-direktivet, 
2000/53/EG vilket har införts i den svenska lagstiftningen i form av Producentansvaret 
för uttjänta fordon (SFS 2007:185) samt Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186). 
Ansvaret för att detta ska uppnås ligger på biltillverkarna men också på bildemonterare, 
återvinningsföretag och myndigheter m.fl.  
 
Idag är kravet på återvinning 85 procent varav minst 80 procent av bilens vikt ska 
återanvändas eller materialåtervinnas. Idag materialåtervinns huvuddelen av 
metallinnehållet i ett uttjänt fordon. Ofta beskrivs utmaningen för att uppnå en 
återvinningsgrad på 95 procent ligga i att återvinna en större andel av den så kallade fluffen 
vilken utgör omkring 20 procent av vikten på en ELV som genereras i samband med 
fragmenteringen. Fluffen består främst av energirikt material som till exempel plast, gummi 
och textilier. 
 
Försök pågår att blanda fluffraktionen med bland annat rötslam för kontrollerad 
energiutvinning och därigenom minska mängden fluff som idag deponeras (Gyllenhammar 
m.fl. 2009). Samtidigt finns det intresse från vissa bildemonterares sida att försöka utvinna 
mer värde ur sina objekt innan de kompakteras och skickas till fragmentering.  
 
Generellt gäller att en mer uppströms utvinning av delar och material från ELV är 
tidskrävande och hittills har sådana ansatser inte betalat den extra arbetsinsats som krävts. 
Med stigande råvarupriser, mer värdefulla material och komponenter i bilen är det 
emellertid sannolikt att mer omfattande demontering kan ske med ekonomisk lönsamhet. 
 
Vissa bildemonterare hanterar till övervägande del försäkringsfall, så kallade värdebilar. 
Dessa bilar är oftast yngre än 10 år och innehåller mindre slitna komponenter vilket gör att 
fler delar och komponenter är möjliga att återanvända jämfört med normala ELV. Jämfört 
med en ELV lägger demonteraren betydligt mer tid på en försäkringsbil. Därutöver 
hanterar varje demonterare ett ganska stort, homogent flöde (bilmärke, årsmodeller). Totalt 
är flödet av värdebilar i Sverige i storleksordningen 50 000 stycken av de totalt 184 000 
stycken bilar som skrotades under 2011. Några demonterare har visat intresse för att 
investera i alternativ teknik för demontering. Dock är det idag osäkert om investeringar i 
alternativa demonteringsprocesser är rätt väg att välja både med hänsyn till fördelar för 
systemet respektive enskilda aktörer i värdekedjan. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om demonteringen av värdebilar och ELV kan 
bedrivas på ett sådant sätt att demonteringen bidrar både till en ökad lönsamhet för 
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värdekedjan för ELV-återvinningen och dess parter samt om detta skulle göra det möjligt 
att nå en ökad återvinningsgrad jämfört med idag - med sikte på 95 procent 2015. 

1.3 Metodik 

Information om hur dagens demontering och återvinning av bilar går till i Sverige baseras 
på intervjuer med aktörer i branschen samt på litteraturstudier. De aktörer som har 
intervjuats är: 

 Bildemonterare: Walters bildemontering, Eklunds bildelar, Thomassons bilskrot 
och Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) 

 Materialåtervinnare: Stena Metall 

 Bilproducenter: Volvo och BIL Sweden som är den svenska 
branschorganisationen för tillverkare och importörer av bland annat personbilar. 

 Försäkringsbolag: If och Länsförsäkringar 
 
Information om hur demonteringen och återvinningen går till utomlands med fokus på 
goda exempel baseras på litteraturstudier samt på ett examensarbete som har utförts på 
Chalmers Tekniska Högskola (Li, pågående) som en del i denna förstudie. 
 
Baserat på genomförda intervjuer med aktörer i återvinningskedjan, litteraturstudier samt 
information om fordonens uppbyggnad och materialinnehåll har förbättringsområden 
identifierats med fokus på en förändrad demontering och återvinning av fordon i syfte att 
öka återvinningsgraden. 
 
De identifierade förbättringsområdena har utvärderats genom praktiska 
demonteringsförsök vid vilka de demonterade detaljerna ha analyserats med avseende på 
vikt, materialinnehåll och tid för demontering samt möjliga alternativa avsättningar och vad 
detta skulle medföra för kostnader respektive intäkter för respektive aktör i 
återvinningskedjan. 
 
I förstudien har det också anordnats två stycken workshops för aktörer i branschen och 
medverkande i projektet. På workshopsen har det bland annat diskuterats hur den framtida 
återvinningen av fordon bör se ut baserat på resultaten från denna studie och om det går 
att uppnå en återvinningsgrad på 95 procent med bibehållen lönsamhet för aktörerna i 
återvinningskedjan. 
 
En översiktlig jämförelse av hur miljöpåverkan förändras då man går från dagens hantering 
till en mer utökad demontering har också genomförts baserat på livscykelanalys. 
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1.4 Avgränsningar  

Fokus i projektet har varit att öka återvinningsgraden av uttjänta fordon genom en 
förändrad demontering och återvinning. Insamlingsgraden av uttjänta fordon som dock i 
förlängningen påverkar återvinningsgraden har endast behandlats övergripande. 



Utvärdering av förändrad demontering  
och återvinning av uttjänta fordon i Sverige   IVL rapport B2068  
   
 

17 
 

2 Hantering av uttjänta fordon i Sverige 
Detta kapitel ger en beskrivning över hur återvinningen av uttjänta bilar går till i Sverige 
med fokus på bildemonterarna och bilfragmenterarna, de två mest centrala aktörerna vid 
återvinning av uttjänta fordon. 

2.1 Ingående aktörer vid återvinning av fordon 

I Figur 1 nedan visas en övergripande systembild över de ingående aktörerna, 
materialflödena och de monetära flödena vid återvinning av bilar. 
 

 
Figur 1. Systembild över bilåtervinningen i Sverige. 
 
De olika aktörer som förekommer vid återvinning av uttjänta fordon är följande: 
 
Fordonstillverkare: Fordonstillverkarna ansvarar tillsammans med bland annat 
bildemonterare, återvinningsindustrin (fragmenterare) med mera för att uttjänta bilar 
samlas in och återvinns enligt förordningen om producentansvar för bilar (2007:185). 
I förordningen står det angivet att tillverkarna ska informera om att uttjänta bilar kan 
lämnas kostnadsfritt till ett mottagningssystem samt var de kan lämnas. Vidare ställs krav 
på att tillverkarna ska ge information om hur bilen ska demonteras och dräneras på vätskor 
för att underlätta återvinningen. 
 
BIL Sweden: BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och 
importörer av bland annat bilar. Det är idag BIL Sweden som varje år rapporterar in till 
Naturvårdsverket hur mycket som återvinns av de uttjänta bilarna i Sverige samt beräknar 
återvinningsgraden. 
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Bildemonterare: Bildemonterarna och deras verksamhet styrs idag av 
Bilskrotningsförordningen (Svensk författningssamling 2007:186) och deras verksamhet 
påverkar återvinningsgraden för de uttjänta fordonen som tas om hand. Bildemonterarna är 
också ansvariga för att lämna information till biltillverkarna om hur de demonterade 
delarna tas om hand för att återvinningsgraden ska kunna beräknas. Idag betalar 
demonterare för att ta emot och demontera försäkringsfordon. De demonterade delarna 
säljs till bilverkstäder och privatpersoner för återanvändning. För uttjänta fordon, ELV, tar 
oftast bildemonterarna emot fordonet utan att betala för det. De delar som demonteras 
enligt gällande regelverk genererar både intäkter och kostnader för demonteraren beroende 
på vilken del det är, se kapitel 2.2 nedan. 
 
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund: Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) är 
bildemonterarnas branschorganisation. SBR driver frågor på uppdrag av medlemmarna för 
att utveckla branschen samt arbetar tillsammans med bilindustrin, motorbranschen, 
försäkringsbolagen samt med återvinningsindustrin för att öka återvinningen och 
återanvändningen från uttjänta bilar (SBR, 2012). 
 
Fragmenterare: Eftersom den största delen viktmässigt av ett uttjänt fordon går in till 
fragmentering är det dess processer som har störst påverkan på återvinningsgraden för 
uttjänta fordon. Fragmenteraren köper det demonterade fordonet av bildemontereraren. 
Vid fragmenteringen och den efterföljande sorteringen erhålls intäkter i form av metaller 
som säljs till smältverk. Därutöver genereras en fluffraktion (som idag går till förbränning 
och deponering) samt en finfraktion (som används som konstruktionsmaterial på 
deponier). För dessa två fraktioner finns det inte någon betalningsvilja varför 
fragmenteraren får betala för att avyttra dessa, se kapitel 2.3 nedan. 
 
Försäkringsbolag: Försäkringsbolag arbetar idag aktivt med att öka återanvändningen av 
begagnade delar vilket påverkar återvinningsgraden. I försäkringsvillkoren förekommer idag 
att ett skadat fordon ska repareras med begagnade delar i så stor utsträckning som möjligt. 
Idag tecknas avtal med bildemonterare där ett vanligt krav i avtalen som ställs är att priset 
på den begagnade delen som köps från bildemonteraren inte får överskrida 50 procent av 
nypriset (Carlström, 2012). Dock ska delen ha minst samma kvalitét som den del som 
ersätts, det vill säga sätter man in en begagnad motor får den inte ha gått längre eller vara 
äldre än den motor som ersattes. Försäkringsbolagen gör också en uppföljning av hur 
mycket begagnade delar som återanvänds där verkstäderna oftast ges ett ekonomiskt 
incitament till att öka återanvändningen av delar.  
 
Kommuner: Kommunerna är de som oftast har ansvaret för tillsynen för bildemonterarna 
och kontrollerar att dessa följer uppsatta krav enligt bland annat Bilskrotningsförordningen 
(2007:186). I förordningen står det bland annat att bildemonteraren ska hjälpa 
bilproducenterna med de uppgifter som behövs, för att biltillverkarna ska uppfylla 
förordningen om producentansvar för bilar (2007:185). 
 
Naturvårdsverket: För uttjänta fordon har Naturvårdsverket ett väglednings- och 
uppföljningsansvar inom området samt ansvarar man för återvinningsrapporteringen. Detta 
baserat på den sammanställning som BIL Sweden gör.  
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2.2 Demontering av fordon 

I Sverige finns det idag omkring 350 stycken bildemonterare. Dessa demonterade omkring 
184 000 bilar under 2011 (SBR, 2012). Av dessa utgörs uppskattningsvis omkring 50 000 av 
försäkringsfordon och resterande utgörs av uttjänta fordon. 

2.2.1 Uttjänta fordon 

För uttjänta fordon tar bildemonterare oftast emot fordonet utan att betala för det. I vissa 
fall köps fordonet för omkring 500 kronor exklusive kostnaden för transporten (Eklund, 
Persson, Thomasson, 2011).  
 
I genomsnitt tar det omkring 30-40 minuter att dränera ett fordon på vätskor som till 
exempel oljor, kylmedel, bromsvätskor och demontera komponenter och delar som till 
exempel batterier, airbags och katalysatorer. Demonteringen sker enligt 
Bilskrotningsförordningen (Svensk författningssamling 2007:186) vilken reglerar 
bildemonterarnas verksamhet (Eklund, Persson, Thomasson, 2011). Detta är den tid som 
totalt läggs på ett uttjänt fordon för vilket återanvändning av delar sker i en mycket 
begränsad omfattning idag. Till detta tillkommer tiden i samband med mottagning och 
registrering av fordonet vilken uppgår till omkring 10 minuter. Tiden för att demontera och 
dränera fordonet gäller oavsett bränsletyp förutom gasbilar för vilka det tar 15- 20 minuter 
längre tid, det vill säga totalt 45-50 minuter, exklusive registrering och mottagning. 
 
I Tabell 1 nedan visas tiden det tar för respektive arbetsmoment. Arbetskostnaden uppgår 
till 600 kronor per timme vilket inkluderar samtliga overheadkostnader (Eklund, Persson, 
Thomasson, 2011) 
 
  

http://www.sbrservice.se/
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Tabell 1. Tid för manuell demontering samt genererade kostnader och intäkter. 
Moment Tid för 

demontering 
(min) 

Kostnad för 
demontering 

(SEK)a 

Kommentarer 

Mottagning, registrering samt kontroll av eventuellt 
läckage 

15b 150  

Dränering (hydraulolja, motorolja, växellådsolja, 
bakaxelolja, oljefilter, kylarvätska, bromsvätska etc.) 

17a 170  

Dränering av bränsle (bensin, diesel, etanol) 4a 40 För gasbilar tar det 
omkring 15-20 minuter 
längre tid att dränera 
bränslet. 

Demontering av pyroteknisk utrustning  5a 56 Inkluderar hyra av 
detonationsutrustning. 

Demontering av glas av glas  12a 120  
Demontering av däck 4a 40  
Demontering av batterier  2a 20  
Demontering av katalysator/partikelfilter 5a 50  
Pressning av bil   Görs oftast av 

fragmenteringsföretaget 
i samband med 
upphämtning av 
fordonet. 

Totalt: 60 615  
a Källa: Eklund, Person, Thomasson, 2011 
b Källa Naturvårdsverket, 2011 
 
De vanligaste delarna som återanvänds på uttjänta fordon är AC kompressorer, 
generatorer, bromsok, styrväxlar, styrservopumpar och turbo. Dock är det totalt sett en 
väldigt liten andel av delarna i ett uttjänt fordon som går till återanvändning. Vid samtal 
med bildemonterare anges att detta genererar en intäkt på omkring 200 kronor per bil i 
genomsnitt (Eklund, 2011). Bland annat får privatpersoner plocka delar från de uttjänta 
fordonen innan de går till fragmentering vilket genererar ovanstående intäkter. 
 
I Tabell 2 nedan redovisas kostnaderna respektive intäkterna per fordon för att avyttra 
respektive avfallsfraktion som genereras vid demontering av fordonen (Naturvårsverket, 
2011, Eklund, Persson, Thomasson, 2011). 
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Tabell 2. Genererade kostnader och intäkter för demonterade delar. 
Avfallsslag Kostnad 

(SEK) 
Intäkt  
(SEK) 

Kommentarer 

Motorolja/Växellådsolja (medelbilen ca 7,0 l)  0 Avyttras utan någon kostnad. 
Broms/kopplingsvätskor (medelbilen ca 1,0 l)  0 Avyttras utan någon kostnad. 
Kylarvätska (medelbilen ca 7,5 l) 37,50b   
Spolarvätska (medelbilen ca 5,0 l)   0 Avyttras utan någon kostnad. 
Bränsle (bensin, el, diesel, etanol, gas)  0 Används internt. 
Köldmedel (medelbilen ca 1,5 kg)  0 Avyttras utan någon kostnad. 
Kvicksilverkontakter (medebilen ca 0,1 kg) 5,5b   
Oljefilter, bränslefilter (medelbilen ca 0,5 kg) 3,5b   
Div. avfall i bilen* (medelbilen ca 4,0 kg) 60b   
Destruktion av Glas (cirka 40 kg/bil) 20   
Batterier (ca 18 kg/bil)  62a  
Katalysator   590a  
Däck   68  
Delar för återanvändning  200  
Pressning av bil 90   
Metaller (restbilen)   1 300  
Totalt: 170 2 220  
a Källa: Eklund, Persson, Thomasson, 2011 
b Källa Naturvårdsverket, 2011 
 
Totalt ger demonteringen av uttjänta fordon intäkter från de demonterade delarna på drygt 
2 200 kronor sammanlagt jämfört med en total kostnad för de demonterade delarna på 
omkring 170 kronor. De största intäktsposterna utgörs främst av det demonterade 
fordonet som skickas till fragmentering och katalysatorn vilka tillsammans ger en intäkt på 
knappt 1 900 kronor. 

2.2.2 Försäkringsfordon 

I det fall bilverkstaden gör bedömningen att ett försäkringsfordon inte är möjligt eller inte 
kostnadsmässigt motiverat att reparera köper bildemonteraren fordonet av det aktuella 
försäkringsbolaget. Priset varierar mycket beroende på typ av bil och årsmodell men 
baserat på intervjuer med bildemonterare anges att priset ligger på omkring 3 500 kronor i 
genomsnitt vilket motsvarar en fastställd andel av bilens bruksvärde. Detta är exklusive 
transportkostnaden som uppgår till omkring 900-1 000 kronor per fordon.  
 
Kärnverksamheten för en bildemonterare som köper in försäkringsfordon är att demontera 
delar för återanvändning för vilka det finns en efterfrågan som genererar en intäkt. För ett 
försäkringsfordon lägger man i genomsnitt, förutom de ovan angivna 30-40 minuterna för 
att dränera bilen och ta bort delar enligt gällande lagstiftning 7,5 timmar på att demontera 
delar och komponenter för återanvändning (Eklund, Persson, Thomasson, 2011). 
 
De delar som står för de största volymerna och intäkterna utgörs av motorer, växellådor, 
turbos, motorhuvar, dörrar, generatorer, bromsok, stötfångare etc. Vid samtal med 
bildemonterare anges att intäkterna för demonterade delar för återanvändning uppgår till 
omkring 10 400-13 500 kronor per fordon i genomsnitt där dock stora variationer 
förekommer beroende på bilmärke och årsmodell (Eklund, Persson, Thomasson, 2011). I 
Tabell 3 nedan visas storleksordningen på de intäkter som erhålls för demonterade delar 
för återanvändning.  
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Tabell 3. Intäkter för de volymmässigt största delarna på ett försäkringsfordon som går till 
återanvändning. 
Fordonsdel Intäkt 

(kronor/styck) 
Motor 7 200 
Växellåda 3 500-4 000 
Turbo 2 000 
Motorhuv 1 600 
Stötfångare 1 600 
Dörr 1 500 
Strålkastare 1 500 
Kylare 1 000 
Spjällhus 1 000 
Generator 720 
Skärm 720 
Speglar 680 
Startmotor 680 
Bromsok 600 
Lambdasond 600 
 
Motorer i dieselfordon återanvänds i en större utsträckning jämfört med bensin- och 
gasdrivna fordon. Vad gäller elhybridfordon har man ännu inte så mycket erfarenhet av 
dessa. För fordon som drivs av gas återanvänds också klockor för fördelning av trycket i 
viss utsträckning. 
 
Bildemonterarna har idag tillgång till olika system i vilka man lätt kan se efterfrågan på olika 
delar för återanvändning. Ett exempel på detta är LAGA (www.laga.se), en grupp av 
knappt 100 stycken bildemonterare. Andra system är Bildelsbasen, Alla Bildelar och även 
Blocket i viss utsträckning (Eklund, Persson, Thomasson, 2011). Av den totala 
försäljningen av komponenter och delar för återanvändning står privatpersoner för 
omkring 25 procent och de resterande 75 procent säljs till verkstäder (Eklund, 2012). 
 
Efter demonteringen av delar och dränering av vätskor enligt gällande lagstiftning och 
demontering av delar för återanvändning kompakteras fordonen för att optimera 
transporten till den efterföljande fragmenteringsprocessen. Kompakteringen sker oftast i 
egen regi hos de större bildemonterarna. För de mindre bildemonterarna sker oftast 
kompakteringen i en mobil anläggning i bilfragmenterarens regi. Idag sker det inte någon 
kontroll i någon större omfattning att fordonet har demonterats enligt gällande föreskrifter 
och avtal innan fordonet kompakteras. 

2.3 Fragmentering av fordon 

Idag finns det i Sverige fyra stycken företag som tar emot uttjänta och demonterade bilar, 
Stena Metall, Skrotfrag, Kuusakoski och HJ Hansen. Av dessa är Stena Metall den absolut 
största aktören med omkring 70 procent av den svenska marknaden (Sverkman, 2011). 
 
När de demonterade och kompakterade fordonen anländer till fragmenteringsanläggningen 
vägs hela transporten där vikten på de totalt mottagna bilarna utgör faktureringsunderlag. 
Någon registrering på bilnivå görs inte vid mottagningen. Idag betalar 
fragmenteringsföretagen omkring 1 300 kronor per ton vilket motsvarar omkring 1 200 

http://www.laga.se/
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kronor per demonterad bil i genomsnitt (Sverkman, 2011). Priset sätts kvartalsvis och 
varierar beroende på värdet på framförallt järn och stål på råvarubörsen.  
 
Idag förekommer generellt sett inte några kontroller av uttjänta fordon som kommer in till 
fragmenteringsanläggningen. Exempel på avvikelser som förekommer är att hushållsavfall 
förekommer i bilarna samt att fönsterrutor inte har tagits bort av bildemonterarna. 
 
Vid fragmenteringen rivs, mals och krossas de kompakterade fordonen tillsammans med 
annat blandat metallskrot till mindre delar. Vid den efterföljande sorteringen sorteras de 
ingående metallerna från icke metaller. Detta baserat på magneter, cykloner, vattenbad och 
manuell sortering. 
 
I Tabell 4 nedan visas de utgående fraktionerna från fragmenteringen och den efterföljande 
sorteringen samt vilka intäkter respektive kostnader som uppkommer för respektive 
materialfraktion (Sverkman, 2012). Intäkterna respektive kostnaderna per fordon har 
beräknats baserat på materialsammansättningen för ett fordon, se kapitel 2.4 nedan. 
 
Tabell 4. Utgående fraktioner från fragmentering av fordon och genererade intäkter och uppkomna 
kostnader. 
Utgående fraktion Avsättning Intäkt 

(kronor/ 
fordon) 

Kostnad 
(kronor/ 
fordon) 

Intäkt  
(kronor/ 

ton) 

Kostnad  
(kronor/ 

ton) 
Järn (klass E211) Materialåtervinning 1 951  2 500  
Rostfritt stål Materialåtervinning 233  10 000  
Manganrikt stål Materialåtervinning -  2 800  
Koppar Materialåtervinning 653  40 000  
Mässing Materialåtervinning -  25 000  
Aluminium Materialåtervinning 1 063  11 000  
Brännbar fraktion (fluff) Förbränning/deponering   189  800-1 000 
Utsiktat material (finfraktion) Konstruktionsmaterial  17  400 
Totalt:  3 900 200   
 
Vad gäller fluffraktionen består denna av energirikt material som inte har tagits bort vid 
demonteringen som till exempel:  

- plaster från stötfångare, instrumentpanel, kablage etc. 

- gummi som förekommer i golvmattor och stänkskärmar etc. 

- textilier förekommande i bilens inredning 

Idag skickas den större delen av den genererade fluffen till förbränning men även 
deponering av fluffen förekommer (Sverkman, 2012). Orsaken till varför inte samtliga 
mängder skickas till förbränning är på grund av kapacitetsbrist i avfallskraftvärmeverken 
(Forsgren, Sverkman, 2011). Historiskt har det också varit och fortfarande är ett 
problematiskt avfall att förbränna på grund av avfallets relativt höga halter av tungmetaller 
och klor där det senare ger upphov till korrosion i avfallpannorna. Det är viktigt att komma 
ihåg att fluffen som genereras från fragmenteringen inte enbart uppkommer från uttjänta 
fordon utan även från andra avfallsströmmar som till exempel metallfraktionen från 
återvinningscentraler. 

Vad gäller det utsiktade materialet (finfraktion) består denna fraktion av avfall innehållande 
inget och eller lågt energivärde som till exempel sand och glas som inte har demonterats. 



Utvärdering av förändrad demontering  
och återvinning av uttjänta fordon i Sverige   IVL rapport B2068  
   
 

24 
 

Denna fraktion används idag vanligtvis som konstruktionsmaterial på deponier (Sverkman, 
2012).  

2.4 Materialinnehåll i fordon 

2.4.1 Materialinnehåll i uttjänta fordon som idag går till 
demontering och återvinning 

Materialinnehållet i fordon varierar beroende på bilmärke och ålder med mera. Under 2010 
skrotades framförallt bilar som tillverkats i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet 
där Volvo var det vanligaste skrotade bilmärket (Abraham, 2012). Det har gjorts en rad 
studier rörande materialinnehållet i fordon. I ECRIS-projektet som genomfördes på 1990-
talet framkom att plastfraktionerna från olika Volvo modeller då utgjorde omkring 10-12 
procent av bilens vikt som uppgår till omkring 1 375 kg för en Volvo 850 (Wahlstedt, 
Wicksell, 1995). Detta motsvarar en plastmängd på mellan 140 och 165 kg. Enligt uppgifter 
i Vehicle News som visar materialinnehållet i fordon tillverkade 1995 uppgår andelen plast 
till 12 procent, stål till 66 procent, aluminium 7 procent och övrigt material både metaller 
och icke metaller till omkring 15 procent av bilens vikt. I ett par amerikanska studier har 
man gjort materialanalyser över ingående materialfraktioner samt andelen av respektive 
material vilka visas i Tabell 5 nedan (Davis, 2009; Ward, 2008). Vikterna för de ingående 
materialen har justerats för att passa en Volvo 850 vilken har valts utgöra den typiska 
uttjänta bilen som kommer in till en demonteringsanläggning idag i Sverige. 
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Tabell 5. Materialinnehåll i fordon. 
  Material Vikt (kg) Andel (%) 

M
et

al
le

r 
  

Konventionellt stål 528 38,4 
Hög-/medelhållfaststål 166 12,1 
Rostfritt stål 24 1,7 
Övrigt stål 10 0,8 
Gjutjärn 104 7,5 
Koppar 17 1,2 
Aluminium 101 7,3 
Magnesium (stycke) 3 0,2 
Bly (batteri) 17 1,2 
Zink 13 1,0 
Pulver metaller 3 0,2 
Övriga metaller 14 1,0 
Totalt metaller: 1 001 73 

Ic
ke

 m
et

al
le

r 
  

Plast 157 11,4 
Gummi 60 4,4 
Beläggningar 9 0,7 
Textilier 14 1,0 
Glas 34 2,5 
Övrigt material 30 2,2 
Totalt icke metaller 305 22 

 
Vä

ts
ko

r 
oc

h 
dr

iv
m

ed
el

 
  

Vätskor och smörjmedel, exklusive drivmedel 23 1,7 

Drivmedel 46 3,3 

Totalt vätskor och drivmedel 69 5,0 
  Totalt: 1 375 100 
 
Totalt uppgår mängden metaller till omkring 1 000 kg vilket motsvarar omkring 73 procent 
av bilens vikt. Motsvarande siffror för icke metaller är 305 kg motsvarande 22 procent av 
bilens vikt. Resterande mängd, 69 kg motsvarande 5 procent av bilens vikt utgörs av 
vätskor och drivmedel. 
 
Stål och aluminium förekommer främst i bilens kaross medan plastkomponenter 
förekommer på en rad ställen i bilen och i en rad komponenter i form av bland annat 
bränsletank, stötfångare, stoppning i säten, inredning som till exempel lister och paneler, 
instrumentbräda, inneskärmar med mera. Koppar förekommer främst i kretskort, 
elmotorer, generatorer och kablage där kablage återfinns under instrumentbrädan samt 
finns vanligtvis en centralkabel under bilmattan. Gummi förekommer precis som plast i en 
rad komponenter på bilen där däcken och bilmattorna utgör de enskilt största delarna. 

2.4.2 Trender i materialinnehåll  

Materialsammansättningen angiven i Tabell 5 ovan representerar sammansättningen för ett 
typisk uttjänt fordon som idag går till demontering och återvinning. Förutom årsmodell 
varierar också sammansättningen beroende på typ av bil där bilar med elhybridiserad 
drivlina har en högre andel icke ferritiska metaller främst på grund av batteripaketet. 
Oavsett typ av drivlina har trenden varit att mängden icke ferritiska material ökar i nyare 
fordon. Ett exempel på detta är koppar som baserat på en amerikansk studie har ökat från 
23 kg för bilar tillverkade 1995 till 29 kg 2009 (Davis, 2009; Ward, 2010). 
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I Tabell 6 nedan redovisas en sammanställning över materialinnehållet i ett antal fordon där 
man kan se hur sammansättningen varierar utifrån årsmodell samt inverkan av en 
elhybridiserad drivlina i form av en Toyota Prius. 
 
Tabell 6. Materialinnehåll i fordon (Jody m.fl. 2010). 

Material 

Toyota Prius  
(2004) 

Ford Taurus  
(2004) 

Volvo 850  
(1995) 

Volvo XC60 
(2009) 

Vikt  
(kg) 

Andel  
(%) 

Vikt  
(kg) 

Andel  
(%) 

Vikt  
(kg) 

Andel  
(%) 

Vikt  
(kg) 

Andel  
(%) 

Järn och stål 777 61 1008 70 832 64 1323 75 Övriga metaller 230 18 142 10 168 13 
Plast 155 12 154 11 157 12 296 17 
Elastomerer 39 3 69 5 60 5 73 4 
Oorganiskt material 35 3 41 3 43 3 62 4 
Organiskt material 19 1 2 0.1 14 1 7 0.4 
Övrigt material 28 2 17 1 30 2 8 0.5 
Totalt (exklusive vätskor) 1283 100 1433 100 1306 100 1769 100 

2.5 Återvinningsgraden för uttjänta fordon 

2.5.1 Rapportering av återvinningsgrad till EU 

Det är idag uppgifterna som levereras från bildemonterarna och fragmenteringsföretagen 
som beräkning av återvinningsgraden baseras på. Rapporteringen från respektive företag 
görs i ett rapporteringssystem som är utvecklat av bilproducenterna genom BIL Sweden. 
De rapporterade uppgifterna från bildemonterarna tas emot av BIL Sweden varefter de 
skickas till Naturvårdsverket som i sin tur rapporterar till EU. Idag ligger 
rapporteringsgraden för bildemonterarna på omkring 50 procent vilket är en mycket låg 
siffra att basera statistiken på (Naturvårdsverket, 2011). Dock är rapporteringsgraden för 
medlemmarna i BIL Retur omkring 90 procent. 
 
I Tabell 7 nedan visas återvinningsgraden för uttjänta bilar i Sverige mellan år 2007 och 
2010 (Li, pågående). 
 
Tabell 7. Återvinningsgraden för uttjänta bilar i Sverige mellan 2007 och 2010. 
 2007 2008 2009 2010 
Återvinning (materialåtervinning  
och återanvändning) (%) 85 82 86 84 

Återvinning och  
Energiutvinning (%) 90 91 90 91 

 
Återvinningsgraden, det vill säga materialåtervinning och energiutvinning har under den 
redovisade tidsperioden legat på mellan 82 och 86 procent varför Sverige idag i princip 
klarar det kommande kravet på en återanvändnings- och materialåtervinningsgrad på 85 
procent. 
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2.5.2 Omhändertagande av genererade fraktioner från 
demontering och återvinning av fordon 

Vid beräkning av hur återvinningsgraden påverkas av en förändrad demontering och 
återvinning i kapitel 4 har inte uppgifterna som rapporteras på nationell nivå till EU av BIL 
Sweden kunnat användas. Istället har det vid beräkningarna utgåtts från en 
materialsammansättning för ett typiskt fordon enligt kapitel 2.4 ovan. Vid beräkningar av 
påverkan av en förändrad demontering och återvinning har de ingående delarna vägts och 
analyserats med avseende på materialsammansättning. 
 
Med bakgrund av detta ska den återvinningsgrad som presenteras i Tabell 8 nedan inte ses 
som ett alternativ eller jämförelse med den återvinningsgrad som rapporteras till EU. 
 
I Tabell 8 nedan redovisas hur de olika avfallströmmarna som genereras i samband med 
demontering och återvinning av bilar tas om hand samt vilken återvinningsgrad detta 
medför. 
 
Vid beräkning av återvinningsgraden enligt nedanstående tabell ingår metallförluster vid 
fragmenteringen och den efterföljande sorteringen. Förlusten av metaller har uppskattats 
till 15 kg och är baserat på mängden fluff samt att denna utgörs av 5 procent järn och stål 
samt 3 procent övriga metaller (Li, pågående). 
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Tabell 8. Beräknad återvinningsgrad för fordon idag. 

  
Storlek  

(kg) Avsättning Kommentarer 
Demontering och dränering av 
ELV enligt gällande lagstiftning:       
Fönsterrutor 34 Materialåtervinning   
Batterier 17 Materialåtervinning   
Motorolja/växellådsolja 7 Materialåtervinning  
Broms/koppling/styrväxelvätskor  1 Förbränning  
Kylarvätska 8 Förbränning  
Spolarvätska 5 Materialåtervinning  
Köldmedel 1.5 Förbränning   
Oljefilter 0.5 Materialåtervinning 

 Fälgar 35 Materialåtervinning   
Däck 43 Materialåtervinning   
Katalysator 4 Materialåtervinning   

Delar för återanvändning 0 Återanvändning 

Någon återanvändning av delar sker i 
en mycket begränsad omfattning för 
uttjänta fordon. 

Totalt demontering: 156     

        
Utsorterade fraktioner  
från fragmentering:       
Järn (klass E211) 777 Materialåtervinning   
Rostfritt stål 23 Materialåtervinning   
Manganrikt stål - Materialåtervinning Ingår i järnfraktionen. 
Koppar 16 Materialåtervinning   
Zink 13 Materialåtervinning   
Magnesium 3 Materialåtervinning 

 Mässing - Materialåtervinning  Ingår i kopparfraktionen. 
Aluminium 97 Materialåtervinning   

Brännbar fraktion (fluff) 205 
Förbränning/ 
deponering 

 Mängden metaller uppgår till 15 kg av 
den totala fluffmängden. 

Utsiktat material 39 Materialåtervinning   
Totalt fragmentering: 1 173     

        
Totalt vikt fordon: 1 329   Exklusive förare och bränsle. 

    
 Redovisning av 
återvinningsgrad       

Materialåtervinning och  
återanvändning (%): 83.8   

Inkluderar även finfraktionen från 
fragmenteringen som idag används 
som konstruktionsmaterial vilket 
räknas som materialåtervinning 

Förbränning och deponering (%): 16.2     
Totalt: 100     

 
Baserat på ovanstående tabell uppgår återvinningsgraden inklusive återanvändningsgraden 
till knappt 84 procent. I dessa mängder ingår användning av finfraktionen som 
konstruktionsmaterial på deponier eftersom detta räknas som materialåtervinning 
(Gustafsson, 2012). Finfraktionen utgör omkring 3 procentenheter av de redovisade 84 
procenten.  
 
Vad gäller andelen till förbränning och deponering uppgår den till drygt 16 procent. Den 
absolut största fraktionen utgörs av fluff som uppgår till 15 procent av bilens totala vikt.  
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3 Hantering av uttjänta fordon utomlands 
Detta kapitel beskriver hur hantering av uttjänta fordon går till utomlands med fokus på 
demonteringstekniker och behandlingstekniker för att behandla fluffen. Kapitlet avser inte 
att ge en heltäckande bild av området utan snarare ge exempel på goda tekniker som ger en 
hög återvinningsgrad. 

3.1 Demontering av fordon 

3.1.1 Yoshikawa Kogyo´s system för demontering av fordon 

Den relativt höga personalkostnaden i samband med demontering har varit en drivande 
faktor för att utveckla tekniker som effektiserar demonteringsprocessen. Därför har 
tekniker som bygger på löpande band-principen utvecklats. För dessa system finns det olika 
stationer som bilen passerar vid vilka definierade delar demonteras varefter fordonet går 
vidare till nästa station. 
 
Ett exempel är företaget Yoshikawa Kogyo i Japan som har utvecklat ett system för 
demontering enligt löpande band-principen. Det övergripande målet är att öka 
demonteringshastigheten samt att ta tillvara så många delar som möjligt för återanvändning 
och materialåtervinning (Li, pågående). 
 
I Figur 2 visas en schematisk bild över systemet och vilka delar som tas bort vid respektive 
station i processen. 
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Figur 2. Schematisk bild över demonteringssystemet utvecklat av Yoshikawa Kogyo. 
 
Det uttjänta fordonet demonteras manuellt vid sex stationer. Vid den första stationen tas 
delar som är möjliga att återanvända om hand. Vid den andra stationen dräneras fordonet 
på oljor och bränsle och motorhuven tas bort. Därefter, vid den tredje stationen 
demonteras hjul, batterier, köldmedel, sidorutor och framrutan på fordonet. Vid det 
efterföljande steget tas motorn, upphängningar, avgasrör, katalysator och bakrutan bort. 
Vid den femte stationen demonteras icke ferritiska material som kopparkablage, elmotorer 
etc. med hjälp av maskinell utrustning. När fordonet når den sista stationen har samtliga 
delar förutom järn- och stålinnehållande delar demonterats. Fordonet kan då kompakteras 
för transport direkt till stålsmältverk, det vill säga utan att gå till fragmentering. 
 
Företaget uppger att nio fordon per dag och demonterare kan demonteras i detta system 
(Li, pågående). 
 
Återvinningsgraden, det vill säga materialåtervinning och återanvändning, för detta system 
uppgår till 90 procent, exklusive energiåtervinning. Med bakgrund av att mängden icke 
metalliska material uppgår till omkring 20 procent av vikten borde minst hälften av dessa gå 
till materialåtervinning eller återanvändning. Några uppgifter vilka nya produkter de 
demonterade delarna används i samt kostnaden för detta system har inte varit möjligt att få.  

3.1.2 Car Recycling Systems för demontering av fordon 

Car Recycling Systems (CRS) är ett företag i Nederländerna som utvecklar utrustning och 
verktyg för demontering av fordon. Liksom för systemet från Yoshikawa Kogyo baseras 
tekniken också på löpande band-principen, se Figur 3 nedan. 
 
 

 
Figur 3. Schematisk bild over demonteringsprocessen utvecklad av CRC. 
 
Vid den första stationen av sju tas förorenade och farliga komponenter bort som till 
exempel batterier, bränsle, oljor, kylmedel, spolarvätska och airbags. Därefter demonteras 
fönster, dörrar, motorhuv och baklucka. Vid den tredje stationen demonteras stötfångare, 
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fram- och bakljus och andra yttre delar på bilen. Det fjärde momentet involverar 
demontering av säten, instrumentpanel, interiör och stoppningar. Därefter demonteras 
avgassystemet och motor och växellåda frigörs, vilka sedan tas bort vid det efterföljande 
och sjätte stationen tillsammans med andra tyngre delar på bilen. Vid den sista stationen tas 
övrigt material bort som till exempel kablage och värmeelement. 
 
De demonterade delarna skickas därefter för ytterligare behandling. Några uppgifter om 
hur de demonterade delarna som till exempel säten och instrumentbräda tas omhand har 
inte kunnat erhållas i detta projekt. Det kvarvarande chassit kompakteras och går sedan 
direkt till ett stålsmältverk.  
 
Företaget uppger att 5 fordon per dag och demonterare kan demonteras i detta system. 
Investeringskostnaden upp går till omkring 950 000 Euro motsvarande 8 700 000 kronor 
(Li, pågående). Några uppgifter om vilken återvinningsgrad som erhålls i praktiken har inte 
erhållits men den potentiella återvinningsgraden anges till 95 procent (Li, pågående). Hur 
mycket av dessa som är energiåtervinning framgår inte. 

3.1.3 Kobelco´s system för demontering av fordon 

Till skillnad från ovanstående två beskrivna demonteringsprocesser som baseras på löpande 
band-principen, har det japanska företaget Kobelco utvecklat en maskin utrustad med olika 
verktyg för att demontera uttjänta fordon. 
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I Figur 4 visas de ingående momenten vid den maskinella demonteringen. 
 

 

 
Figur 4. Ingående demonteringssteg vid maskinell demontering utvecklad av Kobelco. 
 
Med maskinen utförs maskinell demontering med en stor precision där till exempel 
kablage, startmotorer, större plastdetaljer (instrumentbräda, bränsletank, instrumentbräda 
och stötfångare) och motorn kan tas bort. Tester har visat att man med denna teknik 
minskar tiden för demontering. Exempelvis minskar tiden för demontering av motorn med 
omkring 10 gånger jämfört med manuell demontering. 
 
Kostnaden för en maskin uppskattas till omkring 2 miljoner kronor. Baserat på en filmad 
demontering uppskattas tiden till omkring 15 minuter per fordon för att demontera ett 
fordon i alla steg utom dränering (steg 16) i Figur 4 (Kobelco, 2012). Det har inte gått att få 
fram uppgifter om återvinningsgraden för detta system. 

3.2 Tekniker för återvinning av fluffen 

Det finns idag olika tekniker för att behandla fluffen, där man återvinner delar av den och 
därmed ökar den totala återvinningsgraden för fordon. De befintliga teknikerna kan delas 
in i mekaniska och termiska. Vid de mekaniska teknikerna separeras de ingående materialen 
i fluffen baserat på fysiska egenskaper medan de termiska metoderna tar tillvara det 
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organiska innehållet i fluffen och förädlar detta till ett bränsle från vilket man sedan 
utvinner energi. 

3.2.1 Volkswagen-SiCon processen 

Volkswagen-SiCon processen är baserad på mekanisk sortering och utvecklades i samarbete 
mellan Volkswagen AG och SiCon GmbH. Processen innefattar flera steg där den 
fragmenterade fluffen sorteras utifrån densitet, partikelform, magnetiska egenskaper, 
konduktivitet och optiska egenskaper (Guschall m.fl. 2005). 
 
De utgående fraktionerna från processen utgörs av: 

 Fibrer: Dessa består av textilfibrer och utgör omkring 31 procent av den totala 
mängden av de utgående fraktionerna från processen. Fibrerna kan användas som 
avvattningshjälpmedel för slam som genereras från avloppsreningsverk. 

 Plast: Andelen plast uppgår till omkring 36 procent av den totala mängden av de 
utgående fraktionerna från processen. Plasten kan användas som reduktionsmedel 
vid framställning av stål och kan därmed ersätta olja. 

 Sand: I denna fraktion återfinns glas, sand och andra mineraliska material. Den 
utgör omkring 22 procent av den totala mängden av de utgående fraktionerna från 
processen. Denna fraktion kan användas som konstruktionsmaterial vid byggnation 
av vägar etc. 

 Metaller: Metallerna utgör omkring 8 procent av den totala mängden av de 
utgående fraktionerna från processen. Av dessa är 5 procent järn och stål och 
övriga 3 procent utgörs av övriga metaller. Metallerna går till materialåtervinning.  

 Övriga fraktioner: Dessa består av vatten, damm och slam från processen vilka 
tillsammans utgör omkring 4 procent av den totala mängden av de utgående 
fraktionerna från processen. 

 
Mottagningskostnaden för de anläggningar som idag är i drift i Europa ligger på 20-50 
Euro per ton vilket motsvarar en kostnad på mellan 180-460 kronor per ton fluff. Detta 
gäller vid en årlig kapacitet på 100 000 ton avfall och en investeringskostnad på 12 miljoner 
Euro (Li, pågående). Omräknat till en kostnad per fordon baserat på en fluffmängd på 205 
kg per fordon enligt Tabell 8 blir kostnaden mellan 37-94 kronor. 
 
Genom denna teknik kan omkring 95 procent av fluffen återvinnas vilket även inkluderar 
energiåtervinning (Moakley m.fl. 2010). 

3.2.2 Galloo processen 

Liksom Volkswagen-SiCon processen baseras Gallo-processen på mekanisk separation av 
fluffen. Tekniken finns på en rad anläggningar i Europa som till exempel Frankrike, 
Nederländerna och Belgien (Li, pågående).  
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De utgående fraktionerna från processen utgörs av (Jody m.fl. 2010): 

 Mineral: Denna uppgår till omkring 40 procent av de utgående mängderna och 
består av främst glas och sand. Denna fraktion går idag till deponering, men 
utvärderas för att kunna användas som konstruktionsmaterial vid vägbyggen. Det är 
oklart om nuvarande hantering avser deponering eller om det avser att man 
använder materialet som konstruktionsmaterial på deponier. I det senare fallet 
räknas detta som materialåtervinning vid beräkning av återvinningsgraden av 
fordon. 

 Lätt fraktion: Den lätta fraktionen utgör omkring 30 procent av de utgående 
mängderna från processen och består av skumplast och textilier. Det framgår dock 
inte hur fraktionen avsätts idag men troligtvis går den antingen till förbränning eller 
till cementugnar som bränsle. Gallo håller för närvarande på att undersöka 
möjligheten att använda detta material som material för ljudisolering till fordon. 
Detta kräver dock att föroreningar i materialet tas bort som till exempel oljor och 
andra vätskor som har absorberats i samband med fragmenteringen.  

 Tung brännbar fraktion: Denna består främst av gummi, trä och plast som inte 
kan materialåtervinnas och utgör omkring 15 procent av de utgående mängderna 
från processen. Denna fraktion avsätts vanligtvis till cementindustrin som bränsle 
där det ersätter konventionella bränslen som till exempel olja, kol och naturgas 
vilket idag räknas som materialåtervinning vid beräkning av återvinningsgraden av 
fordon. 

 Plast: Plastfraktionen utgör omkring 10 procent av de utgående mängderna. 
Omkring hälften av den totala mängden plast i fluffen sorteras ut till denna 
fraktion. Idag separerar man ut polypropen, ABS, polyeten och polystyren, vilka 
sedan går till materialåtervinning.  

 Övrigt: Denna fraktion utgörs av PVC-plast, icke järnhaltiga metaller, sten och 
sand och utgör omkring 5 procent av de utgående mängderna från processen. 
Fraktionen processas ytterligare så att metallerna separeras och sten och sand kan 
återvinnas. Den resterande fraktionen går till deponering. Några uppgifter om hur 
stor denna mängd är har dock inte kunnat erhållas. 

 
Mottagningskostnaden för de anläggningar som idag är i drift i Europa ligger på omkring 
25 Euro per ton. Detta motsvarar en kostnad på 230 kronor per ton vilket dock inte 
inkluderar sortering av plaster. Investeringskostnaden uppgår till omkring 12 miljoner Euro 
baserat på en årlig kapacitet på 300 000 ton fluff. Investeringskostnaden för att möjliggöra 
sortering av ingående plaster uppgår också den till 12 miljoner Euro men baserat på en 
kapacitet på 30 000 årston. Mottagningskostnaden för en anläggning inklusive 
plastsortering ligger därmed troligtvis över 50 Euro/ton. Omräknat till en kostnad per 
fordon baserat på en fluffmängd på 205 kg per fordon enligt Tabell 8 blir kostnaden 
omkring 40 kronor, exklusive kostnaden för sortering av plasten för att möjliggöra 
materialåtervinning av denna. 
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Återvinningsgraden för denna teknik uppgår till 90 procent vilket även inkluderar 
energiåtervinning (Moakley m.fl. 2010). Några uppgifter om hur mycket som går till 
materialåtervinning har dock inte erhållits.  

3.2.3 TwinRec processen 

Till skillnad från de två ovan nämnda processerna vilka baseras på mekanisk separation är 
Twin Rec processen en termisk behandling av fluffen. Omkring sju stycken anläggningar 
finns idag i drift (Li, pågående). 
 
Tekniken baseras på förgasning vid vilken det organiska innehållet omvandlas till en 
blandning av kolmonoxid, vätgas, koldioxid och lätta kolväten. I TwinRec-processen 
förbränns kolvätena varvid el och värme produceras. Detta räknas idag som 
materialåtervinning och inte som energiutvinning. Genom att ta till vara ingående metaller i 
fluffen möjliggör det en total återvinningsgrad av fluffen på 85 procent (Li, pågående). 
 
Mottagningskostnaden för processen ligger på mellan 120 till 200 Euro per ton vilket 
motsvarar mellan 1 100 och drygt 1 800 kronor per ton. Omräknat till en kostnad per 
fordon baserat på en fluffmängd på 205 kg per fordon enligt Tabell 8 motsvarar detta en 
kostnad på 225-375 kronor. Investeringskostnaden för denna process baserat på en årlig 
kapacitet på 100 000 ton uppgår till omkring 40 miljoner Euro. 

3.2.4 Övriga tekniker för behandling av fluff 

I Tabell 9 nedan redovisas en sammanfattande tabell över befintliga tekniker för 
återvinning av fluff från fragmentering av bilar och deras prestanda med avseende på 
återvinningsgrad samt kostnad (Moakley m.fl. 2010; Li, pågående). Observera att 
återvinningsgraden i vissa fall endast avser materialåtervinning och i andra fall både 
materialåtervinning och energiutvinning. Vidare bygger den på att alla fraktioner som 
sorteras ut för återvinning verkligen återvinns till 100 procent. 
 
Tabell 9. Tekniker för behandling av fluff samt deras prestanda med avseende på återvinningsgrad. 
 Återvinningsgrad 

av fluffen (%) 
Mottagnings- 

kostnad  
(kronor/ton) 

Kommentarer 

Tekniker baserade på 
mekanisk separation    

Argonne 94 -  
SiCon 95 180-460  
R-Plus 100 820  
Galloo 90 230 Inkluderar inte kostnad för sortering av plast 
Salyp 97 -  
Tekniker baserade på 
termisk behandling    

Sult 100 910  
SVZ 94 -  
TwinRec 85 1 100-1 800  
VTT Gasifier 96 -  
CTU Gasifier 97 -  
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Återvinningsgraden av fluffen varierar mellan 85 procent som erhålls från TwinRec-
processen till 100 procent som erhölls för teknikerna R-Plus och Sult. 
Mottagningskostnaden varierar mellan 180 kronor per ton för Volkswagen-SiCon-
processen och 1 800 kronor per ton för TwinRec-processen. Mottagningskostnaden 
speglar kostnaden för respektive teknik om dess nivå bestäms av investeringskostnaderna, 
processkostnaderna samt kostnaderna (till exempel deponeringskostnad) respektive 
intäkterna (till exempel återvunnet material) för de utgående fraktionerna från respektive 
process. Men om mottagningskostnaden sätts i förhållande till alternativkostnaden (det vill 
säga kostnaden för andra behandlingsalternativ), speglar den dock inte lika väl de verkliga 
kostnaderna. 
 



Utvärdering av förändrad demontering  
och återvinning av uttjänta fordon i Sverige   IVL rapport B2068  
   
 

37 
 

4 Identifierade förbättringsområden vid 
återvinning av uttjänta fordon 

Baserat på genomförda intervjuer och workshops med aktörer i återvinningskedjan, 
litteraturstudier samt information om fordonens uppbyggnad och materialinnehåll har 
följande förbättringsområden vid återvinning av uttjänta fordon identifierats: 
 
 En ökad demontering av icke metalliska material: Den stora utmaningen för 

att erhålla en återvinningsgrad på 95 procent ligger i att materialåtervinna en större 
andel av icke metaller i form av plast, textiler och gummi med mera. vilka idag 
hamnar i fluffraktionen och går till energiutvinning och deponering. 

 
Baserat på genomförda intervjuer och studier över hur demonteringen går till idag 
och vilka delar som idag tas tillvara samt uppgifter om vilka material som olika delar 
och komponenter innehåller, identifierades delar som var intressant att utföra 
demonteringsförsök på.  

 
De delar som identifierades var följande: 

- Fram- och baksäten: Dessa innehåller mycket plast i form av PUR skum 
och textilier. 

- Stötfångare och bränsletank: Dessa delar innehåller mycket plast som går 
relativt snabbt att ta bort och som skulle kunna generera en materialintäkt. 

- Övrig plast: Detta inkluderar plast i bilens inredning som till exempel 
instrumentpanel, lister samt plastdetaljer i bilens motorutrymme i form av 
olika kåpor. 

- Gummimattor: Dessa går idag snabbt att ta bort och skulle eventuellt 
kunna användas som bränsle vid cementtillverkning. Användning av 
plastavfall vid cementtillverkning räknas idag som materialåtervinning vilket 
därmed skulle öka återvinningsgraden (Forsgren, 2011). 

 En ökad återvinning av metalliska material: Analyser av fluffraktionen visar att 
andelen ferritiskt material och andelen övriga metaller uppgår till omkring 5 
respektive 3 procent av den totala fluffmängden (Li, pågående). Omräknat per bil 
motsvarar detta materialförluster på omkring 15 kg. Exempel på delar som är svåra 
att separera varför de riskerar att hamna i fluffraktionen är lättare delar av 
aluminium och rostfritt stål samt koppar (Forsgren, 2011).  

 Kvalitetsförbättring av utgående järn- och stålflöden efter fragmenteringen 
och den efterföljande sorteringen: Förutom att metaller riskerar att hamna i 
fluffraktionen finns det risk att de också hamnar i fel metallfraktioner. Förutom att 
detta innebär materialförluster enligt punkten ovan riskerar de att försämra kvalitén 
för den metallfraktion som de hamnar i. Ett exempel på detta är koppar i stålflödet 
där små mängder (mer än 0,25 procent koppar) kan ge stora försämringar på 
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kvalitén vilket både försvårar avsättningen samt ger en betydligt sämre intäkt för 
materialet (Wäneskog, 2012). Genom att ta bort kopparinnehållande delar vid en 
utökad demontering skulle detta ge en förbättrad kvalitet på de utgående 
stålfraktionerna men också minska materialförlusterna av koppar. En ökad kvalitet 
på de utgående järn- och stålfraktionerna påverkar dock inte återvinningsgraden för 
fordon enligt hur denna beräknas idag. Komponenter i vilka koppar förekommer i 
stor utsträckning är: 

 
- Kablage: En stor mängd förekommer under motorhuven samt inne i bilen 

under instrumentpanelen. 

- Elmotorer: Dessa förekommer på en rad ställen i bilen som till exempel 
backspeglar, taklucka, vindrutetorkare, ABS bromsar, spolarvätska, fläkt, 
vindrutetorkare, startmotor.  

- Generator och elektronikboxar: Dessa förekommer i motorutrymmet i 
bilen. 

 En ökad maskinell demontering: Tiden för demontering som sker manuellt i 
Sverige idag är relativt lång jämfört med en maskinell demontering. Detta 
tillsammans med de relativt höga lönekostnaderna medför att 
demonteringskostnaden blir hög och riskerar att inte motsvara den materialintäkt 
som en utökad demontering skulle ge. Idag tar dock bildemonterare i Sverige emot 
relativt få antal fordon vilket försvårar investeringen av maskinell 
demonteringsutrustning. En möjlighet skulle vara att man anpassar maskinella 
demonteringsverktyg och därmed investeringskostnaderna efter vilka 
produktionsvolymer man har. Exempelvis kan man investera i begagnade maskiner 
istället för nya eller att man investerar i mindre avancerad utrustning vilket medför 
mindre investeringskostnader. 

 Större hänsyn till demonterings- och återvinningsaspekterna i 
konstruktionsfasen av fordon: Idag tas det inte någon större hänsyn till 
demonterings- och återvinningsaspekterna i konstruktionsfasen av fordon som till 
exempel materialval, typ och antal av fästelement etc. Detta är också något som 
styrks av bildemonterarna som anser att det är svårare och tar längre tid att 
demontera nya bilar i jämförelse med äldre bilar (Eklund, Persson, Thomasson, 
2011). Detta område var mycket aktuellt i början och mitten av 90 talet men idag är 
det istället störst fokus på att minska drivmedelsförbrukningen vilken sett ur ett 
livscykelperspektiv står för den absolut största miljöbelastningen, omkring 80-90 
procent (Andersson, 2012). För att få ett typgodkännande som visar på att man 
klarar kravet på återvinningsgrad måste dock en rad krav uppfyllas som till exempel 
hur man säkrar att innehållet i bilarna är känt och fritt från tungmetaller, märkning 
av plastdetaljer, kraven måste kommuniceras till inköpare och konstruktörer och 
man ska kunna visa på att det finns en teknik för att ta hand om uppkomna 
avfallsströmmar från uttjänta bilar. 

 Förbättrade informationssystem för en ökad demontering: Idag finns IDIS 
(International Dismantling Information System) tillgängligt för demonterarna vilket 
ger de information för att underlätta demonteringen. Systemet ger idag information 
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om vilken typ av plaster som förekommer för de större plastdetaljerna, vilka 
verktyg som ska användas vid demonteringen och hur bilen ska dräneras med mera. 
Ett förbättringsområde är att systemet skulle ge demonteraren information om var 
andra delar och komponenter förekommer som ur både ekonomisk och 
miljösynpunkt skulle vara lönsamma att demontera som till exempel delar 
innehållande koppar, magnesium och aluminium med mera. Denna information 
finns idag i IMDS (International Material Data System) som idag endast 
fordonstillverkarna har tillgång till. En möjlighet skulle vara att föra över mer 
information från IMDS till IDIS. 

 Tredjepartscertifiering: Eftersom kontrollen av bildemonteringsbranschen idag är 
bristfällig förekommer det idag mindre seriösa företag som inte demonterar bilarna 
enligt gällande lagstiftning vilket förutom en sämre hantering och miljöpåverkan 
som följd medför en snedvriden konkurrens i branschen. En lösning som har 
diskuterats är att införa en tredjepartscertifiering vilket i förlängningen skulle 
medföra att endast de seriösa bildemonterarna blir kvar i branschen. Detta kommer 
att medföra att antalet fordon per bildemonterare ökar vilket i sin tur ger 
demonteraren bättre möjligheter att investera i teknisk utrustning som till exempel 
maskinell demontering för att förbättra demonteringen.  

 Rapportering av demonterarens verksamhet och återvinningsgraden: Idag är 
demonteraren tvungen att rapportera både till tillsynsmyndigheten som är 
kommunen samt till BIL Sweden. För att minska administrationen borde endast en 
rapportering vara tillräcklig och som tillgodoser både BIL Swedens och 
tillsynsmyndighetens krav. 

 Långa transportavstånd: De relativt långa transportsavstånden tillsammans med 
att många av delarna som skulle kunna demonteras, till exempel plastdetaljer, är 
skrymmande vilket medför en kostsam logistik vilket kan överstiga eventuella 
intäkter från materialet. 

 Brist på ekonomiska incitament för demontering av plaster: Idag saknas det 
ekonomiska incitament för att demontera bilen en större omfattning än vad 
lagstiftningen kräver. Låter demonteraren delar sitta kvar på fordonet som till 
exempel plastdetaljer genererar detta en intäkt på 1,30 kronor/kg eftersom 
demonteraren får betalt baserat på vikten på det demonterade fordonet. I och med 
att intäkten för återvunnen plast idag förhållandevis låg samt att kostnaden för att 
demontera plasten är förhållandevis hög finns det idag inte någon ekonomisk 
drivkraft för en mer utförlig demontering även att detta är att föredra ur 
miljösynpunkt. En annan lösning för att öka demonteringen av plast är införande 
av ekonomiska styrmedel som till exempel ge en miljöpremie till bildemonterare 
som demonterar och återvinner plasten.  

 En ökad återanvändning av delar: Även om återanvändningen av delar fungerar 
i stort eftersom det idag finns en ekonomisk drivkraft att återanvända delar och 
komponenter finns det idag en viss skepsis att använda begagnade delar. Detta 
gäller framförallt märkesverkstäder och för mekaniska delar där man är osäker på 
om den begagnade delen har en tillräckligt bra kvalitét varför man relativt ofta 
köper in nya delar istället. En stor utmaning kopplat till detta är hur man 
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kvalitetssäkrar de begagnade delarna. En annan utmaning är att tillgången på 
reservdelar kan vara begränsande eftersom skadorna främst är på framdelen på 
bilarna, främst i form av frontdetaljer som till exempel skärmar och lyktor samt 
dörrar (Carlström, 2012).  
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5 Utvärdering av en förändrad återvinning av 
fordon i Sverige 

Som tidigare har beskrivits finns det generellt sett idag två strategier för att öka 
återvinningsgraden för uttjänta fordon. En strategi är att demontera så mycket delar och 
material som möjligt för att underlätta återvinningen och minska mängden fluff från 
fragmenteringen och den efterföljande sorteringen. Den andra strategin är att endast 
dränera fordonen på oljor och bränsle med mera samt att demontera batterier och andra 
farliga komponenter enligt gällande lagstiftning varefter fordonet går till en 
fragmenteringsanläggning. Det genererade fluffen från fragmenteringen tas sedan om hand 
med hjälp av olika separationstekniker där de separerade materialen sedan återvinns. 
 
Dessa två strategier har utvärderats med speciellt fokus på en utökad demontering i denna 
studie vars resultat redovisas i detta kapitel. 

5.1 En utökad manuell demontering 

För den utökade demonteringen har fokus varit att demontera: 

 icke metalliska material med fokus på plaster för att möjliggöra materialåtervinning 
av dessa samt att minska mängden fluff från fragmenteringen och den 
efterföljande sorteringen. 

 delar innehållande mycket koppar som till exempel kablage och elmotorer vilka 
riskerar att hamna i utgående järn- och stålfraktioner eller i fluffraktionen vid 
fragmenteringen.  

5.1.1 Resultat vid genomförda försök vid en utökad manuell 
demontering 

 
I Tabell 10 nedan redovisas resultaten från de demonteringsförsök som genomfördes 
baserat på en Volvo 850 från mitten av 1990-talet. Timkostnaden för en demonterare 
uppgår till 600 kronor per timme enligt uppgifter från demonteringsföretag. Vad gäller 
materialvärde avser detta ”nettovärdet” för att demontera den aktuella komponenten, det 
vill säga materialvärdet för den demonterade komponenten minus materialvärdet 
demonteraren erhåller för att inte demontera detaljen vilken idag uppgår till omkring 1,30 
kr/kg. 
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Tabell 10. Resultat från genomförda försök vid manuell demontering  

  Del/komponent 
Tid 

(min) 
Kostnad  

(SEK) 
Vikt  
(kg) 

Material- 
värde  
(SEK) Material 

Plast  
interiör 

Paneler i dörrar inklusive 
borttagning av stoppningar  11.1 111 1.8   ABS 
Paneler, lister i baklucka 1.8 18 4.6   PC/ABS  
Paneler, lister i kupén 2.9 29 2.6   PC/ABS samt ABS 
Tunnelfack 

12.8 128 

1.7   ABS 
Instrumentbräda (panel) 4.3   ABS, PC, PVC, PUR 
Luftkanaler  0.8   PE 
Höljen under instrumentbräda och 
under ratt 2.7   

Typ av plast har inte 
kunnat utläsas. 

Luftkanalfördelare 1.2   PP 
Övrig plast vid instrumentbrädan 
(luftspjäll, askkopp, handskfack) 3.2   

 Typ av plast har inte 
kunnat utläsas. 

Plast  
motorrum 

Kåpa för styrenhet i motorrummet 0.9 9 0.6   PA 
Luftfilterkåpa, motorkåpa och 
luftintag 2.3 23 2.7   PP samt PA 
Torpedplast 1.6 16 1.1   PC 
Batterihylla 1.0 10 0.5   PP 

Plast  
exteriör 
  

Sidokjolar 4.0 40 2.8   PC/PBT 

Backspeglar  0.8 8 0.3   
Typ av plast har inte 
kunnat utläsas. 

Inneskärmar 6.7 67 4.0   PP 
Stötfångare (fram) 6.8 68 4.1   PP 
Stötfångare (bak) 8.8 88 3.8   PP 
Hasplåt (under bilen) 0.3 3 1.2   PP 
Bränsletank 15.0 150 10.8   PE 
Billyktor bak 1.9 19 3.4   PC/ABS 
Billyktor fram 0.5 5 0.4   PC/ABS 
Totalt plastdetaljer 79.1 791 58.6 -35   

Kablage 
  
  

Kablage i motorutrymme 12.5 125 8.2 153 
Koppar: 7 kg 
PVC: 6.8 kg 
PP: 0.8 kg 
Övrig plast: 0.6 kg Kablar under instrumentbrädan 12.5 125 7.0 131 

Totalt kablage: 25.0 250 15.2 284   

Elmotorer, 
generator 

och  
elektronik- 

boxar 
  

Elmotor framsäte inklusive 
värmemattor (2 stycken) 7.5 75 0.6 8 

Koppar: 6,8 kg 
Aluminium: 3.6 kg 
Stål: 11.2 kg 

Generator 11.0 110 5.5 75 
Startmotor 7.5 75 3.8 52 
Fläktmotor 7.0 70 4.0 55 
Motor till backspeglar 2.0 20 0.03 0 
Motor till taklucka (om relevant) 4.0 40 0.6 8 
Motor till vindrutetorkare 6.0 60 1.1 15 
Motor till ABS bromsar 6.0 60 5.8 79 
Motor till spolarvätskan 1.0 10 0.1 1 

Elektronikbox (2 stycken) 6.0 60 1.5 21 

Aluminium: 0.7 kg 
Koppar (kretskort): 0.2 kg 
Övrigt kretskort: (0.6) kg 

Totalt elmotorer, generator och 
elektronikboxar 58.0 580 23.0 316    

Säten Fram-och baksäten 22.0 220 78.0 0 
Plast (mest PUR): 20.4 kg 
Metall (stål): 57.6 kg 

 
  



Utvärdering av förändrad demontering  
och återvinning av uttjänta fordon i Sverige   IVL rapport B2068  
   
 

43 
 

Fortsättning Tabell 10. Resultat från genomförda försök vid manuell demontering  

  Del/komponent 
Tid 

(min) 
Kostnad  

(SEK) 
Vikt  
(kg) 

Material- 
värde  
(SEK) Material 

Övrigt fluff- 
genererande 
material 
  
  
  

Mattor 0.3 3 4.2 -9 Gummi 
Stoppning i bildörrar1 - - 1.0 -2 PUR 
Inredning i baklucka 2.7 27 19.7 -41 PP, PES2 
Innertak 0.6 6 2.2 -5 PES, glasfiber, PUR 

Ljuddämpning under motorhuven 0.4 4 1.3 -3 
Typ av plast har inte 
kunnat utläsas. 

Paneler i dörrar3 - - 8.0 -17 Lignotoc, ABS, PVC, PUR 
Totalt övrigt fluffgenererande 
material 4.1 41 36.4 -76   

  Totalt: 188 1 880 211 412   

 
Totalt uppgick tiden för demonteringen till 188 minuter vilket motsvarar nästan 3 timmar 
och 10 minuter. Baserat på en demonteringskostnad på 600 kronor per timme motsvarade 
detta en demonteringskostnad på knappt 1 900 kronor. Totalt demonterades drygt 210 kg 
delar vilket motsvarar 15 procent av bilens vikt. Materialintäkten för demonteraren för det 
demonterade materialet uppgick till 412 kronor att jämföra med demonteringskostnaden på 
omkring 1 900 kronor. Notera att transportkostnaden för de demonterade delarna inte är 
inkluderade i ”Materialvärde”. 
 
Vad gäller plasten skickades denna till Swerec AB som gjorde en utvärdering av kvalitén. 
För att ta emot plasten, exklusive transport är man villiga att idag betala omkring 700 
kronor per ton (Sundhall, 2012). Att demontera ingående plastdetaljer enligt tabellen ovan 
tog omkring 80 minuter vilket motsvarade en kostnad på 800 kronor. Den genererade 
materialintäkten för plasten uppgick till 41 kronor baserat på en materialintäkt på 700 
kronor per ton. Eftersom demonteraren idag får betalt 1,30 kronor per kg genom att låta 
plastdetaljen sitta kvar blir materialintäkten netto -0,6 kronor per kg vilket motsvarar -35 
kronor för de demonterade delarna. Detta innebär att det idag inte finns något ekonomiskt 
incitament för en bildemonterare att ta bort dessa plastdetaljer. 
 
Demontering av kablage genererade en intäkt på 285 kronor vilken överskred 
demonteringskostnaden på 250 kronor vilket indikerar att det idag skulle vara lönsamt för 
demonteraren att ta bort kablage under motorhuven samt under instrumentbrädan. 
Materialvärdet för kablage uppskattades till 15 kronor per kg (Sverkman, 2012). 
 
Vad gäller övriga kopparinnehållande delar i form av elmotorer och elektronikboxar 
genererade de en materialintäkt på omkring 316 kronor att jämföra med 
demonteringskostnaden på omkring 580 kronor. Av de ingående delarna tillhörande denna 
kategori var det endast motorn till ABS bromsarna som genererade en materialintäkt som 
överskred demonteringskostnaden. Materialvärdet för dessa delar uppskattades till 15 
kronor per kg (Sverkman, 2012). 
 

                                                 
1 Tiden ingår vid borttagning av paneler ovan. 
2 Polyester 
3 Tiden ingår vid borttagning av paneler ovan. 
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Vad gäller säten och övrigt fluffgenererande material var det inte något som skulle ge en 
materialintäkt för demonteraren som motsvarade demonteringskostnaden. Vad gäller säten 
var det inte någon vinst eller fördel att demontera dessa från bilen utan dessa skulle ändå 
behöva skickas till en fragmenteringsanläggning för att kunna återvinna ingående 
metallramar (Sverkman, 2012). För bilmattor vilka består av gummi går det snabbt att 
avlägsna dessa från bilen. Baserat på samtal med cementindustrin har man idag inte någon 
betalningsvilja för att ta emot gummimattor som bränsle i processen vid cementtillvekning 
(Jansson, 2012). Priset för att ta emot materialet ligger i samma storleksordning som 
avfallskraftvärmeverk tar betalt för att ta emot avfall vilket uppgår till omkring 800 kronor 
per ton (Sverkman, 2012). 

5.1.2 Påverkan på återvinningsgraden och kostnaden för 
hantering av uttjänta fordon 

Utifrån genomförda försök och baserat på information från fragmenteringsanläggningar 
samt återvinnare av de demonterade delarna är det demontering av kopparinnehållande 
delar och plaster som är främst aktuellt. Vad gäller övriga fluffgenererande material som till 
exempel textilier finns det idag inte någon marknad för att återvinna dessa. 
 
Baserat på en demontering av plastdetaljer motsvarande 58,6 kg samt demontering av 
kopparinnehållande delar enligt Tabell 10 ovan skulle återvinningsgraden för fordon öka 
från 83,8 procent till 88,3 procent vilket inkluderar finfraktionen från fragmenteringen på 3 
procentenheter. Andelen som går till förbränning och deponering uppgår till 11,7 procent 
av vilka den genererade fluffen utgör 10,9 procentenheter.  
 
Den uppskattade kostnaden för att utöka demonteringen till att demontera plaster och 
kopparinnehållande delar enligt tabellen ovan uppgår till 1 620 kronor enligt Tabell 10 
ovan. Med hänsyn tagen till materialintäkten uppgår kostnaden till knappt 1 060 kronor per 
fordon. Dock tillkommer kostnader för transporten av framförallt plast som är mycket 
skrymmande vilka dock inte har kunnat uppskattas i detta projekt. 
 
Kostnaden för den demonterade plasten på totalt 58,6 kg uppgick som ses i Tabell 10 till 
790 kronor. Detta motsvarar en kostnad på 13 500 kronor per ton demonterad plast och 
därmed genererat fluffmaterial. Med hänsyn tagen till en intäkt för materialet på 700 kronor 
per ton skulle en manuell demontering resultera i en kostnad på knappt 13 000 kronor per 
ton. Denna är betydligt högre än kostnaderna för befintliga tekniker för behandling av 
fluffen. 

5.2 Maskinell demontering 

Med bakgrund av den relativt långa demonteringstiden och därmed uppkomna kostnaden 
genomfördes också en maskinell demontering. Den maskinella demonteringen 
genomfördes med hjälp av en traditionell grävskopa utrustad med ett gripverktyg som dock 
var betydligt större och bredare än det verktyg som används vid den maskinella 
demonteringen utvecklad av Kobelco. Detta medförde att det inte var möjligt att 
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demontera mindre delar på fordonet som görs enligt Kobelco tekniken som till exempel 
startmotor och kablage med mera. Vad gäller tiden för att demontera kablage gjordes dock 
en uppskattning av detta, se Tabell 11 nedan. Den maskinella demonteringen gjordes på en 
Volvo V70 årsmodell 1998. Timkostnaden för den maskinella demonteringen uppskattades 
till 1 000 kronor per timme av Eklunds bildemontering i Skövde som innehar maskinen 
(Eklund, 2012).  

5.2.1 Erhållna resultat vid genomförda försök vid en maskinell 
demontering 

I Tabell 11 nedan redovisas resultaten från försöken genomförda med den maskinella 
demonteringen och hur den förhåller sig till den manuella demonteringen för respektive 
demonterad detalj. Vid den maskinella demonteringen var det inte möjligt att demontera 
fordonet i samma utsträckning som gjordes vid den manuella demonteringen. I tabellen 
nedan redovisas därför för de två demonteringsförfarandena endast de delar som var 
möjliga att demontera maskinellt. Detta för att erhålla en jämförbarhet mellan dom. 
 
Tabell 11. Resultat demonteringsförsök genom maskinell demontering och hur denna förhåller sig  
till manuell demontering.  
 

Del/komponent 

Manuell demontering Maskinell demontering4  

Tid  
(min) 

Kostnad  
(SEK) 

Vikt  
(kg) 

Material- 
värde  
(SEK) 

Tid  
(min) 

Kostnad  
(SEK) 

Vikt  
(kg) 

Material- 
värde  
SEK) 

Plast Stötfångare fram 6.8 68 4.1 -2 0.7 12 4.1 -2 
Stötfångare bak 8.8 87.5 3.8 -2 0.7 12 4.1 -2 
Bränsletank 15 150 10.8 -6 0.5 8 10.8 -6 
Instrumentbräda 42.5 425 6.8 -4 1 17 14.8 -4 
Totalt plast: 73 731 26 -15 2.9 48 345 -15 

Kablage Kablage under huven 12.5 125 8.2 153 36 30 8.2 153 
Kablar, större 12.5 125 7 131 37 30 7.0 131 
Totalt kablage: 25 250 15 284 6 60 15 284 

 Totalt: 98 981 41 269 9 108 49 269 

 
Som ses i tabellen uppgick tiden för demonteringen för den maskinella demonteringen till 9 
minuter vilket motsvarar en demonteringskostnad på knappt 110 kronor att jämföra med 
motsvarande manuella demontering som uppgick till 98 minuter och 980 kronor.  
Vad gäller materialvärde avser detta ”nettovärdet” som tidigare har nämnts för att 
demontera den aktuella komponenten, det vill säga materialvärdet för den demonterade 
komponenten minus materialvärdet demonteraren erhåller för att inte demontera detaljen. 
 
Totalt genererade den maskinella demonteringen ett materialvärde på knappt 270 kronor, 
främst på grund av kablagen att jämföra med demonteringskostnaden på 108 kronor. 
 

                                                 
4 Timkostnaden uppskattas till 1 000 kronor inklusive förare. 
5 Vikten för den maskinella demonteringen inkluderar även ratten. Redovisat materialvärde inkluderar dock endast plasten. 
6 Tiden har uppskattats på grund av det inte var möjligt att demontera kablage maskinellt. Inkluderar även borttagning av motor. 
7 Tiden har uppskattats på grund av det inte var möjligt att demontera kablage maskinellt.  
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Som ses i tabellen var den maskinella demonteringen mycket effektivare i att ta bort de 
större plastdetaljerna. Eftersom dessa endast idag inbringar ett materialvärde på omkring 
700 kronor per ton jämfört med de 1 300 kronor per ton demonteraren får betalt för att 
låta plastdetaljerna sitta kvar på bilen spelar det idag inte någon roll hur snabbt 
demonteringen av plastdetaljer sker. Det kommer aldrig vara ekonomiskt lönsamt att 
demontera dessa så länge materialvärdet för den demonterade plasten är lägre än vad värdet 
är för att låta plasten vara kvar på bilen. 
 
Försöken visar dock att det med hjälp av den maskinella demonteringen går att öka 
demonteringshastigheten och därmed minska kostnaden för demonteringen jämfört med 
manuell demontering. 

5.2.2 Påverkan på återvinningsgraden och kostnaden för 
hantering av uttjänta fordon 

Vid försöken med den maskinella demonteringen togs totalt 26 kg plast bort samt 15,2 kg 
kablage vilket motsvarar 7 kg koppar. Kostnaden för att ta bort plasten uppgick till 48 
kronor vilket motsvarar en kostnad per ton demonterad plast och därmed genererat 
fluffmaterial på drygt 1 800 kronor per ton. Med hänsyn tagen till en intäkt för materialet 
på 700 kronor per ton skulle en maskinell demontering ge upphov till en kostnad på 
omkring 1 100 kronor per ton, exklusive kostnader för transport. 
 
Demontering av delarna angivna i Tabell 11 ovan innebär att återvinningsgraden för fordon 
skulle öka från 83,8 procent till 85,7 procent vilket inkluderar finfraktionen från 
fragmenteringen på 3 procentenheter. Andelen som går till förbränning och deponering 
uppgår till 14,2 procent av vilka den genererade fluffen utgör 12,6 procentenheter. 
 

5.3 Återvinning av fluffraktionen 

5.3.1 Påverkan på återvinningsgraden och kostnaden för 
hantering av uttjänta fordon 

Vid införande av tekniker för återvinning av den generade fluffraktionen erhåller man 
följande återvinningsgrader för fordon för de tekniker vilka har undersökts i detta projekt: 

 Volkswagen- Sicon: 98,4 procent baserat på att 95 procent av den genererade 
fluffen kan materialåtervinnas. Kostnaden för att uppnå denna återvinningsgrad 
baserat på angivna siffror i kapitel 3.2 uppgår till 37-94 kronor per fordon. 

 Galloo: 97,6 procent baserat på att 90 procent av den genererade fluffen kan 
materialåtervinnas. Kostnaden för att uppnå denna återvinningsgrad baserat på 
angivna siffror i kapitel 3.2 uppgår till omkring 40 kronor per fordon. Dock 
tillkommer kostnader för att kunna sortera och därefter kunna materialåtervinna 
plasten. Några siffror hur mycket detta skulle uppgå till har inte erhållits i projektet 
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men uppskattningsvis rör det sig ytterligare minst 40 kronor per fordon varför den 
totala kostnaden skulle bli mer än 80 kronor per fordon. 

 TwinRec: 96,8 procent baserat på att 85 procent av den genererade fluffen kan 
materialåtervinnas. Kostnaden för att uppnå denna återvinningsgrad baserat på 
angivna siffror i kapitel 3.2 uppgår till 225-375 kronor per fordon. 

Som tidigare har angivits är det för vissa utgående fraktioner lite oklart huruvida de 
återvinns, se kapitel 3.2 ovan varför ovanstående återvinningsgrader är att betrakta som 
maximala återvinningsgrader. 

5.3.2 För- och nackdelar med teknik för återvinning av fluff 
jämfört med en utökad demontering 

Att bygga och driva en anläggning för hantering och återvinning av fluffen i Sverige är fullt 
tänkbart alternativ. De anläggningar som idag finns utomlands har en kapacitet på omkring 
100 000 årston för att det ska vara kostnadseffektivt. Idag genereras det i Sverige drygt 
120 000 ton fluff vilket dock inkluderar fluff från andra avfallströmmar förutom uttjänta 
fordon (SMED, 2012). 
 
Fördelarna med en teknik för återvinning av fluffen jämfört med en utökad demontering 
kan sammanfattas i en hög återvinningsgrad, en låg behandlingskostnad samt att det 
medför en stor flexibilitet eftersom man kan hantera fluff från andra avfallströmmar än just 
uttjänta fordon. 
 
Nackdelar jämfört med en utökad demontering är höga investeringskostnader som också 
kräver stora avfallsmängder. Därutöver är utgående produkter från dessa anläggningar 
relativt lågvärdiga. Ett exempel på detta är den mineraliska fraktionen från anläggningar 
som baseras på mekanisk separation som oftast används som konstruktionsmaterial på 
deponier. Därutöver är många tekniker relativt obeprövade där det är oklart för vissa 
utgående fraktioner hur de i verkligheten avsätts. Ytterligare en nackdel kopplat till den 
höga investeringskostnaden är att man är känslig för förändringar i omvärlden som till 
exempel lagstiftning. 
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6 Miljöpåverkansbedömning av en förändrad 
återvinning av fordon i Sverige 

Som ett led i att undersöka förutsättningarna för en ökad demontering av fordon i Sverige 
är det också av intresse att se om detta skulle innebära en miljönytta eller miljöförlust. En 
bedömning av miljöpåverkan för utökad demontering av koppar respektive plast utfördes 
med hjälp av livscykelanalys (LCA). 

6.1 Syfte 

Syftet var att undersöka miljöpåverkan av att ytterligare demontera några komponenter i en 
ELV innan fragmenteringen. Genom ökad demontering före fragmenteringen skulle mer 
material kunna återvinnas, vilket i sin tur kan antas minska behovet av jungfruliga material 
och därmed minskad miljöpåverkan.  
 
Så som redan konstaterats i rapporten, är kopparrika delar och komponenter av plast bland 
de mer intressanta att demontera ytterligare, av ekonomiska skäl eller för att uppnå högre 
återvinningsgrader. Därför analyserades endast koppar och plast och inte hela fordonet. 
Två scenarier jämfördes för vardera materialet: ett scenario för utökad demontering 
(”Utökad demontering”) och ett för dagens hantering (”Idag”). 

6.2 Funktionell enhet 

Funktionell enhet i fallet med koppar var 17 kg och för plast 157 kg. Dessa mängder 
motsvarar mängden koppar och plast i en av de vanligaste uttjänta bilarna (ELV) i Sverige: 
Volvo 850 med totalvikt 1375 kg och materialsammansättningen enligt Tabell 5 ovan.  

6.3 Miljöpåverkanskategorier 

De miljöpåverkanskategorier som inkluderades var Klimatpåverkan, Försurning, 
Övergödning, samt Marknära ozon. Även resursåtgång studerades, i form av Icke förnybar 
energi, Icke förnybara resurser, Icke förnybara grundämnen, samt Förnybara resurser. 

6.4 Avgränsningar 

De jämförda scenarierna gäller svenska förhållanden och data. Energiåtgång och 
processdata gäller 2012 med undantag för svenska elmixen som är från 2006.  
 
Transporter är inte modellerade, eftersom dessa antogs skilja endast marginellt mellan 
scenarierna.  
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Eftersom jämförelsen innebär att endast aktiviteter som skiljer sig mellan scenarier 
påverkar resultatet, behöver ”kringsystem" ej modelleras. 

6.5 Metodik 

För varje kombination av scenario och material gjordes en materialflödesanalys: ”Koppar 
idag”, ”Plast idag”, ”Utökad demontering av koppar” och ”Utökad demontering av plast” 
med avseende på koppar och plaster. Dessa baserades på insamlad data från litteratur och 
aktörer i projektet. Analysen tjänade som dataunderlag inför bedömningen av 
miljöpåverkan, där energi inkluderades för aktuella processer. 

6.6 Scenarier 

Nedan beskrivs scenarierna, både materialflödesanalysen som ligger till grund för skillnaden 
i scenariot mot dagens situation, men också de energiposter som antagits förändras vid en 
utökad demontering.  

”Koppar idag” och ”Plast idag” 
I scenarierna för dagens situation sorteras varken kopparkomponenter eller plaster ut innan 
fragmenteringen. Detta leder till en förlust av 5 procent koppar till fluffen (resten 
materialåtervinns). Plaster hamnar i fluffen och det har antagits att 70 procent av dessa går 
till förbränning (el- och fjärrvärmeproduktion) och 30 procent till deponi. Således sker 
ingen materialåtervinning av plasten utan bara energiåtervinning av en andel av plasten. 
Dessa ingående parametrar ligger till grund för scenariot för dagens situation mot vilket 
scenariot för utökad demontering jämförs. 

”Utökad demontering av koppar” 
I scenariot ”Utökad demontering av koppar” (kopparinnehållande komponenter), separeras 
13.8 kg (av 17 kg totalt) hos demonteraren. De demonterade komponenterna körs i en 
egen fragmenteringsanläggning med kopparutvinning. Ingen materialförlust antas i denna 
fragmentering och inte heller någon extra energiåtgång jämfört med om kopparn 
fragmenterats med resten av karossen (som scenariot Idag). Detta innebär att återvinningen 
av koppar ökar med 0,69 kg. Vi antar att den ökade mängden återvunnen koppar ersätter 
0.69 kg jungfrulig koppar, men att det behövs energi för omsmältning av kopparn. 
Eftersom den återvunna kopparn antas ersätta jungfrulig sådan, minskar miljöpåverkan 
motsvarande produktionen av jungfrulig koppar, se Figur 5.  
 
I jämförelsen av miljöpåverkan mellan de två scenarierna för koppar ingår de aktiviteterna i 
Figur 5 som är markerade med en tjock ram. Beräkningarna inkluderar med andra ord 
endast den antagna skillnaden mellan de två scenarierna. 
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Figur 5. Kopparflöden i ”Koppar idag” och ”Utökad demontering av koppar”. 

”Utökad demontering av plast” 
Den utökade demonteringen av komponenter av plast baseras på demonteringsförsöken i 
projektet, som ansågs motsvara den tekniskt möjliga demonteringsmängden. Den 
utsorterade mängden var 58.6 kg per ELV, vilken sorteras och sedan upparbetas och 
materialåtervinns. Detta innebär att återvinningen av plast ökar med 58,6 kg. Vi antar att 
den ökade återvinningen ersätter 58,6 kg jungfrulig plast, men att det behövs energi för 
sortering, upparbetning och återvinning. Eftersom den återvunna plasten antas ersätta 
jungfrulig sådan, minskar miljöpåverkan motsvarande produktionen av jungfrulig plast. I 
”Plast idag” antogs att 70 procent av plasten gick till förbränning med värme- och 
elproduktion. I ”Utökad demontering av plast” förloras därför energin från 70 procent av 
den demonterade mängden och därför antogs att samma mängd värme och el kompenseras 
med annan energiproduktion (svensk medelfjärrvärme). 
 
I jämförelsen av miljöpåverkan mellan de två scenarierna för plast ingår de aktiviteterna i 
Figur 6 som är markerade med en tjock ram. Beräkningarna inkluderar med andra ord 
endast den antagna skillnaden mellan de två scenarierna. 
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Figur 6. Plastflöden i ”Plast idag” och ”Utökad demontering av plast”  

Andra tekniker för ökad återvinning av ELV 
Som beskrivits tidigare i denna rapport, finns det andra tekniker utomlands som kan öka 
återvinningsgraden av uttjänta fordon. Ett exempel är Volkswagen SiCon-processen, som 
använder förfinade separeringstekniker för att få återvinningsbara fraktioner från fluffen, 
för att på så sätt uppnå ökad återvinningsgrad. Från fluffraktionen kan PVC-rik plast 
sorteras ut för att gå till materialåtervinning. Resterande plaster från fluffen används som 
bränsle i masugnar, och ersätter således oljebränsle. Datatillgången för denna process var 
mycket otillräcklig, varför en tillfredsställande materialflödesanalys och 
miljöpåverkansbedömning inte kunde genomföras. Den ur litteraturen uppfattade 
kvalitativa materialflödesanalysen, med dataluckor, inkluderas i Figur 7 för att visa hur en 
sådan lösning skulle se ut. 
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Figur 7. Flödesbild för Volkswagen-SiCon-processen, med dataluckor. 

6.7 Resultat från miljöpåverkansbedömning 

Nedan visas resultat från miljöpåverkansbedömningen av scenarierna. ”Koppar idag” 
jämförs med ”Utökad demontering av koppar”. “Plast idag” jämförs med ”Utökad 
demontering av plast”. Bedömningen inkluderar endast skillnaden mellan de jämförda 
scenarierna. 
 
Resultaten skall ses i ljuset av att det råder viss osäkerhet kring eventuella andra 
materialförluster, både när det gäller utökad demontering och dagens situation. Men de 
tjänar dock som en guide till vilka aktiviter som har en stor respektive liten påverkan. Ett 
negativt värde i resultattabellerna visar minskade emissioner för ersatt jungfruligt material. 
Ett negativt nettovärde innebär en miljövinst vid utökad demontering jämfört med idag, 
vilket beror på att miljöbelastningen från aktiviter tillhörande återvinningsprocessen är 
mindre än miljöbelastningen från den jungfruliga produktionen. 

”Utökad demontering av koppar” jämfört med ”Koppar idag”  
Resultaten visar att ”Utökad demontering av koppar” ger en lägre miljöpåverkan än 
”Koppar idag”. Den utökade demonteringen med efterföljande omsmältning av kopparn 
gör att 0.69 kg jungfruligt koppar kan ersättas, vilket sparar både bergmaterial och energi 
(227 kg icke förnybart bergmaterial och 0.45 kg fossil energi, i princip bara råolja, sparas). I 
Tabell 12 visas resultaten för de fyra miljöpåverkanskategorier som har analyserats. 
Miljöpåverkan är lägre för ”Utökad demontering av koppar” än ”Koppar idag”. 
 
I tabellen redovisas påverkan av omsmältning av 0,69 kg koppar och 0,69 kg ersatt 
jungfrulig koppar (som utgör skillnaden mellan ”Utökad demontering av koppar” och 
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”Koppar idag”) samt nettoskillnaden mellan dessa. Klimatpåverkan från omsmältning av 
koppar kommer från användning av el, diesel och eldningsolja i omsmältningsprocessen. 
Påverkan på övergödning från omsmältning av koppar kommer till största delen från 
elmixen och eldningsoljan i omsmältningsprocessen.  
 
Tabell 12. Miljöbelastning vid en ökad demontering av kopparinnehållande delar.  

Miljöpåverkanskategori Omsmältning koppar 
Ersatt jungfrulig 
koppar) Netto 

Klimat [kg CO2-ekv] 0,580 -1,647 -1,067 
Försurning [kg SO2-ekv] 0,002 -0,02 -0.02 
Övergödning [kg PO4-ekv] 6,3E-04 -9,1E-04 -2,9E-04 
Marknära Ozon [kg eten-ekv] 2,4E-04 -3,6E-04 -1,2E-04 
 

”Utökad demontering av plast” jämfört med ”Plast idag” 
Resultaten visar att ”Utökad demontering av plast” ger en lägre miljöpåverkan än ”Plast 
idag”. Den utökade demonteringen med efterföljande sortering och omgjutning av plasten 
gör att 58,6 kg jungfrulig plast kan ersättas, vilket sparar råolja som är både en energiresurs 
och ett icke förnybart material (110 kg råolja).  
 
I Tabell 13 visas resultaten för de fyra miljöpåverkanskategorier som har analyserats. 
Miljöpåverkan är lägre för ”Utökad demontering av plast” än ”Plast idag”. 
 
I tabellen redovisas påverkan av sortering och materialåtervinning av 58,6 kg plast, 
energiproduktion motsvarande förbränning av 41 kg plast och produktion av 58,6 kg 
jungfrulig plast (som utgör skillnaden mellan ”Utökad demontering av plast” och ”Plast 
idag”). Nettoskillnaden mellan dessa redovisas också. I alla påverkanskategorier är 
nettoskillnaden negativ (lägre för Utökad demontering än för Idag). Till största delen 
förklaras det av att jungfrulig produktion av plast kan undvikas. Svensk 
fjärrvärmeproduktion baseras till stor del på biobränslen vilket är att föredra framför 
förbränning av plast, vilket också bidrar till resultaten. 
 
I Tabell 13 värden per miljöpåverkanskategori och aktivitet. 
 
Tabell 13. Miljöbelastning vid en ökad demontering av plastinnehållande delar.  
Miljöpåverkanskategori Sortering Material- 

återvinning 
Ersättning  
el/värme 

Ersatt  
jungfrulig  
plast 

Netto 

Klimat [kg CO2-ekv] 0,145 2,08 38,0 -221 -181 

Försurning [kg SO2-ekv] 0,001 0,008 0,202 -0,718 -0,507 

Övergödning [kg PO4-ekv] 2,64E-04 0,004 0,039 -0,074 -0,030 

Marknära Ozon [kg eten-ekv] 3,24E-05 4,64E-04 0,018 -0,068 -0,050 
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7 Slutsatser och diskussion 
Det övergripande målet med denna förstudie har varit att undersöka om demonteringen av 
värdebilar och ELV kan utföras på ett sätt att demonteringen bidrar både till en ökad 
lönsamhet för värdekedjan för ELV-återvinningen och dess parter samt en ökad 
återvinningsgrad jämfört med idag med sikte på 95 procent 2015. Utifrån resultaten i 
studien har följande slutsatser dragits: 
 
 Det finns idag några enkla tekniska förändringar i demonteringen av 

uttjänta fordon som bidrar till en ökad återvinningsgrad. Lönsamheten för 
ingående aktörer kan öka när det gäller ökad demontering av kopparrika 
delar. Men det är svårt att nå lönsamhet för ökad demontering av plast med 
rådande betalningsmodeller och marknadspriser på återvunnen plast 

Utifrån hur demonteringen sker idag och materialsammansättningen i uttjänta fordon kan 
de identifierade förbättringsområdena vad gäller demontering av fordon sammanfattas i en 
utökad demontering av dels kopparrika delar och komponenter och dels av plastdetaljer.  
 
Som tidigare har angivits är vinsterna med att demontera kopparinnehållande delar som till 
exempel startmotor, kablage och elmotorer att andelen koppar i stålfraktionerna från 
fragmenteringen och den efterföljande sorteringen minskar samt att materialförlusterna av 
koppar i återvinningsprocessen minskar.  
 
En utökad demontering av kopparinnehållande delar visar på att det finns möjligheter att 
erhålla både en ökad lönsamhet för ingående aktörer och en ökad återvinningsgrad, det vill 
säga ett mervärde erhålls för både demonteraren och fragmenteraren.  
 
En utökad demontering av kopparinnehållande delar påverkar dock återvinningsgraden i en 
liten omfattning eftersom förlusterna idag är relativt små. En utökad demontering av 
kopparinnehållande delar enligt de försök som genomfördes skulle minska förlusterna och 
därmed öka materialåtervinningen med 0,6 kg. Baserat på ett uttjänt fordon på 1 000 kg 
skulle återvinningsgraden öka med mindre än 0,1 procentenheter. 
 
Som nämnts är en av de största utmaningarna för att nå det kommande återvinningsmålet 
att en större andel plast återvinns idag. Detta eftersom plast utgör det enskilt största icke 
metalliska materialet i ett fordon samt att materialåtervinning av plast idag är en etablerad 
verksamhet till skillnad från andra icke metalliska material som till exempel textilier. 
 
Utifrån resultaten från studien kan det konstateras att det idag inte finns någon ekonomisk 
drivkraft att öka materialåtervinningen av plast genom en utökad demontering delvis på 
grund av hur betalningsmodellen ser ut idag. Idag betalar fragmenteringsföretaget samma 
kilopris för det demonterade fordonet oavsett om plasten är demonterad eller inte. 
Eftersom den demonterade plasten har ett materialvärde som är lägre än det värde plasten 
har då demonteraren låter plasten sitta kvar på fordonet finns det idag inget ekonomiskt 
incitament att demontera plasten. Till detta kommer också kostnaden för transporten av 
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plast som är betydande på grund av att plasten är skrymmande samt att demonteraren 
måste sortera plasten efter polymerinnehåll. I och med detta är det omöjligt att få 
lönsamhet för demontering av plasten. Detta oavsett hur effektiv och snabb 
demonteringen är. 
 
Baserat på plastflödet och hur det slutligen avyttras idag och vilka kostnader detta medför 
för fragmenteraren borde det dock finnas möjligheter att öka det ekonomiska incitamentet 
att demontera mer plast. Detta eftersom fragmenteringsanläggningarna idag betalar 
omkring 1,3 kronor per kg för att ta emot plasten som sitter kvar på fordonet samt 
omkring 1 kronor per kg för att göra sig av med plasten efter fragmenteringen i form av 
förbränning eller deponering. Därutöver ger plasten upphov till en energiförbrukning vid 
fragmenteringen samt förorenar andra utgående materialströmmar.  
 
 Återanvändning av komponenter och delar är idag överlag en fungerande 

verksamhet 

Vid projektets start var det ett speciellt fokus på försäkringsfordon det vill säga fordon för 
vilka man har gjort bedömningen att det inte är kostnadsmässigt motiverat att reparera 
varför de har lösts in av försäkringsbolaget.  
 
Baserat på genomförda intervjuer med demonterare av försäkringsfordon samt 
försäkringsbolag kan det konstateras att återanvändning av delar och komponenter idag 
fungerar i stort även om det finns en skepsis från bilverkstäder att använda begagnade 
delar. Detta eftersom det idag finns en stor ekonomiskt drivkraft att demontera delar för 
återanvändning på grund av att det finns en stor efterfrågan och betalningsvilja för 
begagnade delar, något som också försäkringsbolagen bidrar med i sitt arbete.  
 
Även om återanvändning av delar och komponenter grundar sig på en ekonomisk drivkraft 
får detta också en positiv påverkan på miljöprestandan vid återvinningen av fordon 
eftersom återanvändning generellt sett är att föredra framför materialåtervinning. Detta på 
grund av att man då bibehåller den energi man har ”investerat” i den aktuella komponenten 
och den miljöbelastning den ger upphov till. Denna ”investering” går förlorad vid 
materialåtervinning vid vilken man får tillsätta ny energi, dels i återvinningsprocessen men 
även vid tillverkningen av en ny produkt av det återvunna materialet. 
 
Återanvändningen får också en positiv påverkan på återvinningsgraden. Baserat på vilka 
delar som idag går till återanvändning blir skillnaden mellan återanvändning och 
materialåtervinning inte så stor. Detta på grund av att man idag främst återvinner delar och 
komponenter som består av metalliska material som idag återvinns med små 
materialförluster i återvinningsprocessen. Skulle mer delar innehållande icke metalliska 
material som till exempel plaster återanvändas skulle detta ha en större påverkan på 
återvinningsgraden eftersom dessa material inte materialåtervinns idag i någon större 
utsträckning. 
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 Maskinell demontering minskar tiden och uppkomna kostnader jämfört 
med manuell demontering 

Genomförda försök visar på att det är mer kostnadseffektivt att utföra en utökad 
demontering maskinellt jämfört med motsvarande manuella demontering. Ett hinder som 
försvårar införandet av maskinell demontering är att bildemonterarna idag hanterar ett 
relativt litet antal bilar vilket gör att det är små volymer som får bära 
investeringskostnaderna. Den mer kostnadseffektiva demonteringen gör att det blir 
motiverat att demontera fler kopparinnehållande delar och komponenter vilka idag inte är 
motiverat att demontera manuellt.  
 
Vad gäller plasten visar genomförda försök också på att det är billigare att maskinellt 
demontera större plastdetaljer jämfört med motsvarande manuella demontering även om 
det idag inte är kostnadsmässigt motiverat att demontera plastdetaljer. 
 
Införandet av löpande band principen är också något som effektiviserar 
demonteringsprocessen jämfört med den manuella demontering som sker idag. Liksom för 
den maskinella demonteringen är ett stort hinder att den höga investeringskostnaden 
eftersom den måsta slås ut på ett relativt litet antal fordon. 
 
Någon direkt jämförelse har dock inte kunnat göras mellan en maskinell demontering enligt 
Kobelco´s princip och löpande band principen. 
 
 Tekniker för återvinning av fluff kan ske till en lägre kostnad jämfört med 

manuell och maskinell demontering av fluffgenererande material 

Medan kostnaden inklusive intäkten för materialet för manuell demontering och maskinell 
demontering av plastinnehållande delar uppgick till knappt 13 000 kronor respektive drygt 
1 100 kronor per ton uppgick motsvarande kostnad för hantering av fluffen för 
Volkswagen-Sicon processen till 180-460 kronor per ton vilket är betydligt billigare än att ta 
bort fluffgenererande material i samband med demonteringen. Poängteras ska att 
kostnaden för teknikerna för behandling och återvinning av fluff baseras på anläggningar i 
Europa där förutsättningarna skiljer sig åt jämfört med Sverige och därmed 
avsättningsmöjligheterna för de utgående fraktionerna vilket påverkar kostnaden om en 
motsvarande anläggning skulle förekomma i Sverige. Detta är dock något som inte har 
kunnat utredas inom ramarna för denna förstudie. 
 
Kostnaden för att hantera fluffen genom identifierade tekniker är betydligt lägre jämfört 
med kostnaden för dagens hantering av fluffen i form av deponering respektive 
förbränning som uppgår till omkring 800 respektive 1 000 kronor per ton. Därmed bör det 
finnas det ett starkt ekonomiskt incitament till att hantera fluffen på ett annat sätt än vad 
man gör idag.  
 
 En återvinningsgrad på 95 procent kan erhållas genom en utökad 

demontering av plast samt genom återvinning av genererad fluff 

Enligt förordningen om producentansvar för bilar (2007:185) ska återvinningsgraden uppgå 
till minst 95 procent, varav minst 85 procent ska återanvändas eller materialåtervinnas och 
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maximalt 10 procent får energiutvinnas. Baserat på uppgifter från Bil Sweden låg 
återvinningsgraden 2010, det vill säga materialåtervinning och återanvändning, på omkring 
84 procent. Baserat på en genomsnittsvikt av ett uttjänt fordon på 1 000 kg innebär detta 
att det räcker om omkring 10-20 kg icke metalliska material behöver materialåtervinnas 
eller återanvändas i genomsnitt för att nå återvinningsmålet vad gäller 85 procent 
materialåtervinning och återanvändning. 
 
De två strategierna som förekommer är att göra en utökad demontering av plaster för att 
underlätta materialåtervinning och minska mängden fluff eller att investera i en teknik för 
behandling och återvinning av fluffen. 
 
En behandling av genererad fluff med någon av de beskrivna teknikerna ger enligt 
uppgifter en återvinningsgrad av fluffen på omkring 85-95 procent vilket även inkluderar 
energiåtervinning. Det har dock inte kunnat erhållas uppgifter om hur mycket av dessa 
utgörs av just energiåtervinning. Orsakerna till varför så höga återvinningsgrader erhålls för 
de tekniker som baseras på mekanisk separation som till exempel Volkswagen-Sicon och 
Galloo processen är att material som används som konstruktionsändamål oavsett om detta 
sker på en deponi eller inte samt att material som ersätter konventionellt bränsle vid 
cementtillverkning och i masugnar räknas som materialåtervinning. 
 
Den andra strategin att öka återvinningsgraden för uttjänta bilar genom en utökad 
demontering av uttjänta plaster skulle också ge en återvinningsgrad (materialåtervinning 
och återanvändning) som överstiger 85 procent beroende på hur mycket plast man tar bort. 
Baserat på en återvinningsgrad på 84 procent idag skulle det räcka om man demonterar och 
återvinner de största plastdetaljerna i form av stötfångare och bränsletanken. Detta skulle 
kunna gör att man slipper att investera i teknik för att återvinna fluffen även om kostnaden 
per ton för att demontera plasten blir högre.  
 
 En utökad återvinning ger en miljövinst 

Resultaten visar att en utökad återvinning av kopparrika delar och plaster ger en miljövinst 
jämfört med dagens hantering. För både koppar och plast beror resultaten i första hand på 
att det återvunna materialet kan antas ersätta material producerat från jungfruliga råvaror 
med högre miljöpåverkan. För plast bidrar även det faktum att det är en miljövinst att 
minska användningen av plast i svensk fjärrvärmeproduktion eftersom den bränslemixen 
har lågt inslag av fossila bränslen. 

Utökad demontering är ett sätt att öka återvinningen av uttjänta fordon. Det finns, så som 
konstaterats, även andra tekniker för att öka återvinningen, som till exempel återvinning av 
fluff med hjälp av Volkswagen-Sicon processen. Inom ramen för denna studie var det inte 
möjligt att jämföra miljöpåverkan mellan att öka återvinningen genom ökad demontering 
eller genom återvinning av fluffen. Det är möjligt att återvinning av fluff också kan 
innebära en miljövinst jämfört med dagens situation, detta under förutsättning att material 
återvinns och kan ersätta produktion av jungfruligt material. 
 
Transporter inkluderades inte i den översiktliga uppskattningen av en eventuell miljövinst. 
Dock gjordes en kort känslighetsanalys där transporter i scenarier för ökad demontering 
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uppskattades. Resultaten visade att transporter troligtvis har liten betydelse i 
sammanhanget. 
 
 Framtida studier 

Även om återvinningen av uttjänta fordon i stort är en fungerande verksamhet där den 
största andelen ingående material och delar tas till vara på ett miljöriktigt sätt har dock 
denna förstudie pekat på en rad förbättringsområden vilka skulle kunna utgöra en grund 
för framtida studier. 
 
Ett av dessa områden är att minska de förluster av de vanligaste förekommande metallerna 
i form av järn, stål, koppar och aluminium som idag uppkommer i återvinningsprocessen. 
Detta skulle kunna erhållas genom en studie i vilken man ingående studerar hur man skulle 
kunna optimera fragmenteringsprocessen och/eller med en mer utökad demontering. 
Strategin med en mer utökad demontering skulle kräva att information om lokaliseringen 
av delar och komponenter blir tillgänglig för demonterare där en utveckling av IDIS skulle 
kunna vara ett framtida projekt. 
 
Förutom de stora metallfraktionerna förekommer det i fordon också ett stort antal sällsynta 
metaller som till exempel jordartmetaller som idag inte återvinns i någon utsträckning utan 
som hamnar i de stora metallflödena och därmed går förlorade. Intresset för dessa metaller 
har ökat på senare år eftersom deras råvarupris har ökat kraftigt. Orsaken till detta är den 
ökade efterfrågan från bland annat fordonsindustrin eftersom dessa metaller används i en 
allt större utsträckning i bilar. Därutöver ger dessa metaller upphov till en stor 
miljöpåverkan i samband med den jungfruliga framställningen. Ett framtida projekt skulle 
därför vara att undersöka hur man tar tillvara på dessa metaller på bästa sätt och vad det 
skulle medföra för förändringar för befintliga aktörer i återvinningskedjan. 
 
En annan stor förbättringspotential är att öka materialåtervinningen av plast från uttjänta 
fordon som idag är i det närmaste obefintlig. Den stora förklaringen är att det idag inte 
finns något ekonomiskt incitament att demontera plastdetaljer där en lösning till detta 
skulle vara att utveckla den betalningsmodell mellan demonterare och fragmenterare som 
idag förekommer.  
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Appendix 

A. Data i modellering av miljöpåverkan/miljövinst 

Nedan presenteras data som använts för modelleringen, omräknad från originaldata och 
anpassad efter referensflöden.  
 
Tabell 14. Data och antaganden som använts i modelleringen av miljöpåverkansbedömningen. 
Scenario/komponent Mängd Källa 

Dagens situation   
Koppar i ELV, totalt 17 kg  
Förlust Cu till fragmentering 0.85 kg (Li, pågående) 
Plast ELV, totalt 157 kg  
Ökad demontering av kopparkomponenter   
Utsorterad koppar 13.8 kg  
Förlust till fragmentering 0.16 kg  
Ersatt jungfrulig koppar 0.69 kg  
Omsmältning Cu, el 10.695 MJ/0.69 kg ECRIS-rapport 
Omsmältning Cu, eldningsolja 3.381 MJ/0.69 kg ECRIS-rapport 
Omsmältning Cu, diesel 0.5865 MJ/0.69 kg ECRIS-rapport 
Ökad demonteringav plastkomponenter   
Utsorterad plast 58.6 kg  
Processenergi Swerec, el 6.3288 MJ/58.6 kg (Palm, 2009) 
Processenergi Swerec, olja 4.2938 MJ/58.6 kg (Palm, 2009 
Processenergi, Polykemi 90.71 MJ/58.5 kg Polykemis miljörapport 
Förlorad el 455.3 MJ  
Förlorad värme 1168.66 MJ  
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