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Förord 

Detta är slutrapporten för arbetspaket 1 (Resurseffektiv hantering av uttjänta fordon i Sverige) och 

arbetspaket 2 (Återvinning före och efter fragmentering) i projektet ”Realizing resource-efficient recycling 

of vehicles” (Realize). Projektet är finansierat av Mistra (Closing the loop) och genomfördes från oktober 

2012 till och med september 2015. 

Författarna vill rikta ett stort tack till följande aktörer som har lagt ner mycket tid vid genomförda 

demonterings- och fragmenteringsförsök samt bidragit med värdefull kunskap till projektet: 

Eklunds Bildelslager 

Thomassons.nu 

Walters Bildelar 

Stena Recycling 

Bilretur 

Sveriges Bilåtervinnare Riksförbund (SBR)  

 

Författarna vill också tacka övriga Realize-deltagare - Chalmers tekniska högskola, institutionen för Energi 

och Miljö (projektledning och forskning), Viktoria Swedish ICT (forskning) och industriparterna 

Volvokoncernen, SKF och Kuusakoski Sverige som också har också bidragit till arbetet. 

 

Den här rapporten ges ut av både IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik (CIT).  

 

 

Göteborg 

December, 2015 
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Utökad sammanfattning 

I den här rapporten redogörs för arbetet liksom för resultat och slutsatser från arbetspaket 1 

(Resurseffektiv hantering av uttjänta fordon i Sverige) och arbetspaket 2 (Återvinning före och efter 

fragmentering) i projektet Realize (Realizing resource-efficient recycling of vehicles). Projektet har 

finansierats av Mistra inom programmet Closing the loop och genomfördes under tre år, mellan 2012 och 

2015.  

Enligt EU-direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon ska återvinningsgraden för uttjänta bilar uppgå till 

minst 95 procent av bilens vikt i genomsnitt, varav minst 85 viktprocent ska gå till återanvändning eller 

materialåtervinning. Målet ska uppfyllas från och med 2015. Den största utmaningen för att klara målet är 

att materialåtervinna material som idag inte materialåtervinns i nämnvärd omfattning, framförallt icke-

metalliska material där plast representerar den största mängden. En högre materialåtervinning skulle 

kunna åstadkommas med hjälp av demontering av bildelar före fragmentering. I fallet plastdelar sker i 

princip ingen demontering för materialåtervinning i Sverige idag varför plasten hamnar i den så kallade 

fluffraktionen, det vill säga en av materialfraktionerna som uppkommer vid fragmenteringen och den 

efterföljande sorteringen av uttjänta bilar. Fluffen går främst till energiåtervinning, men även deponering 

förekommer.  

Syftet med arbetspaket 1 och 2 i Realize var att ta fram hållbara lösningar för en utökad demontering av 

bilar som bidrar till en: 

 ökad återvinningsgrad 

 förbättrad resurshushållning av kritiska material 

 förbättrad lönsamhet för ingående aktörer i återvinningskedjan 

 

För att undersöka möjligheterna och effekterna av en utökad demontering genomfördes ett praktiskt 

demonteringsförsök tillsammans med tre bildemonterare: Eklunds Bildelslager, Thomassons.nu samt 

Walters Bildelar. Alla demonterade delar hanterades i separata materialflöden av Stena Recycling. Efter 

demonteringen genomfördes ett fragmenteringsförsök av karosserna på Stena Recyclings anläggning i 

Halmstad. Totalt demonterades och fragmenterades 220 bilar av märkena Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda 

och Seat. Genomsnittsåldern på bilarna var tolv år.  

 

100 delar per bil, motsvarande i genomsnitt 208 kg, demonterades främst manuellt med hjälp av 

handverktyg. Demonteringen dokumenterades i en databas som togs fram i projektet där demonterarna 

fick dokumentera vilka delar som hade demonterats på respektive bil. Delarna i demonteringsförsöket 

valdes ut baserat på flera olika kriterier som exempelvis påverkan på återvinningsgraden, vikt, 

materialinnehåll och potentiellt ekonomiskt värde. De demonterade delarna sorterades i tolv fraktioner 

baserat på materialinnehåll. I Figur S1 illustreras demonterings- och fragmenteringsförsöket. 
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Figur S1. Illustration av demonterings- och fragmenteringsförsöket. 

 

Hanteringsmöjligheter för respektive materialfraktion utvärderades genom att undersöka kvaliteten på det 

insamlade materialet och genom diskussion med återvinnare av olika materialslag. I Tabell S1 presenteras 

hur mycket material som totalt demonterades från de 220 bilarna samt i genomsnitt per bil och hur 

respektive materialfraktion hanterades.  

Tabell S1. Vikt för demonterade materialfraktioner samt hantering. Se kapitel ”3.3.3.2 Hantering av 

demonterade fraktioner” för mer information om hanteringen och kapitel ”2.1 Resultat från 

demonterings- och fragmenteringsförsöket” för mer information om materialfraktionerna. 

Materialfraktion 
Vikt per 
bil (kg) 

Vikt 
totalt (ton) 

Andel 
(%) 

Hantering 

Polypropen (PP) 18.5 4.1 8.9 Materialåtervinning 

Elektronik 7.7 1.7 3.7 Materialåtervinning 

Polyeten (PE) 12.3 2.7 5.9 Materialåtervinning 

Kablage 13.2 2.9 6.3 Materialåtervinning 

Elmotorer 12.2 2.7 5.9 Materialåtervinning 

Motor aluminium 91.6 20.2 44 Materialåtervinning 

Brännbart 25.4 5.6 12 Energiåtervinning 

Ren plast 7.1 1.6 3.4 Materialåtervinning 

Golvmattor (EPDM) 3.5 0.8 1.7 Materialåtervinning 

Golvmattor (gummi) 2.3 0.5 1.1 Materialåtervinning 

Blandplast 13.5 3.0 6.5 Energiåtervinning 

Motorstyrdon 0.7 0.1 0.3 Materialåtervinning 

Total: 208.1 45.8 100  
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Den viktmässigt största materialfraktionen som demonterades var fraktionen aluminiummotorer följt av 

förbränningsfraktionen och polypropenfraktionen. Av de 208 kg per bil som demonterades var det 169 kg 

(drygt 81 procent) som kunde skickas till materialåtervinning. Den brännbara fraktionen och blandplasten 

skickades till energiåtervinning eftersom ingen avsättning till materialåtervinning kunde hittas.  

 

Utvärdering av miljöpåverkan, som gjordes med hjälp av livscykelanalys, och effekt på återvinningsgraden 

för en utökad demontering baseras på faktiska resultat från demonterings- och fragmenteringsförsöket i 

projektet. Utvärderingen bygger på jämförelse av två scenarion; en utökad demontering baserat på 

försöket i projektet och en marginell demontering. I den marginella demonteringen antogs att endast delar 

som krävs enligt bilskrotningsförordningen (Bilskrotningsförordning (2007:187)) och delar för 

återanvändning demonterades. I den marginella demonteringen antogs således att delarna som 

demonteras i försöket satt kvar på bilen och fragmenterades tillsammans med karossen. 

 

En skillnad mellan systembeskrivningarna för utvärdering av miljöpåverkan och beräkning av 

återvinningsgraden är att det i utvärdering av miljöpåverkan endast ingick demontering av delar för 

materialåtervinning, inte demontering av delar enligt gällande lagstiftning eller demontering av delar för 

återanvändning, vilket inkluderades i utvärderingen av återvinningsgrad (båda scenarion).  

 

Projektets slutsatser redovisas i elva punkter: 

 

 I projektet demonterades 100 komponenter per bil för materialåtervinning. En sådan 

demontering leder till en högre materialåtervinningsgrad på omkring fem procentenheter jämfört 

med om komponenterna fragmenterats tillsammans med karosserna. Ökad demontering av 

komponenter kan därför vara en av lösningarna för att uppnå en högre materialåtervinningsgrad. 

En tydlig orsak till den ökade materialåtervinningsgraden är att plastkomponenter demonterades 

för materialåtervinning. Komponenterna skulle annars blivit del av fluffraktionen där 

energiåtervinning är det vanligaste behandlingssättet. 

 Utvärderingen av miljöpåverkan visar att den utökade demonteringen leder till lägre potentiell 

miljöpåverkan än om delarna inte demonterats, för alla miljöpåverkanskategorier som studerades 

(försurning, övergödning, klimatpåverkan, marknära ozon och primärenergi). Den utökade 

demonteringen skulle enligt resultaten leda till en minskning av miljöpåverkan med 5-12 procent 

beroende på miljöpåverkanskategori. För exempelvis klimatpåverkan leder den utökade 

demonteringen till en minskning på i storleksordningen 200 kg koldioxid per demonterad bil. 

 Från miljösynpunkt har hanteringen av aluminium störst inverkan på totalresultaten. Det beror 

på att materialåtervinning av aluminium är mycket fördelaktigt ur miljösynpunkt jämfört med 

nyproduktion av aluminium, men också på att aluminiummotorer var den materialfraktion som 

uppkom i störst mängd, i genomsnitt 92 kg per fordon.  

 Materialsammansättningen hos en bil har stor inverkan på hur stor miljönytta en utökad 

demontering medför. Hur mycket varje demonterad fraktion bidrar till det övergripande 

resultatet beror på hur stor mängd som demonteras från bilen. Mängderna skiljer sig i stor 

utsträckning åt mellan fraktionerna, från ett kilo motorstyrdon till 92 kg aluminiummotorer. Av 

resultaten att döma är de viktigaste fraktionerna att demontera från miljösynpunkt 

aluminiummotorer följt av motorstyrdon, plastfraktionerna och elmotorer. En begränsning med 

studien är dock att innehållet av metaller som förekommer i relativt liten mängd, till exempel 

guld, silver, palladium och platina inte är fullständigt känd. Dessutom är data över jungfrulig 

produktion av ädelmetaller begränsad varför miljönyttan med att demontera komponenter som 
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innehåller sådana metaller sannolikt är underskattad. Om metallerna inte demonteras går deras 

materialvärde förlorat.  

 Hur mycket återvinningsbart material som produceras vid en fragmenteringsanläggning om 

komponenter fragmenteras tillsammans med karossen jämfört med om komponenterna 

demonteras och hanteras separat inverkar på miljönyttan med en utökad demontering. Det gäller 

främst för metaller eftersom plast i dagsläget inte kan materialåtervinnas efter fragmentering 

tillsammans med karossen. Skillnader i materialutbyte mellan olika hanteringssätt skulle behöva 

undersökas vidare. 

 Hållbarheten med en utökad demontering ur ett ekonomiskt hänseende är mer oklar än påverkan 

på återvinningsgrad och miljönytta. Huruvida det lönar sig ekonomiskt för en bildemonterare att 

demontera vissa komponenter beror t.ex. på hur snabbt denna lyckas demontera och sortera 

materialet, hur stor timkostnaden är samt vilken ersättningsmodell som avtalas mellan 

demonterare och avfallsentreprenörer/återvinningsföretag. Nivån av ökade intäkter för 

återvinningsföretagen på grund av ökad renhet i de återvinningsbara fraktionerna från 

fragmenteringsanläggningen har inte kunnat fastställas i projektet. Kritiskt för den ekonomiska 

hållbarheten i en utökad demontering är logistiken kring de demonterade komponenterna och 

givetvis spelar råvarupriset en nyckelroll för hela värdekedjans lönsamhet.   

 För att klara målet om en återvinningsgrad på 95 procent krävs att fluffen från fragmenteringen 

och den efterföljande demonteringen hanteras på ett annat sätt än deponering. Detta gäller 

oavsett omfattningen av en utökad demontering av delar till materialåtervinning. 

 Återanvändning av bilkomponenter är vanligt i bildemonteringsbranschen och har varit tradition 

sedan lång tid tillbaka. Att demontera bilkomponenter för återanvändning är ett sätt att skapa 

intäkter för bildemonterare, men har enligt projektgruppen hittills inte fått tillräckligt mycket 

uppmärksamhet som ett gott exempel på återanvändning och hantering högt upp i 

avfallshierarkin. 

 Demontering och separat hantering av kablage i och omkring mottorrummet har enligt försöken 

endast positiva effekter för såväl demonterare som återvinningsföretag. 

 Demontering av följande delar bedöms ha störst effekt på återanvändnings- och 

återvinningsgraden: 

- Stötfångare/ytterhölje fram  

- Hasplåt, plast 

- Torpedplåt, plast 

- Innerskärm, vänster fram 

- Innerskärm, vänster bak 

- Innerskärm, höger fram 

- Innerskärm, höger bak 

- Stötfångare/ytterhölje bak 

- Golvmattor (lösa)1 

                                                                    
1 Golvmattor syftar på de mattor som ligger eller sitter löst i bilens fotbrunnar. Isoleringsmattor i textil och liknande 
innefattas således ej i denna materialfraktion. 
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 För att möjliggöra en säker och miljöriktig hantering av bränsletankar och spolarvätskebehållare 

bör dessa designas så att all vätska på ett enkelt sätt kan tömmas ut.  
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Extended summary 

This report describes the work carried out in work package 1 (Integrated resource-efficient ELV 

management in Sweden) and work package 2 (Upstream and downstream processing) in the Realize 

project (Realizing resource-efficient recycling of vehicles) as well as results and conclusions from the work 

packages. The project was financed by Mistra (The Swedish Foundation for Strategic Environmental 

Research) within the research programme Closing the loop, and was carried out between 2013 and 2015.  

According to Directive 2000/53/EG on end-of-life vehicles the reuse and recovery rate shall be at least 95 

percent by an average weight per vehicle and year. The reuse and recycling shall be at least 85 percent 

average weight per vehicle and year. The target shall be met by 1 January 2015. The main challenge to 

reach the target is to recycle material that is not subject to recycling today, mostly non-metallic materials 

where plastics represent the highest amount. A higher recycling rate would be possible to achieve by 

dismantling vehicle components before the car bodies are shredded. In the case of plastic components, 

virtually no disassembly for recycling exists why plastics mainly end up in the shredder light fraction 

(SLF), which is one of the output fractions from the shredding and sorting processes. SLF is primarily 

subject to energy recovery, but landfilling also occurs.  

The aim of work package 1 and 2 in the project was to develop sustainable solutions for an increased 

dismantling of end-of-life vehicles contributing to:  

 increased recycling rate of ELVs 

 improved resource-efficiency of critical materials  

 improved profitability for the actors in the recycling value chain  

 

A practical test was carried out with the help of three dismantlers: Eklunds Bildelslager, Thomassons.nu 

and Walters Bildelar, in order to explore possibilities and effects of an increased level of dismantling. After 

dismantling the car bodies were shredded at Stena Recycling’s shredding plant in Halmstad, Sweden. 220 

vehicles of the brands Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda and Seat were dismantled. The average age of the 

vehicles was 12 years.  

 

100 components per vehicle, representing 208 kilos, were manually dismantled with the use of power 

tools. The dismantling procedure was documented in a database developed in the project where the 

dismantlers registered the components they had dismantled from each vehicle. The components to be 

dismantled in the project were selected based on several criteria, e.g. effect on the recycling rate, weight, 

material composition and economic value. The dismantled components were sorted into twelve fractions 

based on their material content. In Figure S1 the dismantling and shredding trial is illustrated.  
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Figure S2. Illustration of the dismantling and shredder trial. 

 

The end-of-life possibilities for each fraction were evaluated by qualitatively analysing the collected 

material, and by contacting recyclers. Table S1 presents the amount of material that was dismantled from 

the 220 vehicles in total, in average per vehicle and how the fractions were treated in the project.  

Table S1. Weight of the dismantled fractions and their treatment.  

Material fraction 

Weight 
per 

vehicle 
(kg) 

Weight 
total 

(tonne) 

Share 
(%) 

Treatment 

Polypropylene (PP) 18.5 4.1 8.9 Recycling 

Electronics 7.7 1.7 3.7 Recycling 

Polyethylene (PE) 12.3 2.7 5.9 Recycling 

Cables 13.2 2.9 6.3 Recycling 

Electric motors 12.2 2.7 5.9 Recycling 

Aluminium engines 91.6 20.2 44 Recycling 

Combustibles 25.4 5.6 12 Recycling 

Pure plastics 7.1 1.6 3.4 Recycling 

Floor mats (EPDM) 3.5 0.8 1.7 Recycling 

Floor mats (rubber) 2.3 0.5 1.1 Recycling 

Mixed plastics 13.5 3.0 6.5 Recycling 

Engine Control Units (ECUs) 0.7 0.1 0.3 Recycling 

Total: 208.1 45.8 100  
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Aluminum engines represented the largest dismantled fraction by weight followed by the combustible 

fraction, and polypropylene fraction. 169 kg of the 208 kg dismantled material (just over 81 percent) was 

sent to recycling. The combustible fraction and the mixed plastics fraction were sent to energy recovery as 

no recycling market could be found. 

 

The evaluation of environmental impact was carried out using Life Cycle Assessment (LCA), and the 

evaluation of effect on recycling rate was based on results from the dismantling and shredding trial in the 

project. The evaluation was based on comparison between two scenarios; increased dismantling based on 

the trial and limited dismantling. In the limited dismantling scenario it was assumed that only components 

required to be dismantled according to legislation (Bilskrotningsförordning (2007:187)), and components 

for reuse were dismantled. In the limited dismantling scenario it was assumed that the components 

dismantled in the trial instead followed the car bodies to shredding.  

 

A difference between the systems compared in the evaluation of environmental impact and the effect on 

recycling rate was that only dismantling of components for recycling was included in the system 

boundaries in the LCA, not components dismantled according to legislation or for reuse. 

 

The conclusions from the project’s work package 1 and 2 are summarised in eleven bullet points: 

 

 100 components per car were dismantled for recycling in the project. Such dismantling 

procedure results in an increase in recycling rate of around five percentages compared to 

shredding of the components together with the car bodies. Increased dismantling could 

therefore be one solution to reach higher recycling rates. An explanation to the increased 

recycling rate is that plastic components were dismantled for recycling. If they had not been 

dismantled they would have been part of the shredder light fraction and subject to energy 

recovery.  

 The evaluation of environmental impact shows that increased dismantling in the project 

leads to lower potential environmental impact compared to shredding of the components 

with the car bodies for all environmental impact categories (acidification, eutrophication, 

global warming, photochemical ozone and primary energy). According to results, the 

increased dismantling carried out in the project would lead to a decrease in potential 

environmental impact of around 5-12 percent depending on the impact category. In terms of 

global warming the increased dismantling would lead to a decrease of around 200 kg carbon 

dioxide per dismantled car.  

 From an environmental point of view, management of aluminium contributes the most to the 

total results. This is explained by the fact that it is environmentally beneficial to recycle 

aluminium compared to producing aluminium from primary sources, but also due to the fact 

that aluminium engines represented the largest material fraction in terms of weight (92 kg 

per vehicle).  

 The material composition of a car highly influences the environmental gains from increased 

dismantling of components. The contribution to the overall results from each material 

fraction depends on the amount dismantled from the vehicle. The amounts differ to a high 

extent, from one kilo engine control units to 92 kg aluminium engines. According to the 

project results the most important fractions to dismantle from an environmental point of 

view are aluminium engines, engine control units, the plastic fractions, and electric motors. A 
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limitation is thus that the content of metals of a relatively low quantity such as gold, silver, 

palladium and platina is not sufficiently known. Besides, data for primary production of 

precious metals is limited why the environmental benefit from dismantling components with 

such content is likely to be underestimated.  

 The amount of recyclable material produced from the dismantled components compared to 

shredding of the components influences the potential environmental impact of increased 

dismantling. This is particularly important for metals as plastics are currently not subject to 

recycling if the plastics go through a shredder together with the car body. Differences in 

material yields between different types of treatment processes need further evaluation.   

 Sustainability from an economic point of view is more uncertain than the effect on recycling 

rate and environmental impact. Whether or not dismantling of certain components is 

profitable for the dismantlers depends for example on the time needed for dismantling and 

sorting of the components, the hourly costs for dismantling, and the contracts between 

dismantlers and waste companies/recyclers. The potential net income for the waste 

companies/recyclers due to purer material fractions from the shredding processes has not 

been possible to evaluate in the project. The logistics surrounding the dismantled 

components are thus critical to the economic sustainability as well as the market prices for 

raw materials.   

 To reach the target of 95 percent reuse and recycling, the shredder light fraction needs to be 

treated in a different way compared to today’s practice. This is valid independently of the 

magnitude of increased dismantling to recycling.  

 Reuse of components is common in the car dismantling sector, and has been a tradition for a 

long time. Dismantling of components is a way to create profitability for the dismantlers, but 

has according to the project group not received enough attention as a good example of reuse 

and management high up in the waste hierarchy.  

 Dismantling and separate treatment of cables in or around the engine compartment had 

positive effects for both dismantlers and recyclers.  

 Dismantling of the following parts are considered to have the greatest impact on the reuse 

and recycling rate: 

- Front bumber 

- Underbody shield 

- Scuttle panel  

- Front left inner wheel arch 

- Rear left inner wheel arch 

- Front right inner wheel arch 

- Rear right inner wheel arch 

- Rear bumber 

- Floor mats (loose mats)2 

  

                                                                    
2 Includes  loose mats found  in the footwells. Does not include insulating mats or other mats found in the car. 
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 To enable a safe and environmentally sound management of fuel tanks and containers for 

windscreen washer fluid the components should be designed to facilitate emptying of the liquids.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Enligt EU direktivet 2000/53/EG ska återvinningsgraden för uttjänta bilar uppgå till minst 95 procent av 

bilens vikt i genomsnitt varav minst 85 viktsprocent ska gå till återanvändning eller materialåtervinning. 

Målet som ska vara uppnått senast 2015 innebär en stor utmaning för involverade aktörer där ansvaret för 

att uppnå målet ligger på biltillverkarna men även på branschorganisationer, bildemonterare, 

återvinningsföretag och myndigheter m.fl. (Jensen m.fl., 2012).  

Den stora utmaningen för att klara målet ligger i att materialåtervinna icke metalliska material av vilka 

plast står för den största mängden. I Sverige sker idag inte någon demontering av plastdetaljer i någon 

större omfattning utan plasten hamnar i den så kallade fluffraktionen, en av materialfraktionerna som 

uppkommer vid fragmenteringen och den efterföljande sorteringen av uttjänta bilar. Fluffen går idag 

främst till energiåtervinning även om deponering på dispens ges idag (Sverkman, Tegbring, 2015).  

En annan aspekt kopplat till återvinning är användningen av mer och mer komplexa material till följd av 

exempelvis hybridisering av drivlinor och ökat komfortkrav. Detta har fått till följd att exempelvis 

mängden elektronik i bilarna successivt har ökat (Cullbrand m.fl., 2012). Elektroniken innehåller många 

värdefulla och knappa material som exempelvis guld, silver och sällsynta jordartsmetaller. Bilelektronik 

demonteras inte i någon större utsträckning idag utan går med bilens chassi till fragmentering. De 

storskaliga fragmenteringsanläggningarna är en nödvändighet för återvinning av en stor del av bilarnas 

ingående material och är optimerade för att sortera de viktmässigt största metallfraktionerna så som järn, 

stål och aluminium. Därför är det svårt att ta tillvara metallerna i elektroniken i någon större utsträckning. 

Istället sprids dessa i de utgående materialströmmarna från fragmenteringen där deras egenskaper går 

förlorade. 

I vissa andra europeiska länder upparbetas fluffen idag där både metaller och plaster sorteras ut vilket ökar 

återvinningsgraden. Sådan teknik utvecklas även i Sverige.  Dessa anläggningar kräver stora investeringar 

och avfallsvolymer (Jensen m.fl., 2012) vilket är en av orsakerna till varför dessa inte tidigare har 

förekommit i Sverige.  

En annan strategi än att upparbeta fluffen för att återvinna mer organiskt material är genom en utökad 

demontering innan bilen går till fragmentering. Den stora utmaningen med detta är att demonteringen är 

förhållande tidskrävande och tillsammans med höga personalkostnader gör att det är svårt att få betalt för 

den extra demontering som krävs (Jensen m.fl., 2012). Fördelen med en utökad demontering är att man 

kan få ett högre utbyte av material som inte finns i så stora mängder i en bil där elektronik är ett sådant 

exempel. Med en utökad demontering av plast så minskar också behovet av investeringar i anläggningar 

för upparbetning av fluffen för att klara återvinningsmålet. 

1.2 Syfte 

Syftet är att genom praktiska försök ta fram hållbara lösningar för en ökad demontering av bilar som 

bidrar till en ökad återvinningsgrad, större resurshushållning av kritiska material samt en förbättrad 

lönsamhet för ingående aktörer i återvinningskedjan med fokus på demonterare och fragmenterare. 
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2 Demonterings- och fragmenteringsförsöket 

För att undersöka möjligheterna och effekterna av en utökad demontering genomfördes praktiska 

demonteringsförsök tillsammans med tre stycken bildemonterare (Eklunds Bildelslager, Thomassons.nu 

samt Walters Bildelar) varefter karosserna gick till fragmentering på Stena Recyclings anläggning i 

Halmstad. Totalt demonterades och fragmenterades 220 stycken bilar av märkena Volvo, Volkswagen, 

Audi, Skoda och Seat  med en genomsnittlig ålder av 12 år. Figur 3 nedan visar schematisk bild över 

demonterings- och fragmenteringsförsöken och vilka materialfraktioner som uppkom och som 

utvärderades. 

 

 

 

Figur 3. Schematisk bild över genomförda demonterings- och fragmenteringsförsök och uppkomna 

materialfraktioner som utvärderades. 
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Utökad demontering av bilar: 

Den utökade demonteringen utfördes på fordon som hade demonterats på komponenter och dränerats på 

vätskor enligt gällande lagstiftning (Bilskrotningsförordingen (2007:186)), till exempel batterier, 

fönsterrutor, bränsle och oljor. Därutöver demonterades även delar för återanvändning, se Figur 3 ovan, 

innan den utökade demontering startade. 

 

Delar för att utvärdera effekterna av en ökad demontering valdes ut utifrån flera olika kriterier, varav de 

viktigaste var: 

 Förväntad påverkan på återvinningsgraden 

 Vikt av den specifika delen och totalvikten av ett och samma material i bilarna 

 Föroreningsgrad i form av andra plaster, metaller och gummi etc. 

 Förväntad efterfrågan och ekonomiskt värde 

 Förväntad effekt på nedströms processer i återvinningskedjan 

 Åtkomst och demonteringstid 

 Påverkan på arbetsmiljö och hälsa 

 Enhetlig materialanvändning 

 

Demonteringen utfördes manuellt med en mängd olika verktyg såsom skruvdragare, tigersåg och kofot. 

Demontering av vissa delar gjordes för hand utan hjälp av något verktyg.  

 

Antalet delar som ingick i den utökade demonteringen uppgick till 100 stycken vilka sorterades i 12 stycken 

materialfraktioner, se Figur 3. Antalet delar som demonterades varierade dock mellan bilarna beroende på 

i vilken utsträckning dessa redan hade demonterats för återanvändning eller annan materialåtervinning 

samt att det kunde saknas delar när bilarna togs emot på demonteringsanläggningen. För en komplett lista 

över de delar som ingick i respektive materialfraktion vid den utökade demonteringen, se bilaga A. 

 

Demonteringen dokumenterades i en databas som togs fram i projektet i vilken demonterarna fick 

dokumentera vilka delar som hade demonterats på respektive bil (se bilaga A). Identifieringen av 

respektive bil gjordes genom registreringsnumret utifrån vilket uppgifter om tjänstevikten för varje enskild 

bil kunde fås vilket användes för utvärderingen av försöken. 

 

De demonterade materialfraktionerna lades i containrar och samlades in från respektive demonterare 

varefter de vägdes. Hanteringsmöjligheter för respektive materialfraktion utvärderades genom att 

undersöka kvaliteten på det insamlade materialet och genom att kontakta återvinnare av olika 

materialslag. Exempelvis kontaktades cementindustrin för att se vilka möjligheter det fanns för att ta emot 

gummimattor som togs bort vid demonteringsförsöken.  

 

Fragmentering av demonterade bilar: 

För att utvärdera effekterna av en utökad demontering på fragmenteringen och den efterföljande 

sorteringen transporterades bilarna till en fragmenteringsanläggning i vilken bilarna fragmenterades 

separat från ordinarie avfall.  
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2.1 Resultat från demonterings- och fragmenteringsförsöket 

I projektet demonterades och fragmenterades totalt 220 bilar av märkena Volvo, Volkswagen, Skoda, Audi 

och Seat. All nödvändig information dokumenterades i webbaserad databas som utvecklats i projektet. 

Informationen var kopplad till bilarnas registreringsnummer och var därför specifik för just den bilen.  

Fördelning mellan märken, modeller och bilarnas tjänstevikt presenteras i Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3. 

Tabell 1. Andel av demonterade bilmärken. 

Bilmärke Andel (%) 

Volvo 62,8 

VW 22,5 

Skoda 9,2 

Audi 5,0 

Seat 0,5 

Total 100 

 

Av de bilar som demonterades och fragmenterades i projektet var majoriteten Volvo (62,8%), följt av 

Volkswagen (22,5%), Skoda (9,2%), Audi (5%) och Seat (0,5%).  

Tabell 2. Andel av demonterade bilmodeller. 

Bilmodell Andel (%) 

Audi A3/S3 1996-2003 5,0 

Seat Toledo 1L 1991-1999 0,5 

Skoda Octavia 1996-2004 9,2 

Volvo S60 2001-2004 11,0 

Volvo S70/V70/Xc 1997-2000 0,5 

Volvo S80 1999-2003 17,0 

Volvo S80 2004-2006 1,4 

Volvo V70 2000-2004 27,1 

Volvo V70 2005-2008 4,6 

Volvo XC70 2001-2004 0,9 

Volvo XC70 2005-2008 0,5 

Vw Bora 0,9 

Vw Golf IV 1998-2003 21,6 

Total 100 

 

Den vanligaste modellen var Volvo V70 (2000-2004) följt av VW Golf IV (1998-2003) och Volvo S80 

(1999-2003). Eftersom tjänstevikten används vid beräkning av återvinningsgraden var det viktigt noga 

dokumentera tjänstevikten för de bilar som demonterades, (Tabell 3). 
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Tabell 3. Genomsnittlig tjänstevikt 

Märke Tjänstevikt (kg) 

Volvo 1 633 

VW 1 347 

Audi 1 276 

Skoda 1 330 

Seat 1 160 

Alla demonterade bilar 1 521 

 

Den genomsnittliga tjänstevikten (inklusive förare och bränsle) var 1 521 kg och av de demonterade bilarna 

var Volvo tyngst (1 633 kg) och Seat lättast (1 160 kg). Bilarna hade en genomsnittlig ålder på 12 år. 

Fördelningen över tillverkningsår presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4. Fördelning över tillverkningsår 

Tillverkningsår Andel (%) 

1998 4 

1999 14 

2000 15 

2001 20 

2002 17 

2003 15 

2004 8 

2005 3 

2006 3 

2007 2 

 

I demonteringsförsöket demonterades i genomsnitt 208 kg material per bil, uppdelat på tolv 

materialfraktioner. I Tabell 5 presenteras hur mycket material som demonterades totalt från de 220 

bilarna samt i genomsnitt per bil och hur respektive materialfraktion hanterades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IVL-rapport C             

 

21 

 

Tabell 5. Vikt för respektive materialfraktion som demonterades vid den utökade demonterinngen 

och hur dessa hanterades.  

Materialfraktion 
Vikt per 
bil (kg) 

Vikt 
totalt (ton) 

Andel 
(%) 

Hantering 

Polypropen (PP) 18.5 4.1 8.9 Materialåtervinning 

Elektronik 7.7 1.7 3.7 Materialåtervinning 

Polyeten (PE) 12.3 2.7 5.9 Materialåtervinning 

Kablage 13.2 2.9 6.3 Materialåtervinning 

Elmotorer 12.2 2.7 5.9 Materialåtervinning 

Motor aluminium 91.6 20.2 44 Materialåtervinning 

Brännbart 25.4 5.6 12 Energiåtervinning 

Ren plast 7.1 1.6 3.4 Materialåtervinning 

Golvmattor (EPDM) 3.5 0.8 1.7 Materialåtervinning 

Golvmattor (gummi) 2.3 0.5 1.1 Materialåtervinning 

Blandplast 13.5 3.0 6.5 Energiåtervinning 

Motorstyrdon 0.7 0.1 0.3 Materialåtervinning 

Total: 208.1 45.8 100  

 

Den viktmässigt största materialfraktionen utgjordes av aluminiummotorer. I genomsnitt sorterades det ut 

95 kg aluminiummotorer per bil, motsvarande 44 procent av de uppkomna mängderna följt av 

förbränningsfraktionen med drygt 25 kg (12 procent) och polypropenfraktionen med knappt 19 kg (9 

procent).  Av de 208 kg per bil som demonterades var det 169 kg (drygt 81 procent) som kunde 

materialåtervinnas. Den brännbara fraktionen och blandplasten var de enda materialfraktionerna för vilka 

det inte gick att hitta någon annan avsättning än energiåtervinning.  Nedan följer en kort beskrivning av 

materialfraktionerna, hur de hanterades samt möjligheter och utmaningar med respektive.  

 

Polyeten (PE)  

Fraktionen bestod av bränsletankar och 

spolarvätskebehållare av polyeten, främst 

polyeten med hög densitet (HDPE) och i 

vissa fall polyeten med låg densitet 

(LDPE). De demonterades och tömdes på 

kvarvarande vätskor innan de 

transporterades till närliggande 

anläggningar för balning innan de 

skickades vidare till materialåtervinning. 

Den stora utmaningen med denna 

fraktion visade sig vara att hantera 

delarna utan att spilla ut bränsle eller 

spolarvätska somannars riskerar leda till 

en bristfällig arbetsmiljö. Trots att 

demonterarna använder den senaste tömningsutrustningen för utpumpning av vätskorna och borrar flera 

hål i behållarna kvarstår ofta en mindre mängd bränsle och spolarvätska eftersom dessa lätt ansamlas i 

små fördjupningar och oregelbundenheter i behållarna. Bränslefilter, givare och pumpar behöver 

Figur 4. Bränsletank, ingick i fraktionen Polyeten (PE). 
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avlägsnas för att underlätta materialåtervinning och adderar därför också till problemet eftersom även 

dessa innehåller vätskerester som är svåra att komma åt vid tömning. 

 

Polypropen (PP) 

Fraktionen bestod främst av exteriöra 

plastdelar bestående av polypropen och 

blandningar av polypropen, så som 

stötfångare och innerskärmar. Delarna 

transporterades till närliggande 

anläggningar för balning innan de 

skickades vidare till materialåtervinning. 

De flesta av delarna i denna fraktion kan 

med enkla verktyg eller handkraft 

demonteras utan större svårigheter. 

Eftersom delarna främst sitter på bilens 

exteriör kan det dock förekomma en del 

damm och smuts som beroende på 

efterföljande återvinningsprocess kan påverka återvinningsgraden negativt. 

 

Ren plast 

Fraktionen bestod främst av interiöra plastdelar så 

som stolpbeklädnader och innerlister. Delarna 

sorterades i storsäckar och skickades sedan till 

materialåtervinning. En fördel med fraktionen var att 

den var tämligen ren från föroreningar i form av 

metall, textilier och smuts. Den bestod dock av en mix 

av plaster, bl.a. ABS och PP, och demonteringen 

innebar ofta att demonterarna fick arbeta i obekväma 

eller icke-ergonomiska ställningar.  

 

 

 

 

 

 

Blandplast 

Denna fraktion bestod av en stor blandning av 

plastdelar med en relativit stor andel föroreningar i 

form av textil och metaller samt blandningar av olika 

plasttyper. Exempel på delar som ingick i denna 

fraktion är instrumentbrädor och mittkonsoler. 

Delarna demonterades och sorterades ut dels för att 

undvika fluffgenererande material i efterföljande 

fragmentering och dels för att de ändå behövde 

avlägsnas för att nå underliggande delar.  Även om ett 

visst intresse för materialåtervinning av fraktionen 

kunde identifieras gick delarna till slut till 

energiåtervinning.  Figur 7. Instrumentbrädeskal, ingick i 

fraktionen Blandplast. 

Figur 5. Stötfångare/ytterhölje fram, ingick i fraktionen 

Polyeten (PP) 

 

. 

Figur 6. En blandning av interiörplast, ingick 

i fraktionen Ren plast. 
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Figur 8. Undersida av isoleringsmatta, ingick i 

fraktionen Brännbart. 

Figur 9. Ett öppnat motorstyrdon. 

Figur 10. AC/klimatkontroll, ingick i fraktionen Elektronik. 

 

Brännbart 

Den brännbara fraktionen bestod främst av t.ex. 

mattor i textil och textilbeklädda plastdelar. Delarna 

demonterades och sorterades ut dels för minska 

mängden fluff vid fragmenteringen och den 

efterföljande sorteringen och dels för att de ändå 

behövde avlägsnas för att nå underliggande delar. 

Det gick inte att hitta någon avsättning annat än 

energiåtervinning för denna fraktion. 

 

 

 

 

 
 

Motorstyrdon 

Denna fraktion innehöll endast motorstyrdon. För att 

få ihop en tillräcklig stor mängd för ett representativt 

prov i efterföljande elektronikåtervinningsprocess 

samlades dessa in från ett större urval av bilar än 

övriga fraktioner. Totalt samlades ca 1 400 stycken 

in. Motorstyrdonen var ofta lättåtkomliga och kunde 

ofta demonteras med endast användning av 

demonterarens händer på bara några sekunder. 

Styrdonen innehöll en relativt stor andel kretskort 

och kretskortsfraktionen representerade nästan 50 

procent av utgående fraktioner från den 

elektronikåtervinningsprocess de hanterades i. 

Resterande mängd bestod främst av järn/stål och 

aluminium. Kretskortsfraktionen analyserades och 

uppskattades värdemässigt motsvara värdet av 

bredbandsmodem/satellitmottagare som återvinns i 

elektronikåtervinningsbranschen.  

 

Elektronik 

Elektronikfraktionen bestod av 

blandade elektronikdelar såsom 

stereomoduler och diverse styrenheter 

placerade i olika delar i bilen. 

Fraktionen maldes och 

materialåtervanns i konventionella 

elektronikåtervinningsprocesser.  
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Elmotorer 

Fraktionen bestod av en blandning av 

små och stora elmotorer, till exempel 

generatorer, startmotorer och motorer 

till torkararmar. Denna fraktion finns 

redan hos vissa demonterare men i 

försöken demonterades väsentligt fler 

elmotorer än vanligt. Fraktionen 

materialåtervanns i konventionella 

återvinningsprocesser för elmotorer. 

 

 

 
 

Kablage 

Fraktionen bestod av både lätt- och svåråtkomligt kablage i olika stora 

mängder beroende på placering i bilarna. Denna fraktion är inte ny för 

branschen, däremot var mängden kablage väsentligt mycket större än vad 

som vanligen demonteras. Kablaget skickades till konventionell 

kabelåtervinning. Kopparinnehållet i kabeln var omkring 50 procent. Dock 

innehöll kabelfraktionen mycket kabelkanaler, säkringar och reläboxar av 

aluminium och rostfritt stål som sänker det ekonomiska värdet.  Medan 

visst kablage var svåråtkomligt (t.ex. kablage som kräver demontering av 

såväl säten som isoleringsmattor) var en relativt stor mängd lättåtkomligt 

(t.ex. kablage i motorrum och under torpedplåt).  

 

 

Golvmattor (gummi) och golvmattor (EPDM) 

Dessa två fraktioner bestod av dels 

EPDM3-mattor som är vanligt 

förekommande i de Volvobilar som 

demonterades i försöken och dels av 

andra typer av gummimattor. 

Anledningen till att det skapades två 

olika fraktioner var att EPDM-

mattorna förväntades ha en större 

efterfrågan. Alla mattor var mycket 

enkla att demontera eftersom det 

endast krävs att demonteraren lyfter ur 

dessa ur bilen. Mattorna skickades till 

materialåtervinning. 

 

 
  

                                                                    
3 Etenpropengummi 

Figur 11. Generator, ingick i fraktionen Elmotorer 

Figur 12. Kablage. 

Figur 13. Golvmattor (EPDM). 
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Aluminiummotorer (motorpaket) 

Denna fraktion bestod av motorer och 

växellådor med stor andel aluminium. För 

att samla ihop en tillräckligt stor mängd 

av dessa fortsatte insamlingen även efter 

att övriga moment av försöken var 

avslutade. Materialet fragmenterades och 

återvanns i en separat körning. Initialt var 

demonteringen av motorpaketet ett 

tidskrävande moment med 

förekommande demonteringstider på över 

1.5 timmar. Vid slutet av försöken kunde 

dock demonteringstiden ofta reduceras 

till under 5 minuter genom att nya och 

mer effektiva demonteringsmetoder 

utvecklades. Demonteringen av 

motorpaketen gjorde det också möjligt att på ett effektivare sätt demontera andra delar på motorn eller i 

motorrummet, t.ex. generator, startmotor och närliggande kablage men också andra intressanta delar som 

inte ingick i just detta försök, t.ex. kylare i aluminium.  

 

Demonteringsfilm 

Som ett delresultat av de praktiska demonteringsförsöken spelades en demonteringsfilm in. Syftet med 

filmen är att exemplifiera hur demonteringen i projektet har gått till och hur utvalda delar på ett snabbt 

och effektivt sätt kan demonteras.  Filmen ger också tips på verktyg som kan användas för att ytterligare 

effektivisera demonteringen.  

 

Tabell 6 nedan visar vikten för respektive materialfraktion från fragmenteringen och den efterföljande 

sorteringen av de 220 stycken bilarna samt till vilken behandling respektive materialfraktion gick till. 

 

 

 

 

 

Figur 14. Motorpaket, på väg att sänkas ner för ytterligare 

rensning 

Figur 15. Bilder från demonteringsfilm inspelad under projektet. 
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Tabell 6. Vikt för respektive materialfraktion från fragmenteringen och den efterföljande sorteringen 

samt hur dessa hanterades. 

Materialfraktion Vikt  
(kg per bil) 

Vikt totalt  
(ton) 

Andel 
(%) 

Hantering 

Järn (klass E211) 555 122 73 Materialåtervinning 

Icke magnetiska metaller 43 10
4
 5.7 Materialåtervinning 

Övriga metaller 2.3 0.5 0.3 Materialåtervinning 

Brännbar fraktion (fluff) 111 25 14.7 Energiåtervinning 

Finfraktion 48 11 6.3 Användning som konstruktionsmaterial på deponier 

Totalt 760 167 100  

 

Järnfraktionen stod för de absolut störa mängderna med 555 kg per bil (73 procent). Därefter var det 

fluffraktionen som utgjorde de största mängderna med 111 kg (15 procent). I fluffen återfinns främst 

energirikt avfall såsom plast, gummi och textilier. Fluffen går idag till förbränning även om 

dispensdeponering även förekommer som tidigare har nämnts. 

 

Finfraktion stod också för omkring sex procent av mängderna och består till största delen av inert material 

som sand och glas. Denna fraktion används idag som konstruktionsmaterial på deponier. 

 

Utsorteringen i fragmenteringsanläggningen är inte fullständig. Det förekommer materialförluster i 

processen, det vill säga att material hamnar i fraktioner där de inte är avsedda att hamna och där deras 

funktion inte tas tillvara. Fraktionen Övriga metaller bestod av en kopparfraktion (bestående av ungefär 

25 procent koppar och 75 procent restavfall) samt ungefär 39 procent aluminium (Gustafsson m.fl. 2015). 

Separering av fraktionen görs utanför Stena Recyclings anläggning.  

 

Icke magnetiska metaller stod för omkring sex procent av de utgående mängderna. Den icke-magnetiska 

metallfraktionen bestående av bland annat koppar och aluminium går vidare till en så kallad non-ferrous 

(NF)-anläggning. I anläggningen sorteras de icke-magnetiska metallerna upp med hjälp av siktar, 

magneter för att fånga upp rester av magnetiskt stål, virvelströmsseparatorer och densitetsbad. 

Behandlingen i NF-anläggningen antas resultera i följande utgående fraktioner: järn, aluminium, 

”metallmix”, ”tungfraktion” och restfraktion i form av finfraktion. Metallmixen består främst av 

aluminium, kabel och magnesium, men sammansättningen är okänd varför den antas till 40 procent 

aluminium, 40 procent kabel och 20 procent magnesium. Även tungfraktionens sammansättning är okänd, 

men fraktionen innehåller framförallt järn, plast och gummi. I studien antogs att sammansättningen på 

tungfraktionen är 50 procent järn, 40 procent plast och tio procent gummi. Metallmix och tungfraktion 

från NF-anläggningen säljs för vidare behandling på andra anläggningar.  

 

 

 

 

                                                                    
4 23 procent (2,8 ton) av NF fraktionen bestod av avfall som sorteras bort i processen (Gustafsson m.fl. 2015). Dessa 
mängder har i tabellen dragits bort från NF fraktionen och eftersom de innehåller mycket plast och liknande har dessa 
mängder adderats till fluffraktionen. Detta efter samtal med Stena Recycling (Gustavsson, Sverkman, Tegbring, 2015). 
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3 Metod för beräkning av återvinningsgrad och 
bedömning av miljöpåverkan  

Demonterings- och fragmenteringsförsöket utvärderades ur två aspekter, miljöpåverkan och påverkan på 

återvinningsgraden. Den potentiella miljöpåverkan av en utökad demontering utvärderades med hjälp av 

livscykelanalys. I följande kapitel redogörs för vilka system som har utvärderats, liksom för skillnaderna 

och likheterna i systembeskrivning mellan utvärdering av miljöpåverkan och beräkning av 

återvinningsgraden.  

3.1 Systembeskrivning 

Utvärdering av miljöpåverkan och effekt på återvinningsgraden för en utökad demontering baseras på 

faktiska resultat från demonterings- och fragmenteringsförsöket i projektet. En fullständig lista över delar 

som demonterades finns i Bilaga A. Den utökade demonteringen jämförs med ett scenario där endast 

marginell demontering genomförs. Den marginella demonteringen avser endast demontering av 

komponenter som krävs enligt bilskrotningsförordningen (Bilskrotningsförordning (2007:187)) samt delar 

för återanvändning. Den utökade demonteringen avser demontering av komponenter som gjordes i 

projektet samt delar för återanvändning. Vid den marginella demonteringen antas delarna som 

demonteras i den utökade demonteringen sitta kvar på bilen och fragmenteras tillsammans med karossen.  

 

Systemen som studeras vid jämförelse av miljöpåverkan och återvinningsgrad är lika i vissa hänseenden, 

men skiljer sig åt i andra. De har gemensamt att systemgränserna startar hos bildemonteraren. Insamling 

av bilarna ligger utanför de valda systemgränserna. De demonterade delarna skickas till olika typer av 

behandling (materialåtervinning, energiåtervinning eller deponering) och karossen transporteras till 

fragmentering.  

 

En skillnad mellan systembeskrivningarna för utvärdering av miljöpåverkan och beräkning av 

återvinningsgraden är att i livscykelanalysen inkluderades endast demontering av delar som valts ut i 

projektet, inte demontering av delar enligt gällande lagstiftning eller demontering av delar för 

återanvändning, vilket ligger utanför systemgränserna. Skillnaden i miljöpåverkan mellan de två 

scenarierna är alltså det som utvärderas. Vid utvärdering av påverkan på återvinningsgraden omfattas 

samtliga demonterade delar. Systemgränserna vid utvärdering av miljöpåverkan och påverkan på 

återvinningsgraden illustreras i Figur 16. 
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Figur 16. Systemgränser vid utvärdering av genomförda demonterings- och fragmenteringsförsök 

med avseende på återvinningsgrad och miljöpåverkan. 

 

Vid beräkning av återvinningsgraden och miljöpåverkan utvärderades två olika scenarier, se Figur 17 

nedan. 

 

Scenario 1 utgår från de demonterings- och fragmenteringsförsök som genomfördes i projektet. Bilarna 

som demonterades och fragmenterades i projektet var yngre än en genomsnittlig bil som skrotas i Sverige. 

Det gör att demonteringen av delar för återanvändning var högre än den skulle varit för en genomsnittlig 

bil.  

 

Scenario 2 baseras också på de demonteringsförsök som genomfördes i projektet. Resultaten används för 

att utvärdera effekten av en utökad demontering med avseende på materialåtervinning enligt scenario 1 

ovan. I scenario 2 har ett antal antaganden fått göras för hur olika materialslag och demonterade mängder 

hade fördelats i utgående materialströmmar från fragmenteringen om de inte hade demonterats utan suttit 

kvar på bilen vid fragmentering, se kapitel 3.2 samt Bilaga D. 

 

Återvinningsgraden för motsvarande scenarier för uttjänta bilar har inte beräknats i projektet på grund av 

avsaknad av jämförbara data. 
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Figur 17. Scenarier vid utvärdering av återvinningsgraden samt miljöpåverkan. 

 

Systemgränserna för samtliga två scenarier slutar vid materialåtervinning, energiåtervinning eller 

deponering. Om en komponent demonteras som exempelvis antas bestå av 70 procent järn, 20 procent 

aluminium och tio procent plast tas det hänsyn till hur de olika materialen behandlas, genom 

materialåtervinning, energiåtervinning eller deponering.  

 

Scenario 2 i miljöpåverkansbedömningen innebär en marginell demontering (endast demontering enligt 

bilskrotningsförordningen) med demontering för återanvändning och scenario 2 utökad demontering med 

demontering för återanvändning. Scenariona bygger på demonterings- och fragmenteringsförsöket i 

Realize. Systemgränserna slutar när sekundära råvaror som har producerats kan användas vid ny 

produkttillverkning eller vid energiåtervinning eller deponering av avfall. Undvikna utsläpp till följd av att 

sekundära råvaror ersätter primära, liksom att producerad värme och el kan ersätta annan värme- och 

elproduktion, inkluderas i systemen. Råvaruutvinning samt produktion och transport av material 

inkluderades samt även produktionen av använd energi (bränslen och elektricitet).  

Scenario 1 och 2 innehåller följande delmoment: 

 

Scenario 1 – utökad demontering med demontering för återanvändning 

1. Utökad demontering hos bildemonterarna samt transport av kaross till fragmenteringsanläggning. 

2. Hantering av demonterade delar materialåtervinning, energiutvinning eller deponering). I de fall 

materialfraktionerna går till materialåtervinning eller energiutvinning tas det hänsyn till vilka material- 

och energislag som ersätts. 

3. Transport av kaross till fragmenteringsanläggning. 

4. Fragmentering av kaross och vidare behandling i NF-anläggning. 
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5. Behandling av materialfraktioner ut från fragmenteringen (materialåtervinning, energiutvinning eller 

deponering). I de fall materialfraktionerna går till materialåtervinning eller energiutvinning tas det hänsyn 

till vilka material- och energislag som ersätts.  

 

Scenario 2- marginell demontering med demontering för återanvändning  

1. Transport av kaross från bildemontering till fragmenteringsanläggning. 

2. Fragmentering av kaross och vidarebehandling i NF-anläggning. 

3. Hantering av materialfraktioner ut från fragmenteringen (materialåtervinning, energiutvinning eller 

deponering). I de fall materialfraktionerna går till materialåtervinning eller energiutvinning tas det hänsyn 

till vilka material- och energislag som ersätts.  

 

3.2 Återvinningsgrad 

I Tabell 7 presenteras en sammanfattande bild över uppkomna fraktioner från demonteringen respektive 

fragmenteringen samt hur respektive materialfraktion hanterades vilket ligger till grund för beräkning av 

återvinningsgraden för respektive scenario, uttryckta i kg per bil.  

Tabell 7. Sammanfattande tabell över uppkomna fraktioner från demonteringen respektive 

fragmenteringen som ligger till grund för beräkning av återvinningsgraden för respektive scenario. 

Fraktioner Scenario 1: Utökad  
demontering av  
delar till material- 
återvinning (kg/bil) 

Scenario 2: Utan  
demontering av delar 
till materialåtervinning 
(kg/bil) 

Hantering av  
fraktioner 

Uppkomna 
fraktioner från 
demontering   

 

Delar för 
återanvändning 281 281 

Återanvändning 

Delar enligt 
lagstiftning 157 157 

Främst 
materialåtervinning, se 
bilaga B. 

Delar för en utökad 
demontering  208 0 

Främst 
materialåtervinning, se 
Tabell 5. 

Chassi till 
fragmentering 760 968 

 

Totalt demonterade 
delar och chassi 1 405 1 405 

 

Uppkomna 
fraktioner från 
fragmenteringen   

 

Järn (klass E211) 555 564 Materialåtervinning 

Icke magnetiska 
metaller 43 135 

Materialåtervinning 

Övriga metaller 2 2 Materialåtervinning 

Brännbar fraktion 
(fluff) 111 218 

Förbränning 

Finfraktion 48 48 
Konstruktionsmaterial på 
deponier. 

Totalt uppkomna 
fraktioner från 
fragmenteringen 760 968 

 

Bilvikt exklusive 
förare och bränsle 1 406 1 406 
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För scenario 1 och 2 demonterades totalt 281 kg delar i genomsnitt för återanvändning och mängden 

beräknades på samma sätt som vid den nationella uppföljningen av återvinningsgraden enligt följande: 

 

Viktåteranvändning=Vikttjänstevikt-Viktbränsle-Viktförare-Viktchassi till fragmentering-Viktutökad demontering-Viktdemontering enligt 

lagstiftning 

 

Vikten för förare och bränsle antogs till 75 respektive 40 kg i enlighet med förordning (SFS 2007:185) om 

producentansvar för bilar. 

 

Delarna som demonterades enligt gällande lagstiftning uppgick till knappt 160 kg per bil i genomsnitt och 

bestod bland annat av batterier, vätskor, däck och glas, se Tabell 24 i Bilaga B. Någon vägning av 

uppkomna mängder för dessa fraktioner gjordes inte baserat på de bilar som demonterades utan 

mängderna baserades på schabloner framtagna av Sveriges bilåtervinnares riksförbund (SBR). Dessa 

baseras dock på genomsnittligt uppkomna mängder från demontering av bilar. 

 

Vikten för de delar som demonterades vid den utökade demonteringen uppgick i genomsnitt, som tidigare 

nämnts till 208 kg per bil (se Tabell 5), vilket motsvarar skillnaden i vikt på chassit till fragmenteringen för 

de två scenarierna (Tabell 7 ovan). 

 

För järnfraktionen som sorterades ut efter fragmenteringen var skillnaden mellan de två scenarierna 

mindre än 10 kg per bil vilket är förväntat eftersom fokus vid den utökade demonteringen låg på plaster 

samt icke magnetiska metaller. 

 

För icke magnetiska metaller som sorterades ut minskade mängden med knappt 100 kg vid den utökade 

demonteringen. Den främsta orsaken till detta var på grund av demonteringen av aluminiummotorerna, 

men också på grund av att kablage och elektronik demonterades. 

 

Fluffen minskade med omkring 107 kg per bil till följd av den utökade demontering av delar till 

materialåtervinning där den största förklaringen är demonteringen av delar innehållande plaster.  

3.3 Miljöpåverkan 

I kapitel 3.3 beskrivs och redogörs det för hur utvärderingen av miljöpåverkan för marginell respektive 

utökad demontering har gjorts inom projektet. Livscykelanalys (LCA) har använts som metod. 

3.3.1 Livscykelanalys i korthet 

Livscykelanalys är en sammanställning och utvärdering av relevanta inflöden och utflöden från ett 

produktsystem samt utvärdering av de potentiella miljöeffekterna hos produktsystemet över hela dess 

livscykel (ISO 14040:2006 and 14044:2006). Med inflöden och utflöden avses användning av 

naturresurser respektive uppkomst av emissioner och restprodukter som är knutna till systemet.  

Livscykeln utgör ett tekniskt system bestående av processer och transporter i alla stadier från och med 

uttag av naturresurser och energi till och med slutligt omhändertagande av produkten samt kvittblivning 

av restprodukter (avfallshantering och återvinning).  

LCA kallas ibland ”vagga-till-grav-analys” Figur 18. 
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Figur 18. Illustration av ett LCA-system. 

 

En livscykelanalys består av fyra steg, vilka ofta benämns; mål och omfattning, inventeringsanalys, 

miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat. 

Mål och omfattning 

I första steget beskrivs målsättningen med studien. Denna skall entydigt beskriva den avsedda 

tillämpningen, skälen till att utföra studien samt den tilltänkta mottagaren, det vill säga till vem resultaten 

av studien skall förmedlas.  

Inventering 

Inventeringsanalysen innefattar datainsamling, tolkning och bearbetning av data samt beräkningar för att 

kvantifiera relevanta inflöden och utflöden för produktsystemet över hela dess livscykel. Resultatet från 

inventeringsanalysen utgör också indata till miljöpåverkansbedömningen. En inventeringsanalys 

genomförs iterativt. I allmänhet är det först när en första miljöpåverkansbedömning är gjord som de delar 

av livscykeln som ger störst potentiell miljöpåverkan är identifierade, och därför kräver extra 

uppmärksamhet i inventeringen. Ibland framkommer uppgifter och information som kräver en förändring 

av själva målsättningen med eller omfattningen av studien. 

Miljöpåverkansbedömning 

I miljöpåverkansbedömningen utvärderas betydelsen av de miljöeffekter som produktsystemet potentiellt 

bidrar till. Först väljs de miljöpåverkanskategorier (miljöeffekter, exempelvis klimatpåverkan) som ska 

inkluderas i studien, liksom de kategoriindikatorer (till exempel gram koldioxidekvivalenter) som skall 

användas för att beskriva denna miljöpåverkanskategori. Därefter görs klassificeringen, som innebär att de 

parametrar som erhålls i inventeringen sorteras efter vilka miljöpåverkanskategorier de potentiellt bidrar 

till. I nästa steg, karaktäriseringen, kvantifieras det potentiella bidraget till respektive miljöeffekt. Ett och 

samma utsläpp kan bidra till flera miljöeffekter parallellt. Till exempel kan utsläpp av exempelvis 

svaveldioxid ha inverkan på både övergödning och försurning. Denna bedömningsfas tar även fram 

information till tolkningsfasen. 
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Figur 19. Illustration av miljöpåverkansbedömningen. 

 

Följande delar av miljöpåverkansbedömningen är enligt ISO obligatoriska: 

 Val av miljöpåverkanskategorier, kategoriindikatorer och karaktäriseringsmodeller 

 Fördelning av inventeringsresultat till någon miljöpåverkanskategori (klassificering) 

 Beräkning av systemets bidrag till olika miljöpåverkanskategorier (karaktärisering)  

 

Tolkning 

En tolkning av resultaten görs genom att resultatens användbarhet och fullständighet kontrolleras. De 

underliggande antagandenas påverkan på resultatet analyseras liksom resultatets känslighet för metodval. 

Betydelsen av dataluckor och använd datakvalitet skall också beskrivas i tolkningsdelen. Resultatet av 

känslighetsanalyser och osäkerhetsanalyser som görs i andra delar av studien skall också redovisas här. 

Resultaten av tolkningen kan ta formen av slutsatser och rekommendationer till beslutsfattare i enlighet 

med studiens målsättning och omfattning. 

3.3.2 Mål och omfattning  

Målet med livscykelanalysen är att jämföra potentiell miljöpåverkan mellan en utökad demontering (i 

enlighet med demonteringen som utförts i projektet) och en marginell demontering. Den marginella 

demonteringen representeras av ett scenario där endast demontering av komponenter enligt lagstiftning 

utförs. Endast scenario 1 och 2 (se Figur 14) studeras i miljöutvärderingen. 

Funktionell enhet 

För att kunna jämföra olika system ur ett livscykelperspektiv krävs en gemensam jämförelsebas, inom LCA 

kallat funktionell enhet. Denna representerar de studerade systemens funktion. 

Den funktionella enheten som används i detta fall är demontering och hantering av en bil som väger 968 

kg och som demonterats på en ansenlig mängd delar för återanvändning. Bilen har demonterats på 

komponenter och vätskor enligt bilskrotningsförordningen och på komponenter för återanvändning. 
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3.3.2.1 Miljöpåverkanskategorier 

Miljöpåverkan av systemet beräknas för global uppvärmning, försurning och övergödning, se Tabell 8. 

Karaktäriseringsfaktorer från metoden CML2001 version december 2007 har använts för att omvandla 

utsläpp till dessa miljöpåverkanskategorier. 

Tabell 8 Miljöpåverkanskategorier som används i studien 

Miljöpåverkanskategori Karaktäriseringsfaktor CML2001-

Dec 2007 

Enheter
5
 

Växthuseffekt GWP, 100 år kg CO2-ekvivalenter 

Försurning AP kg SO2-ekvivalenter 

Övergödning EP kg PO4
3-
-ekvivalenter 

Marknära ozon POCP kg, C2H4-ekvivalenter 

 

Utöver miljöpåverkanskategorierna beräknas och presenteras även primärenergi (MJ)6. Resultaten för de 

olika miljöpåverkanskategorierna aggregeras i denna studie inte till ett jämförbart värde genom viktning 

(se Figur 19 ovan). Denna bedömning lämnas till läsaren. 

3.3.3 Livscykelinventering 

Detta avsnitt beskriver datainsamling, modellering och resultat av livscykelinventeringen. Data är insamlat 

från flera olika källor och är i många fall modifierad för att kunna användas i studien. Specifika data har 

använts i största möjliga mån och har kompletterats med information från databaser och litteratur. 

 

Modellering och beräkningar är gjorda i LCA-mjukvaran GaBi 6 Professional. 

Två scenarinon har modellerats. Scenario 1 kallas för utökad demontering och scenario 2 marginell 

demontering. För en generell systembeskrivning, se avsnitt 3.1. Varje scenario delas upp i två eller tre olika 

aktiviteter: Hantering hos bildemontaren, Fragmentering och NF-anläggning, Hantering av 

materialfraktioner från fragmentering och NF-anläggning samt Hantering av demonterade delar 

(endast scenariot utökade demontering). Dessa aktiviteter beskrivs i detalj nedan. 

3.3.3.1 Hantering hos bildemonteraren 

Scenario 1 – Utökad demontering  

I scenariot Utökad demontering demonterades omkring 100 delar per bil motsvarande en vikt på 208 kg. 

En fullständig lista över vilka delar som demonterades finns att hitta i Bilaga A. Delarna sorterades in i tolv 

olika fraktioner; se Tabell 5 i kapitel 2.1. 

 

Demonteringen av en bil tog ungefär fem timmar och resulterar i en ökad energianvändning jämfört med 

en marginell demontering, till exempel på grund av användning av tryckluft för olika verktyg. Den extra 

energianvändningen som krävs är dock mycket svår att uppskatta eftersom delarna i även demonteras 

manuellt med handverktyg som inte kräver någon energitillförsel. Det antas att ett motordrivet verktyg 

används per bil och att energianvändningen för den är 3.6 kWh (svensk elmix) per ton demonterat 

material (Tasala Gradin et al. 2013). 

 

                                                                    
5 CO2 = koldioxid; SO2 = svaveldioxid; PO4

3- = fosfat; C2H4 = eten. 
6 Primärenergi är jungfrulig energi som finns som naturresurser (t.ex. råolja, sol, vind, skog) och som inte har 
omvandlats av människan till någon ny form av energi (t.ex. bensin, elektricitet eller fjärrvärme). 
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Karosserna transporteras 300 km till fragmentering. Avståndet är ett uppskattat avstånd med 

utgångspunkt i att karossen demonteras i Skåne och fragmenteras i Halmstad. På grund av den utökade 

demonteringen väger en kaross 760 kg istället för 968 kg, som i scenario 2. Transporten sker med lastbil 

med en maximal lastvikt på 24 ton.  

 

Scenario 2 – Marginell demontering 

Karossen (968 kg), som har demonterats enligt gällande lagstiftning komprimeras inför transport till en 

fragmenteringsanläggning. Energianvändningen för komprimering av karossen antas vara 14.1 kWh el 

(svensk elmix) per ton (Tasala Gradin et al. 2013). Det antas att karosserna transporteras 300 km till 

fragmentering med en lastbil med släp med maximal lastvikt på 24 ton, som i scenario 1. Antaganden för 

transporter presenteras närmare i avsnitt 3.3.9. Det är snarare volymen än vikten som är avgörande för 

hur många bilar som får plats (Walters, 2014) och det går att lasta 30 karosser per lastbil. Enligt Walters 

(2014) påverkar inte den utökade demonteringen antalet karosser på varje lastbil utan antalet är 

densamma oavsett om bilarna har demonterats eller inte. 

 

3.3.3.2 Hantering av demonterade fraktioner  

Hur de demonterade delarna behandlas är endast aktuellt för den utökade demonteringen eftersom de som 

tidigare nämnts hanteras separat och transporteras inte till fragmenteringsanläggningen. I 

livscykelanalysen har det i största möjliga mån tagits hänsyn till hur fraktionerna avsattes även om andra 

avsättningsmöjligheter sannolikt hade varit möjliga. Nedan redogörs för antaganden gällande varje 

materialfraktion. Hur mycket av varje fraktion som i genomsnitt demonterades per bil har tidigare 

presenterats i Tabell 5 i kapitel 2.1. 

 

Polypropen, polyeten och ren plast 

Fraktionen polypropen, polyeten och ren plast antas vara rena, det vill säga innehåller endast de delar som 

ska finnas i fraktionerna, vilka enbart består av plast. Fraktionerna transporteras 400 km med lastbil till 

Tyskland från södra Sverige. På den tyska anläggningen upparbetas fraktionerna ytterligare (sortering, 

rengöring och storleksreducering) och smälts om till granulat. Granulatet transporteras i sin tur vidare till 

en produkttillverkare som köper in granulat istället för att köpa in jungfrulig plastråvara. För respektive 

plastfraktioner antas att förluster i upparbetningsprocesserna motsvarar 5 procent av det insamlade 

materialet. 95 procent blir således sekundär plastråvara som antas kunna ersätta jungfrulig plast. Det tas 

inte hänsyn till förluster vid produkttillverkningen. Spillet, det vill säga materialförlusten, antas 

transporteras 100 km med lastbil till energiåtervinning i en anläggning av europeisk medelstandard där 

det produceras värme och el som antas ersätta el- och värmeproduktion från naturgas. Ersättning av värme 

och el från andra energikällor testas i en känslighetsanalys. I brist på specifik förbränningsdata för 

polyeten används data för polypropen även för förbränning av polyeten. Fraktionen Ren plast innehåller 

flera olika polymerer, vilket det inte har tagits hänsyn till i brist på specifik data. Istället antas att den 

upparbetade rena plasten ersätter jungfrulig polypropen.  

 

Energianvändningen som upparbetningen kräver antas vara 0.25 kWh el per kg inkommande material till 

upparbetning, 0,21 kWh värme och 0,8 liter diesel per kg (Jenseit et al., 2003). Värmebehovet antas täckas 

av värmeproduktion från förbränning av naturgas.  

 

Data för jungfrulig produktion av polyeten och polypropen kommer från PE International (2012).  

 

Transport för sekundär plastråvara och jungfrulig plast har inte beaktats och antas ta ut vartannat. 
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Blandplast 

I projektet fann man inget intresse för materialåtervinning av fraktionen Blandplast utan istället 

förbrändes blandplasten tillsammans med annat industriavfall och hushållsavfall på en 

avfallsförbränningsanläggning i Sverige. På avfallsförbränningsanläggningen produceras fjärrvärme och el 

som antas ersätta el- och värmeproduktion från naturgas. Blandplasten transporteras 100 km med lastbil.  

Det antas att elproduktion från naturgas ersätts samt värme från naturgas.  

 

Gummimattor 

Gummimattorna antas bestå av EPDM och används i cementproduktion. Det saknas specifik utsläppsdata 

för gummi i cementugnar varför utsläppsdata från förbränning av EPDM i cementugnar tas från 

avfallsförbränning av blandad plast. För att bättre försöka återspegla verkliga förhållanden antas inte att 

värme och el produceras utan att gummi ersätter motsvarande energimängd av kol i cementugnarna. 

Värmevärde för kol och gummi är ungefär detsamma (Uppenberg et al. 2001) varför ett sådant antagande 

bedöms rimligt.  

 

Aluminiummotorer 

Motorerna, som framförallt består av aluminium, men även av mindre mängder annat material, 

sönderdelas till mindre bitar i en mindre fragmenteringsprocess. Av den inkommande mängden 

aluminiummotor per bil antas fem procent sorteras ut som förluster/rejekt i upparbetningen. Denna 

restfraktion består båda av aluminium och av andra material och antas gå till förbränning på en 

avfallsförbränningsanläggning där det produceras el och värme som ersätter el- och värmeproduktion från 

naturgas. Aluminiumet antas i likhet med aluminiumfraktionen från fragmenteringen och NF-

anläggningen gå till ett aluminiumsmältverk. Det antas att fraktionen transporteras 300 km med lastbil. 

 

Elektronik och elmotorer 

Elektronikfraktionen går till granulering med efterföljande separering av materialfraktioner. Det antas att 

95 % av aluminium, 95 % av kopparn och 98 % av järnet går till materialåtervinning. Resten blir förluster i 

separationsprocesserna och antas hamna i en restfraktion som går till avfallsförbränning där el- och 

värmeproduktionen antas ersätta el och värme från naturgas. Energianvändningen antas till 38,2 kWh 

(svensk elmix) per ton inkommande material (Hischier et al. 2005). Det antas att elektroniken och 

elmotorerna transporteras 300 km med lastbil.   

 

Kablage 

Kablaget som demonteras antas skickas till Stena Recyclings kabelgranuleringsanläggning i Töva. 

Transporten till kabelgranuleringen sker med lastbil. Kablaget granuleras för att möjliggöra 

materialåtervinning av koppar och aluminium i kablarna. Materialsammansättningen i kablaget antas 

vara: 50 procent koppar, 20 procent aluminium och 30 procent plast av olika polymertyper. 25 procent av 

plasten antas gå till materialåtervinning där den ersätter jungfrulig plast. Materialåtervinning av polyeten 

används i modelleringen. Resterande mängd plast antas gå till energiåtervinning där el- och 

värmeproduktion från förbränning av naturgas antas ersättas. Det antas att 90 procent av aluminium och 

90 procent av kopparn går till materialåtervinning, resterande mängd hamnar i restfraktionen tillsammans 

med plasten och går till energiutvinning. I studien antas att kablarna transporteras ca 800 km (avrundat 

avstånd Göteborg-Töva). Energianvändningen som går åt till kabelgranuleringen antas till 38,2 kWh per 

ton, i likhet med granulering av WEEE. 

 

Motorstyrdon 

Materialsammansättningen på motorstyrdonen är inte känd varför det antas att sammansättningen kan 
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likställas med kategori 3 IT and telecommunications equipment och kategori 4 Consumer equipment i 

WEEE-direktivet7. Dessa kategorier innehåller mest värdefulla metaller enligt Bigum (2013). Motorstyrdon 

är kända för att innehålla relativt mycket värdefulla metaller, vilken är anledningen till att de 

demonterades i projektet.  

 

Motorstyrdonen genomgår först en fragmenteringsprocess i likhet med övrig elektronik. Här separeras en 

fraktion innehållande bland annat koppar, guld, silver, palladium och platina från järn, aluminium och 

övriga material såsom plaster. Järn- och aluminiumfraktionerna går till materialåtervinning på samma sätt 

som järn och aluminium från andra processer. Övrigt material, bland annat plaster, antas gå till 

energiutvinning på en avfallsförbränningsanläggning där det produceras värme och el som ersätter el- och 

värmeproduktion från naturgas. I brist på specifik data antas förbränningsutsläppen motsvara dem om 

blandad plast förbränns. Fraktionen transporteras 100 km med lastbil. Kopparfraktionen och fraktionen 

innehållande guld, silver, platina och palladium transporteras med tåg till Bolidens Rönnskärsverken i 

Skelleftehamn. Här separeras metallerna och det produceras återvinningsbara fraktioner av koppar, guld, 

silver och palladium. Utsläppen till luft och vatten är taget från Bigum (2013) vars syfte är att göra en 

livscykelinventering för återvinning av koppar, guld, nickel, palladium och silver och även att uppskatta 

miljöpåverkan från återvinning av aluminium, koppar, guld, järn, nickel, palladium och silver från 

värdefullt elektronikavfall genom livscykelanalys. Den återvinningsbara fraktionen antas ersätta jungfrulig 

produktion. För guld- och silverproduktion har gruvor från Papua Nya Guinea antagits och för palladium 

har gruvor i Ryssland använts. För jungfrulig nickelproduktion har global data använts. 

 

Brännbar fraktion 

Den brännbara fraktionen transporteras 100 km till en avfallsförbränning som håller europeisk standard. 

På avfallsförbränningsanläggningen produceras fjärrvärme och el. Det antas att el- och värmeproduktion 

från naturgas ersätts.  

 

3.3.4 Fragmentering och NF-anläggning  

Fragmenteringsanläggningen antas motsvara Stena Recyclings fragmenteringsanläggning i Halmstad där 

även fragmenteringsförsöket i projektet ägde rum. En fragmenteringsanläggning består vanligtvis av en 

serie processer med en hammarkvarn i centrum som slår sönder karosserna i mindre bitar. I anläggningen 

finns också siktar av olika storlek (vindsikt och stjärnsikt), handsortering samt virvelströmsseparatorer för 

att kunna separera magnetiskt järn och stål från icke-magnetiska metaller. Enligt Gustafsson m.fl. (2015) 

kommer det som tidigare nämnts i huvudsak ut fem materialfraktioner från fragmenteringsanläggningen: 

 Järn 

 Icke magnetiska metaller (främst koppar, aluminium och rostfritt stål) 

 Övriga metaller, en fraktion som innehåller aluminium, koppar samt en restavfraktion bestående 
av icke metalliskt material. 

 Fluff (främst energirikt avfall såsom plast, gummi och textilier) 

 Finfraktion (huvudsakligen inerta material såsom sand och glas) 

 

Enligt fragmenteringsförsöket fördelade sig inkommande material enligt fördelningen i Tabell 6 i kapitel 2. 

(Stena, 2015), vilken också används i livscykelanalysen. 

 

                                                                    
7 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU 
av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) 
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Utsorteringen i fragmenteringsanläggningen är inte fullständig. Det förekommer materialförluster i 

processen, det vill säga att material hamnar i fraktioner där de inte är avsedda att hamna och där deras 

funktion inte tas tillvara. Fraktionen Övriga metaller bestod av en kopparfraktion (bestående av 25 

procent koppar och 75 procent restavfall) samt ungefär 39 procent aluminium (Gustafsson m.fl. 2015). 

Separering av fraktionen görs utanför Stena Recyclings anläggning och exkluderas ur studien.  

 

Den icke-magnetiska metallfraktionen bestående av bland annat koppar och aluminium går vidare till en 

så kallad non-ferrous (NF)-anläggning. I anläggningen sorteras de icke-magnetiska metallerna upp med 

hjälp av siktar, magneter för att fånga upp rester av magnetiskt stål, virvelströmsseparatorer och 

densitetsbad. Behandlingen i NF-anläggningen antas resultera i följande utgående fraktioner: järn, 

aluminium, ”metallmix”, ”tungfraktion” och restfraktion i form av finfraktion. Metallmixen består främst 

av aluminium, kabel och magnesium, men sammansättningen är okänd varför den antas till 40 procent 

aluminium, 40 procent kabel och 20 procent magnesium. Även tungfraktionens sammansättning är okänd, 

men fraktionen innehållet framförallt järn, plast och gummi. I studien antas att sammansättningen på 

tungfraktionen är 50 procent järn, 40 procent plast och 10 procent gummi.  

 

Metallmixen och tungfraktionen från NF-anläggningen säljs för vidare behandling på andra anläggningar. 

Hur behandlingen går till har inte varit möjlig att få fram i studien och behandlingen är därför exkluderad. 

Istället tas det hänsyn till hur mycket återvinningsbart material som fragmenteringen och NF-

anläggningen genererar per inkommande kaross. Skillnaden mellan scenario 1 och scenario 2 är att 968 kg 

fragmenteras i scenario 2 och 760 kg i scenario 1. De 208 kg som inte demonteras i scenario 2 delas upp på 

utgående fraktioner från fragmenteringen och NF-anläggningen. Materialsammansättningen på de tolv 

demonterade fraktionerna (Bilaga D) utgör grunden för hur materialen fördelar sig på de olika utgående 

fraktionerna från fragmenterings- och NF-anläggningen. Det tas hänsyn till hur järn, koppar och 

aluminium fördelar sig. 95 procent av inkommande järn i de tolv fraktionerna antas hamna i en 

återvinningsbar järnfraktion, 90 procent av kopparn hamnar i en återvinningsbar kopparfraktion och 90 % 

av inkommande aluminium. Den resterande mängden antas hamna i fluffraktionen. Detta är en grov 

förenkling eftersom materialsammansättningarna för det första är mycket komplex och för det andra att 

materialen sannolikt fördelar sig på flera utgående fraktioner från fragmenterings- och NF-anläggningen, 

till exempel att en mindre mängd koppar hamnar i järnfraktionen. 

 

Det tas inte hänsyn till interna transporter på fragmenteringsanläggningen och NF-anläggningen. I Tabell 

9 redovisas utgående mängd av respektive fraktion från fragmenteringsanläggning och NF-anläggningen 

för de båda scenariona. Det antas att restfraktionerna i metallmixen och tungfraktionen blir en del av 

fluffraktionen. Det antas vidare att plast, gummi, textil, trä och papper i den demonterade delarna hamnar 

i fluffraktionen i scenario 2.  
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Tabell 9. Utgående mängd av respektive fraktion från fragmenteringsanläggning och NF-

anläggningen för de båda scenariona. 

Fraktion Scenario 1 – utökad  

demontering (kg) 

Scenario 2 – marginell 

demontering (kg) 

Järn 559 569 

Aluminium 30 114 

Koppar 0,5 7 

Fluff 116 223 

Finfraktion 50 50,5 

Kabel 3 3 

Magnesium 1,5 1,5 

Total behandlad mängd 760 968 

 

I studien har inte specifik data över fragmenteringsanläggningens energianvändning kunnat tas fram. 

Istället har litteraturdata används. Enligt Luttropp et al., 2013 har en fragmenteringsanläggning av 

standardtyp en installerad effekt på 4000 hästkrafter (3 000 kW) och en maxkapacitet på 30 ton per 

timme. Energianvändningen (inklusive sorteringssteg) är ca 100 kWh (svensk elmix) per ton ingående 

material (Taras Gradin et al., 2013). Det antas att NF-anläggningen använder lika mycket energi per ton 

som fragmenteringsanläggningen. Energianvändningen antas vara densamma för båda scenarion, men 

energianvändningen blir naturligt lägre för scenario 1 eftersom en mindre mängd material går igenom 

anläggningarna.  

 

3.3.5 Hantering av materialfraktioner från fragmentering och  
NF-anläggning  

I detta avsnitt redogörs för hur de utgående fraktionerna från Tabell 9, från fragmentering och NF-

anläggningen, behandlas. Behandlingen är densamma för både scenario 1 och scenario 2, det som skiljer är 

mängderna av respektive fraktion. 

 

Järn 

Järnfraktionen som sorteras ut transporteras till stålverk för materialåtervinning till nya stålprodukter. Att 

producera mer skrot, som i detta fall, behöver nödvändigtvis inte resultera i att järnmalm ersätts utan det 

kan också ersätta skrot från andra källor. I Ekvall (1999) diskuteras just hur man i en studie som denna 

kan förenkla verkligen utan att för mycket värdefull information förloras på vägen. Huruvida stålet, i detta 

fall ersätter malm eller annan skrot eller lite av varje är en omöjlighet att veta när det är ekonomiska 

drivkrafter som står. Det behöver inte ens vara malm eller skrot som ersätts utan ett helt annat material. I 

LCA:n används en metodik framtagen av World Steel Association (2011) för att uppskatta undvikna 

utsläpp till följd av att stål materialåtervinns i en ljusbågsugn. ”The value of scrap” har beräknats baserat 

på miljöbelastningen som stålproduktion från malm resulterar fråndraget motsvarande miljöpåverkan från 

stålproduktion ljusbågsugn baserat på stålskrot med hänsyn taget till materialförluster.  
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Figur 20. Värdet av stålskrot enligt World Steel Association. 

 

Koppar 

Kopparn som sorteras ut antas transporteras till ett kopparsmältverk där det bildas sekundär kopparråvara 

som kan ersätta jungfrulig produktion av koppar. Det antas att det behövs ca 1,3 kg kopparskrot för att 

producera 1 kg sekundär kopparråvara som kan ersätta ett kg koppar från kopparmalm. Data för sekundär 

och primär kopparproduktion har inhämtats från EcoInvent och beskrivs i Classen et al. (2009). Kopparn 

transporteras 100 km med lastbil och 800 km med tåg till norra Sverige. Eventuell vidare bearbetning av 

den återvinningsbara kopparfraktionen innan smältverket inkluderas inte. 

 

Aluminium 

Den återvinningsbara aluminiumen som sorteras ut antas transporteras till ett aluminiumsmältverk där 

sekundär aluminiumråvara produceras. Den sekundära aluminiumråvaran antas ersätta jungfrulig 

produktion av aluminium från bauxit. Det tas inte hänsyn till eventuellt behov av upparbetning innan 

smältverket. Det antas att det behövs 1,03 kg aluminiumskrot för att ersätta 1 kg aluminium från bauxit. 

Smältverket är ett genomsnittligt aluminiumsmältverk som används inom EU (Classen et al. 2013). 

Aluminiumfraktionen antas transporteras 400 km med lastbil. Eventuell vidare bearbetning av den 

återvinningsbara aluminiumfraktionen innan smältverket inkluderas inte.  

 

Fluff 

Fluffraktionen, som främst består av plast, men också av textil och trä, transporteras till en 

avfallsförbränningsanläggning där den förbränns med annat industri- och hushållsavfall. Det produceras 

värme och el från processen som antas ersätta el och värme från förbränning av naturgas. Fluffraktionens 

värmevärde är i samma storleksordning som plast varför förbränning av blandad plast antas motsvara 

förbränning av fluff, i brist på specifik förbränningsdata på fluff. Förbränningsanläggningen som fluffen 

förbränns i antas representera en genomsnittlig avfallsförbränningsanläggning inom EU. Eventuell 

eftersortering av fluff exkluderas ur studien. Fluffen transporteras med lastbil 100 km.  

 

Finfraktion 

Finfraktionen består framförallt av inert material såsom glas, keramik och sten. Det antas att finfraktionen 

används som konstruktionsmaterial på deponier. I brist på data för vilken typ av konstruktionsmaterial 

som kan tänkas ersättas används data för deponering på en inert deponi.  

 

I nedanstående tabell listas antaganden för utgående fraktioner från fragmenterings- och NF-

anläggningen. 

 

Värdet av stålskrot = Y * (Xpr-Xre) 

 

Xpr: miljöpåverkan från stålproduktion från malmbaserade källor  

Xre: miljöpåverkan från stålproduktion från skrotbaserade källor 

Y: utbyte i processerna 
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3.3.6 Antaganden för utgående fraktioner från fragmentering och NF-anläggning 

Tabell 10. Antaganden för utgående fraktioner från fragmenteringen och NF anläggningen. 

Fraktion Behandling Energi-

användning 

Transportsätt och 

transportavstånd 

Undviken produktion Kommentarer 

Koppar Produktion av sekundärt 

koppar genom nedsmältning  

Svensk elmix 

 

Tåg: 1200 km 

Lastbil: 100 km 

Den sekundära kopparn 

ersätter primärt koppar till 

100 % 

Processerna för sekundär såväl som primär 

kopparproduktion har tagits från processer i 

GaBi och beskrivs i (Classen et al., 2009). 

Eventuell upparbetning av koppar innan 

nedsmältning är inte inkluderat. 

Aluminium Produktion av sekundärt 

aluminium genom 

nedsmältning 

Svensk elmix Lastbil: 400 km Den sekundära 

aluminiumen ersätter 

primärt aluminium från 

bauxit till 100 % 

Processerna för sekundär såväl som primär 

aluminiumproduktion har tagits från processer i 

GaBi och beskrivs i (Classen et al., 2009 

Eventuell upparbetning av aluminium innan 

nedsmältning är inte inkluderat. 

Järn och stål Produktion av sekundärt stål i 

en ljusbågsugn 

Global elmix Lastbil: 400 km Det sekundära stålet 

ersätter primärt stål till 100 

% 

Den undvikna stålproduktionen har 

uppskattats med hjälp World Steel 

Association’s återvinningsmetodik och World 

Steel Association (2011). Eventuell 

upparbetning av stål innan nedsmältning är 

inte inkluderat.  

Fluff Går till energiåtervinning i en 

avfallsförbränningsanläggning  

- Lastbil: 100 km El och värme som 

produceras antas ersätta 

el- och värmeproduktion 

från naturgas 

Avfallsförbränningsanläggningen håller 

europeisk standard och har modellerats i GaBi 

PE International. I brist på specifik 

förbränningsdata likställs fluff med förbränning 

av blandad plast. 

Finfraktion Används som 

konstruktionsmaterial på 

deponier 

- Lastbil: 100 km I brist på data för 

ersättning av annat 

konstruktionsmaterial har 

detta exkluderats.  

En genomsnittlig europeisk deponi för inert 

avfall har använts baserat på data från PE 

International. 
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Fraktion Behandling Energi- 

användning 

Transportsätt och 

transportavstånd 

Undviken produktion Kommentar 

Kablage Kabelgranulering i Sverige.  

Aluminium och koppar i 

kablaget går till 

materialåtervinning. En viss 

del av plasten går till 

materialåtervinning och 

resten till energiåtervinning. 

Svensk elmix Lastbil: 800 km 

(till kabelgranulering) 

Transport för utgående 

fraktioner från 

kabelgranulering, se 

summering ovan för varje 

materialfraktion. 

Transport av plastfraktion 

till energiåtervinning med 

lastbil: 100 km 

 

Transport av plastfraktion 

till materialåtervinning med 

lastbil: 400 km 

 

El och värme som 

produceras antas ersätta 

el- och värmeproduktion 

från naturgas 

 

Den sekundära 

aluminiumen ersätter 

primärt aluminium från 

bauxit till 100 % 

 

Den sekundära kopparn 

ersätter primärt koppar till 

100 % 

95 % av kopparn och aluminiumet i kablaget 

går till materialåtervinning och 98 % av stålet. 

25 % av plasten antas gå till 

materialåtervinning (likställs med 

materialåtervinning av polypropen). 

Energiåtervinning av resterande mängd plast 

samt materialförlusterna av aluminium, koppar 

och järn går till en 

avfallsförbränningsanläggning av europeisk 

standard. 
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3.3.7 Transporter 

Den i särklass vanligast förekommande miljöklassen hos svenska lastbilar i inrikestrafik år 2013 var Euro 

V. Euroklasserna används för att dela in lastbilar i olika miljöklasser som anger fordonets högsta tillåtna 

utsläpp av ett antal olika luftföroreningar. Under 2013 genomfördes 42 procent av transportarbetet för 

inrikes tranporter lastbilar av Euro V (Trafikanalys, 2014). För lastbilstransporter inom Sverige har Euro V 

lastbilar använts i studien. Samma antaganden har använts för utrikes lastbilstransporter. Om inget annat 

anges har lastbilar med en maximal lastvikt på 24 ton använts och med en användningsgrad på 80 procent. 

Lastbilstransporterna har modellerats enligt processer i PE International (2012). 
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4 Utvärdering av demontering och separat 
materialhantering 

4.1 Potentialbedömning av fraktioner och delar 

På liknande sätt som delarna till demontering initialt valdes ut för försöken (se inledning, kap. 2) kunde 

också delarna och fraktionernas potential bedömas efter det att demontering- och fragmenteringsförsöken 

genomförts. Eftersom den ekonomiska såväl som miljömässiga potentialen påverkas av ett stort antal 

faktorer är detta tillvägagångsätt viktigt. För att exemplifiera kan exempelvis en individuell plastdel ha ett 

relativt högt teoretiskt ekonomiskt värde baserat på det teoretiska materialvärdet för den aktuella 

polymertypen. Om det däremot inte finns en tillräckligt stor totalmängd av polymertypen i fordonsflottan 

blir mängden plast inte tillräckligt intressant på marknaden för sekundär plastråvara. Det teoretiska värdet 

av materialet kan inte heller realiseras om det inte finns en efterfrågan eller kanske inte heller 

återvinningsprocesser för materialet. Från ett rent materialåtervinningsperspektiv, och eftersom det finns 

krav på att nå högre materialåtervinningsgrader, blir också delar som bidrar till en ökad 

materialåtervinningsgrad extra intressanta, även om andra delar kan vara mer intressanta ur ett strikt 

ekonomiskt perspektiv. Vidare kan demontering och separat hantering av en viss del vara lönsamt för 

demonteraren, men bli mindre lönsamt för fragmenteraren och tvärtom. Den ekonomiska 

potentialbedömningen blir alltså mycket komplex och faktorer som spelat in vid bedömning av potentialen 

inkluderar: 

 Påverkan på återvinningsgraden 

Förklaring/exempel: demontering och separat hantering av till exempel plastdelar bidrar oftast 

till ökad återvinningsgrad eftersom de då kan gå till materialåtervinning. För exempelvis 

aluminium- eller ståldelar får separat hantering däremot en mindre effekt eftersom återvinning av 

dessa redan möjliggörs i befintliga fragmenterings- och sorteringsprocesser. Det som blir 

avgörande är hur materialutbytet skiljer sig mellan separat hantering och hantering tillsammans 

med karossen i fragmenteringsprocessen. 

 Vikt av den specifika delen och totalvikten av ett och samma material i bilarna 

Förklaring/exempel: även om en specifik del går snabbt att demontera betyder det inte 

nödvändigtvis att den är mer intressant än en annan del som tar längre tid att demontera. Det kan 

exempelvis bero på att den är väldigt lätt och/eller att delen är den enda del som består av det 

materialet i fordonet. Desto större totalvikt av ett och samma material ju större är oftast 

efterfrågan.  

 Föroreningsgrad i form av andra plaster, metaller och gummi etc. 

Förklaring/exempel: delar som består av ett och samma material är lättare att materialåtervinna 

än delar som består av en blandning av flera material. Vissa materialblandningar omöjliggör till 

och med materialåtervinning i dagens tillgängliga återvinningsmetoder.  

 Efterfrågan och ekonomiskt värde 

Förklaring/exempel: olika material har olika efterfrågan och ekonomiskt värde. Även om det 

teoretiska värdet av ett visst material kan vara högt kan värdet inte realiseras om ingen 

efterfrågan kan identifieras eller skapas.  

 Effekt på nedströms processer i återvinningskedjan 

Förklaring/exempel: om en del eller ett material demonteras och hanteras separat redan hos 

demonteraren innebär det följaktligen att fragmenteringsanläggningen inte kommer hantera 

materialet. För fragmenteringsanläggningen kan detta antingen vara positivt eller negativit 

beroende på materialets karaktär. Fluffgenererande PUR-skum, textilier eller plaster medför 
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exempelvis ökade kostnader för förbränning och påverkar separationsprocesserna av andra 

material negativt medan exempelvis stål och aluminium separeras mer effektivt och genererar 

intäkter.  

 Åtkomst och demonteringstid 

Förklaring/exempel: tiden det tar att demontera en del bestämmer merparten av totalkostnaden i 

demonteringssteget.  

 Påverkan på arbetsmiljö och hälsa 

Förklaring/exempel: delar som på något negativt sätt kan påverka arbetsmiljön eller 

demonterarens hälsa bör undvikas eller hanteras med specialanpassade metoder. 

 Enhetlig materialanvändning 

Förklaring/exempel: olika bilmärken, årsmodeller, modellprogram etc. använder ofta olika 

material för samma typ av del. Det blir därför mycket svårt för en demonterare att hålla reda på 

vilka material som används i vilka delar i vilka modeller. Särskilt svårt blir det för plastdelar i 

vilka en lång rad av olika plasttyper används. Även om delarna ofta är märkta så kan märkningen 

vara dold av smuts, vara svår att hitta eller helt enkelt utelämnad. Det blir därför mycket 

tidskrävande att leta efter märkningen., vilket gör att det blir intressant att identifiera plastdelar 

som ofta eller alltid består av samma plasttyp så att demonteraren på ett effektivt sätt kan 

identifiera och sortera delen rätt.  

 

Baserat på ovan nämnda faktorer kunde delarnas och fraktionernas potential bedömas. För att nå det 

övergripande målet med en ökad återvinningsgrad identifierades följande fraktioner ha stor potential:  

 Polypropen (PP) 

 Polyeten (PE) 

 Golvmattor (EPDM) 

 Golvmattor (gummi) 

 

För alla fyra fraktioner kunde avsättningsmöjligheter identifieras samtidigt som separat hantering av 

fraktionerna kunde resultera i ökad återvinningsgrad. Flera av de ingående delarna bedömdes också som 

såväl lättdemonterade som tillräckligt stora för att vara intressanta. Även om golvmattorna inte väger mer 

än totalt omkring fem kg per bil är dessa trots allt intressanta på grund av att de är de lättast demonterade 

delarna samtidigt som de är mycket lätta att packa med hög fyllnadsgrad i lastbärare. Mängden PP och PE 

som i snitt demonterades per bil var 18,5 resp. 12,3 kg och det finns fler delar av PP och PE än de som 

demonterades i projektet som mycket väl kan tänkas adderas till fraktionerna. Eftersom det är relativit 

vanligt att flera av delarna av PP demonteras och återanvänds som reservdelar (t.ex. stötfångare) blir 

mängden som är tillgänglig för materialåtervinning något lägre än den totala mängden PP i bilarna. En stor 

fördel med såväl PP som PE-fraktionen är att användningen av dessa två plasttyper är vanlig för ett större 

antal delar. Exempelvis kan användningen av blandningar av PP med EPDM eller TD nästan ses som en 

standard för stötfångare på samma sätt som PE (HDPE) kan ses som en standard för bränsletankar. För 

alla fyra fraktioner ovan innebär också den separata hanteringen en kostnadsreduktion samt ett ökat 

utbyte av andra material i efterföljande fragmenteringsprocess. En kvarstående och viktig utmaning för 

PE-fraktionen är att utveckla en arbetsmetod eller nya verktyg som möjliggör att såväl bränsletanken som 

spolarvätskebehållaren kan hanteras utan att spilla rester av bränsle eller spolarvätska som annars riskerar 

att påverka arbetsmiljön eller demonterarens hälsa.  
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För flera fraktioner kunde medelhög till hög ekonomiskt potential av separat hantering identifieras. En 

separat hanteringen av dessa skulle också innebära en liten ökning av den totala återvinningsgraden och en 

stor ökning av återvinningsgraden av specifika metaller, till exempel ädelmetaller. Dessa fraktioner var: 

 Kablage 

 Elektronik 

 Motorstyrdon 

 Elmotorer 

 

Den separata hanteringen av visst kablage identifierades ha stor ekonomisk potential eftersom det höga 

kopparinnehållet möjliggör en hög ersättningsnivå för såväl demonterare som för företagen som samlar in 

och återvinner kablaget separat. Störst potential visade sig kablaget i motorrum och under torpedplåt ha 

på grund av lättåtkomlig demontering. Mer svåråtkomligt kablage, exempelvis under instrumentbrädan, 

kan dock också vara värt att demontera om täckande delar och komponenter ändå demonterats för till 

exempel återanvändning. Den separata hanteringen av kablaget innebär också en liten ökning i 

återvinningsgrad där omkring 50 procent av plasten i kablaget återvinns vilket bedöms högre jämfört med 

om kablaget hade gått med karossen och fragmenterats där en del av kablaget hamnar i fluffen 

(Gustafsson, 2015).  

 

För fraktionerna innehållande kretskort (Motorstyrdon och Elektronik) kunde en viss ekonomisk potential 

av separat hantering identifieras samtidigt som återvinningsgraden kunde påverkas positivit för specifika 

metaller, exempelvis för de ädelmetaller som återfinns i kretskort eller dessas komponenter. 

Motorstyrdonen bedömdes ha ett materialvärde motsvarande de bredbandsmodem och routrar som 

frekvent återvinns i elektronikåtervinningsbranschen. Den blandade elektroniken bedömdes ha ett något 

lägre värde. Elmotorer återvinns till viss del redan i separata materialflöden. Det gäller framför allt större 

elmotorer som generatorer eller startmotorer. Separat hantering kan i vissa fall generera något ökade 

intäkter för demonterare och fragmenterare men ger endast liten effekt på återvinningsgraden eftersom de 

innehållande materialen också kan återvinnas via fragmenteringsprocesser. 

 

För de blandade plastfraktionerna kunde endast ett svagt intresse från potentiella köpare identifieras. 

Materialåtervinning av dessa skulle dock leda till ökad materialåtervinningsgrad. Dessa var: 

 Ren plast 

 Blandplast 

 

Fraktionen Ren plast hade en låg andel förorenande material såsom metaller och textil, men mängden 

plast per bil var relativt låg. Detta i kombination med att fraktionen innehöll en blandning av plaster 

minskade intresset på marknaden. Fraktionen Blandplast innehöll såväl en blandning av många olika 

plaster som en hög andel metall och textil. Även om det fanns ett visst intresse för fraktionen var det inte 

tillräckligt starkt varför materialet gick till energiåtervinning.  

 

Den fraktion som innehöll motorpaket med stor andel aluminium visade sig kunna öka 

materialåtervinningsgraden vid separat hantering och fragmentering i en något mindre 

fragmenteringsanläggning. Fragmenteringsanläggningarna bedömde dock att det inte var ekonomiskt 

motiverat med separat hantering och fragmentering.  
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Kostnader och intäkter för de mest lovande materialfraktionerna 

För att öka materialåtervinningsgraden måste i första hand mer plast materialåtervinnas och för att 

möjliggöra det måste plastdelarna i dagsläget demonteras och hanteras separat, även om pågående 

investeringar i hantering av fluff i framtiden skulle kunna möjliggöra materialåtervinning av plast även 

efter fragmentering. Baserat på ovan nämnda resonemang kring potentialen hos de olika 

materialfraktionerna och delarna kan en uppskattning av kostnaden för demontering av de mest lovande 

delarna göras. Som tidigare nämnts bedömdes de två elektronikfraktionerna ha en viss ekonomisk 

potential med värden i nivå med värdet för bredbandsmodem och routrar. Eftersom författarna inte fått 

tillgång till faktiska värden exkluderades dock elektronikfraktionerna ur kostnadsuppskattningarna. 

Eftersom kostnaden är starkt beroende av timkostnaden för demonteraren som utför jobbet samt tiden det 

tar att demontera delarna är det intressant att studera ett antal olika scenarion (Tabell 11, Tabell 12, Tabell 

13). 

Bilarnas golvmattor är som väntat lätta att lyfta ur bilen och kräver ingen användning av verktyg. Även 

med en den höga timkostnaden hamnar därför inte maxkostnaden för demonteringen ens över 10 kr. 

Demoteringstiden är oberoende av materialet i golvmattorna och inkluderat sortering av mattorna hamnar 

totaltiden med lätthet under 1 minut. 

I scenariorna nedan varierar timkostnaden mellan 300 och 600 kronor. Timkostnaderna kan ses som 

extremvärden, även om både högre och lägre beräknade timkostnader troligtvis förekommer. 

Demonteringstiden varieras från en minimumtid som baseras på uppmätta tider för endast själva 

demonteringen till en mer rimlig tid där hänsyn också tagits till att demonteraren inte alltid kan 

demontera på minsta möjliga tid och att materialet också behöver förflyttas och sorteras. För alla delar 

utom golvmattorna beräknas därför den minsta möjliga tidsåtgången till 1 minut. I projektet iakttogs en 

möjlig reducering av demonteringstiden allt eftersom den individuella demonteraren demonterade fler 

bilar.  Därför antas demonteraren ha viss erfarenhet och demonteringstiderna representerar därför inte 

någon som är nybörjare med denna typ av demontering.  

Tabell 11. Uppskattad kostnad för demontering av utvalda delar ur fraktionen Polypropen (PP). 

Kostnad för Polypropen 
(PP) 

   
600 kr/h 300 kr/h 

 
Vikt 
(kg) 

Mintid 
(min) 

Uppsk. 
tid (min) 

Vid 
mintid 

(kr) 

Vid uppsk. 
tid (kr) 

Vid 
mintid 

(kr) 

Vid uppsk. 
tid (kr] 

Stötfångare/ytterhölje fram  5,6 0,45 1,5 4,5 15,0 2,3 7,5 

Hasplåt 1,0 0,10 1,0 1,0 10,0 0,5 5,0 

Torpedplåt, plast 0,9 0,25 1,0 2,5 10,0 1,3 5,0 

Innerskärm, vänster fram 0,9 0,43 1,0 4,3 10,0 2,2 5,0 

Innerskärm, vänster bak 1,5 0,55 1,0 5,5 10,0 2,8 5,0 

Innerskärm, höger fram 0,9 0,43 1,0 4,3 10,0 2,2 5,0 

Innerskärm, höger bak 1,5 0,55 1,0 5,5 10,0 2,8 5,0 

Stötfångare/ytterhölje bak 4,4 0,55 1,0 5,5 10,0 2,8 5,0 

Total 16,6 3,3 8,5 33,2 85 16,6 42,5 

 

Som Tabell 11 visar varierar kostnaden för demontering av de utvalda delarna ur PP-fraktionen mellan ca 

17 och 85 kr per bil beroende på demonteringstid och timkostnad för den individuella demonteraren. Alla 

delarna sitter exteriört och är därför relativt lättåtkomliga.  Demontering av hasplåten sker ofta redan idag 

då man vanligtvis måste avlägsna denna för att möjliggöra tömning av vätskor innan själva demonteringen 
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tar vid. Generellt kan man tänka sig att flera av delarna innehållande PP kan demonteras eller förberedas 

för demontering i de förberedand steg, så som under tömning eller i samband med att hjulen demonteras. 

Demontering av flera av delarna ovan underlättar också åtkomsten till andra delar. Genom att demontera 

torpedplåten tillgängliggörs exempelvis kablage, elmotorn till torkararmarna och i vissa fall också 

motorstyrdonet. Vidare så innebär demontering av den främre stötfångaren och främre innerskärmar att 

delar som sitter i fronten eller motorrummet tillgängliggörs, exempelvis spolarvätskebehållaren.  

Tabell 12. Uppskattad kostnad för demontering av utvalda delar ur fraktionerna Golvmattor (EPDM) 

och Golvmattor (gummi). 

Kostnad för Golvmattor 
(EPDM/gummimattor) 

   
Om 600 kr/h Om 300 kr/h 

 
Vikt 
(kg) 

Mintid 
(min) 

Uppsk. 
tid (min) 

Vid 
mintid 

(kr) 

Vid uppsk. 
tid (kr) 

Vid 
mintid 

(kr) 

Vid uppsk. 
tid (kr) 

Matta, förare 1,7 0,08 0,2 0,8 1,7 0,4 0,8 

Matta, passagerare 1,7 0,08 0,2 0,8 1,7 0,4 0,8 

Matta, höger bak 1,1 0,08 0,3 0,8 2,5 0,4 1,3 

Matta, vänster bak 1,1 0,08 0,3 0,8 3,0 0,4 1,5 

Total 5,4 0,3 0,9 3,3 8,8 1,6 4,4 

 

Bilarnas golvmattor är som väntat lätta att lyfta ur bilen och kräver ingen användning av verktyg. Även 

med en den höga timkostnaden hamnar därför inte maxkostnaden för demonteringen ens över 10 kr. 

Demoteringstiden är oberoende av materialet i golvmattorna och inkluderat sortering av mattorna hamnar 

totaltiden med lätthet under 1 minut.  

Tabell 13. Uppskattad kostnad för demontering av utvalda delar ur fraktionen Polyeten (PE). 

Kostnad för 
Polyeten (PE)  

  
OM 600 kr/h OM 300 kr/h 

 Vikt 
(kg) 

Mintid 
(min) 

Uppsk. tid 
(min) 

Vid mintid 
(kr) 

Vid uppsk. 
tid (kr) 

Vid mintid 
(kr) 

Vid uppsk. 
tid (kr) 

Bränsletank 11,4 3,9 6,0 39,0 60,0 19,5 30,0 

Spolarvätskebehål
lare 

0,8 0,3 1,0 2,5 10,0 1,3 5,0 

Total 12,2 4,2 7,0 41,5 70,0 20,8 35,0 

 

Av de utvalda fraktionerna är PE-fraktionen den fraktion som för med sig störst utmaningar, främst 

relaterade till de vätskerester som är mycket svåra att helt avlägsna i tömningssteget och därför riskerar att 

skvätta och ge ifrån sig ångor som kan påverka arbetsmiljön. Demonteringen av bränsletanken innefattar 

också ett stort antal demonteringssteg som drar ut på den totala demonteringstiden. Som för PP-

fraktionen kan man dock tänka sig att viss förberedelse för demontering av såväl spolarvätskebehållare och 

bränsletank kan utföras under tömningssteget.  I samband med demontering av bränsletanken frigörs 

också andra delar med ett relativt högt materialvärde, så som värmeplåtar i aluminium som kan sorteras 

och återvinnas separat. 

 

Den totala tiden för demontering och sortering av de tre ovan nämnda fraktionerna hamnar enligt försöken 

kring 16 minuter för en demonterare med viss vana av denna typ av demontering. Med tiden bör sannolikt 

denna tid kunna sänkas samtidigt som den på samma sätt ökas för en nybörjare. Den totala kostnaden för 
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tidsåtgången för demontering och sortering av alla delarna i de tre fraktionerna beräknas enligt försöken 

till ca 80-160 kr, beroende på vilken timkostnad som gäller för den individuella demonteraren. 

 

Ersättningsnivåerna demonterade material varierar ofta beroende på flera faktorer, så som den totala 

mängden material som kan genereras per år, föroreningsgrad, prisfluktuationer på marknaden för 

sekundära material, transportavstånd etc. Det är därför svårt att fastslå vilken exakt ersättningsnivå som 

kan ges över en längre tid. De olika ersättningsalternativen skapar också olika incitament för 

demonteraren. För att exemplifiera är det troligt att en demonterare skulle ha en större vilja att demontera 

mer material om ersättning per kilo är hög relativt till den fasta ersättningen per bil jämfört med om fallet 

är det omvända. Val av betalningsmodell kan alltså också ha en indirekt effekt på återvinningsgraden.  Med 

hjälp av räkneexemplen i Tabell 14 och Tabell 15 kan vi undersöka hur olika ersättningsalternativ och 

ersättningsnivåer i olika grad täcker eller skapar nettointäkter för demonteringen av en eller flera av 

fraktionerna. Eftersom PP-fraktionen anses vara den fraktion som har störst potential till att bidra till såväl 

en ökad materialåtervinningsgrad som ökad lönsamhet utgår exemplen från att denna alltid demonteras. 

Kilopriset som här antas erbjudas till demonteraren har antagits vara lika oberoende på fraktion även om 

variationer kan förekomma. 

Tabell 14. Illustration av effekten av olika ersättningsalternativ och ersättningsnivåer. 

Intäkter vid olika ersättningsalternativ [kr] (PP) (PP) + Golvmattor (PP) + (PE) (PP) + (PE) + Golvmattor 

Vid 1 kr/kg 16,6 22,1 28,9 34,3 

Vid 2 kr/kg 33,3 44,1 57,8 68,6 

OM ersättning för reducerad fluffmängd 
    

Vid 1 kr/kg + 25 kr/bil för reducerad fluff 41,6 47,1 53,9 59,3 

Vid 1 kr/kg + 50 kr/bil för reducerad fluff 66,6 72,1 78,9 84,3 

Vid 1 kr/kg + 75 kr/bil för reducerad fluff 91,6 97,1 103,9 109,3 

Vid 2 kr/kg + 25 kr/bil för reducerad fluff 58,3 69,1 82,8 93,6 

Vid 2 kr/kg + 50 kr/bil för reducerad fluff 83,3 94,1 107,8 118,6 

Vid 2 kr/kg + 75 kr/bil för reducerad fluff 108,3 119,1 132,8 143,6 

Tabell 15. Sammanfattning av demonteringskostnader för olika demonteringstider, timkostnader 

och fraktioner 

Kostnader vid olika timkostnader och 
demonteringstider [kr] 

(PP) (PP) + Golvmattor (PP) + (PE) 
(PP) + (PE) + 
Golvmattor 

OM 600 kr/h och mintid 33,2 36,4 74,7 77,9 

OM 600 kr/h och uppsk. tid 85,0 93,8 165,0 173,8 

OM 300 kr/h och mintid 16,6 18,2 37,3 39,0 

OM 300 kr/h uppsk. tid 42,5 46,9 82,5 86,9 

 

Vid jämförelse av Tabell 14 och Tabell 15 ovan kan det konstateras att ersättningsalternativen med 1-2 

kr/kg material endast kan skapa full kostnadstäckning eller en nettointäkt i de extremfall där tiden för 

demonteringen är baserad på den minsta möjliga tid som uppmätts och där sorteringsförfarandet inte har 

beaktats. Om man också beaktar att demonteraren potentiellt skulle gå miste ca 1 kr/kg i intäkter som följd 

av vikten på kvarvarande kaross, som ofta ersätts med ca 1 kr/kg, skulle gå ner framstår dessa alternativ 

som än mer orealistiska. Undersöker man däremot de alternativ där den viktbaserade ersättning 

kompletteras med en ersättning för minskad vikt på karossen och för minskade kostnader för hantering av 
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fluff i fragmenteringen kan man hitta nivåer som även med den mer realistiska tiden trots allt har potential 

att skapa full kostnadstäckning eller en nettointäkt för demonteraren. I Tabell 16 och Tabell 17 illustreras 

de alternativ som resulterar i en nettointäkt för demonteraren i grönt och de som resulterar i en 

nettokostnad i rött. 

Tabell 16. Nettointäkt eller nettokostnad för demontering, uppskattad tid och 300 kr/h. 

Intäkter vid olika ersättningsalternativ [kr] (PP) (PP) + Golvmattor (PP) + (PE) (PP) + (PE) + Golvmattor 

Vid 1 kr/kg + 25 kr/bil för reducerad fluff 41,6 47,1 53,9 59,3 

Vid 1 kr/kg + 50 kr/bil för reducerad fluff 66,6 72,1 78,9 84,3 

Vid 1 kr/kg + 75 kr/bil för reducerad fluff 91,6 97,1 103,9 109,3 

Vid 2 kr/kg + 25 kr/bil för reducerad fluff 58,3 69,1 82,8 93,6 

Vid 2 kr/kg + 50 kr/bil för reducerad fluff 83,3 94,1 107,8 118,6 

Vid 2 kr/kg + 75 kr/bil för reducerad fluff 108,3 119,1 132,8 143,6 

Tabell 17. Nettointäkt eller nettokostnad för demontering, uppskattad tid och 600 kr/h. 

Intäkter vid olika ersättningsalternativ [kr] (PP) (PP) + Golvmattor (PP) + (PE) (PP) + (PE) + Golvmattor 

Vid 1 kr/kg + 25 kr/bil för reducerad fluff 41,6 47,1 53,9 59,3 

Vid 1 kr/kg + 50 kr/bil för reducerad fluff 66,6 72,1 78,9 84,3 

Vid 1 kr/kg + 75 kr/bil för reducerad fluff 91,6 97,1 103,9 109,3 

Vid 2 kr/kg + 25 kr/bil för reducerad fluff 58,3 69,1 82,8 93,6 

Vid 2 kr/kg + 50 kr/bil för reducerad fluff 83,3 94,1 107,8 118,6 

Vid 2 kr/kg + 75 kr/bil för reducerad fluff 108,3 119,1 132,8 143,6 

 

Som Tabell 14-17 illustrerar är lönsamheten för demonteraren starkt beroende av flera faktorer, så som 

timkostnad och demonteringstid. Vilken ersättning köparen av materialet (oftast en 

fragmenterare/återvinningsföretag) kan ge varierar som tidigare nämnt med ett stort antal faktorer och det 

blir således svårt att peka på vad som är en generellt rimlig nivå. Från fall till fall kan alla eller flera av de 

ovan nämnda ersättningsalternativen troligen vara möjliga. I projektet identifierades dock 

transportkostnaderna tillsammans med gällande råvarupriser som de största hindren för fragmenterarens 

lönsamhet, vilka i sin tur direkt speglar vilka ersättningsnivåer som är rimliga. Mer om detta tas upp längre 

ner i kapitlet.  

 

Kostnaderna och lönsamheten för demontering och separat hantering av plastdelar och golvmattor är som 

ovan beskrivs alltså beroende på flera faktorer. För delar av det kablage som återfinns i bilar kunde dock 

endast positiva nettoeffekter identifieras. Tabell 18 redovisar tre olika kablagehärvor för vilka demontering 

och separat hantering skulle bidra till ökad lönsamhet för såväl demonterare som fragmenterare. 
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Tabell 18. Uppskattad kostnad och intäkter för demontering av utvalt kablage. 

Kostnad och 
intäkter för 
kablage 

   
Kostnader Intäkter 

    
Om 600 kr/h Om 300 kr/h 

Om 15 
kr/kg 

Om 20 
kr/kg 

 
Vikt 
(kg) 

Mintid 
(min) 

Uppsk. 
tid (min) 

Vid 
mintid 

(kr) 

Vid 
uppsk. 
tid (kr) 

Vid 
mintid 

(kr) 

Vid 
uppsk. 
tid (kr) 

Intäkt Intäkt 

Kablage på motor 1,7 0,7 2 7,2 20 3,6 10 25,5 34 

Kablage i 
motorrum 

3,3 1,9 2,5 18,7 25 9,3 12,5 48,9 65,2 

Kablage under 
torpedplåt 

1,2 0,3 1 3,0 10 1,5 5 18 24 

Total 6,2 2,9 5,5 28,8 55,0 14,4 27,5 92,4 123,2 

 

I tabellen ovan utgår beräkningarna från en genomsnittsvikt av noggrant demonterat kablage i de tre olika 

områdena ”på motor”, ”i motorrum” och ”under torpedplåt”. Mindre noggrann demontering kan således 

resultera i en lägre vikt men också i en kortare demonteringstid. Uppdelningen mellan ”på motor” och ”i 

motorrum” skapades för att demonteringen av kablaget på motorn ibland kan ske då motorn sänkts ner 

och således står för sig själv.  För att komma åt kablaget under torpedplåten krävs att torpedplåten 

demonteras men eftersom denna del ingår PP-fraktionen som anses vara den mest lovande fraktionen 

antas denna redan vara demonterad i detta exempel. Skulle PP-fraktionen inte demonteras bör således ca 

1-2 minuter extra läggas till för ”Kablage under torpedplåt”.  Som tabellen ovan visar skulle demonteraren 

erhålla en nettointäkt oavsett om timkostnaden satts till 300 eller 600 kr/timme eller om ersättningen per 

kilo skulle sättas till 15 eller 20 kr/kg. Exemplen som används för ersättningsnivåerna representerar ett 

vanligt spann på de ersättningsnivåer som ges för kablage i branschen idag och kan i vissa fall till och med 

vara något högre. 

 

Transport och hantering efter demontering 

Under försöken blev det tydligt att flera av materialfraktionerna upptog stor volym i demonteringshallen, 

under förvaring i väntan på transport och under själva transporterna. Detta gällde främst fraktionerna 

innehållande större delar av plast och textil. En stötfångare i plast är t.ex. designad för att vara flexibel för 

att tåla stötar och krockar bättre men det innebär också att den blir svår att packa eftersom den snabbt 

fjädrar tillbaka till sin ursprungliga form efter att man applicerat tryck på materialet. Det innebär att 

lastbärarna snabbt blir fulla även om stor del av volymen består av luft, vilket i sin tur resulterar i 

ytkrävande förvaring samt höga transportkostnader och ökad miljöpåverkan eftersom fler transporter 

krävs. Under försöken transporterades materialet först utan att ha komprimerats eller på annat sätt 

storleksreducerats till regionala anläggningar där de sedan balades. Eftersom värdet på dessa material är 

relativt lågt slår den låga fyllnadsgraden extra hårt mot de ekonomiska möjligheterna i hanteringen.  Det 

finns därför stora möjligheter i att öka effektiviteten i hanteringen genom att storleksreducera materialet i 

ett tidigare steg redan hos demonteraren. I exemplen nedan har dock kostnaden för storleksreduceringen 

antagits vara konstant, oavsett var den sker. Tabell 19 och Tabell 20 nedan visar ett förenklat exempel som 

illustrerar vikten av fyllnadsgraden, men också hur fluktuationer i marknadspris på materialet och 

varierande transportkostnader (t.ex. beroende av demonterarens geografiska läge) påverkar 

transporternas ekonomiska prestanda. I exemplet ingår också kostnad för balning på en regional 

anläggning. I tabellerna är ett positivt/rött värde lika med en nettokostnad för transporten och ett 

negativt/grönt lika med en nettointäkt eller nollvärde (före utbetalad ersättning till demonteraren). 
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Tabell 19. Illustration av vikten av fyllnadsgrad (enkelt uttryckt i vikt/transport) samt känslighet för 

marknadspris och transportkostnad, 2000 kr/transport. 

Vikt per transport 

(ton) 

Marknadspris 

0 kr/ton 

Marknadspris 

500 kr/ton 

Marknadspris 

1000 kr/ton 

Marknadspris 

1500 kr/ton 

Marknadspris 

2000 kr/ton 

Marknadspris 

2500 kr/ton 

1 2500 2000 1500 1000 500 0 

2 3000 2000 1000 0 -1000 -2000 

3 3500 2000 500 -1000 -2500 -4000 

4 4000 2000 0 -2000 -4000 -6000 

5 4500 2000 -500 -3000 -5500 -8000 

6 5000 2000 -1000 -4000 -7000 -10000 

Konstanter       

Fast 

transportkostnad 

2000 kr/transport     

Kostnad, 

balpressning 

500 kr/ton     

Tabell 20. Illustration av vikten av fyllnadsgrad (enkelt uttryckt i vikt/transport) samt känslighet för 

marknadspris och transportkostnad, 1000 kr/transport. 

Vikt per transport 

[ton] 

Marknadspris 

0 kr/ton 

Marknadspris 

500 kr/ton 

Marknadspris 

1000 kr/ton 

Marknadspris 

1500 kr/ton 

Marknadspris 

2000 kr/ton 

Marknadspris 

2500 kr/ton 

1 1500 1000 500 0 -500 -1000 

2 2000 1000 0 -1000 -2000 -3000 

3 2500 1000 -500 -2000 -3500 -5000 

4 3000 1000 -1000 -3000 -5000 -7000 

5 3500 1000 -1500 -4000 -6500 -9000 

6 4000 1000 -2000 -5000 -8000 -11000 

Konstanter       

Fast 

transportkostnad 

1000 kr/transport     

Kostnad, 

balpressning 

500 kr/ton     

 

Som Tabell 19 och Tabell 20 indikerar kan ett marknadspris för materialet på 1 000 kr/ton ses som ett 

absolut minimum för att i huvud taget få lönsamhet i transporten.  Högre marknadspris och ökade 

fyllnadsgrader ökar sedan lönsamheten över transporten. Skulle marknadspriset ligga på 2 500 kr/ton och 

den totala massan i transporten kunna ökas till så mycket som 6 ton skulle en ersättning till demonterare 

på 1 666 -1 833 kr/ton kunna ges, om målet för fragmenteraren skulle vara att gå jämt ut för transporterna 

och istället erhålla vinning i form av reducerade plastmängder i fragmenteringen. Om fragmenteraren 

också ersätter demonteraren för de reducerade plastmängderna (i karossen och följaktligen i fluffen) i nivå 

med de undvikna kostnaderna för hanteringen skulle nivån kunna ökas ytterligare.  
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Figur 21. Balpressade plastdelar. 

 

 

4.2 Påverkan på återvinningsgraden 

Figur 22 visar återanvändnings- och materialåtervinningsgraden samt återanvändnings- och 

återvinningsgraden för respektive scenario i förhållande till befintligt mål.8 Både scenariona utgår, som 

tidigare nämnts, från de 220 bilar som beskrivs i kapitel 2.1. 

 

Scenario 1 utgår som tidigare har nämnts från de bilar och de demonterings- och fragmenteringsförsök 

som genomfördes i projektet. Utmärkande för detta scenario är att en betydande mängd delar har 

demonterats för återanvändning respektive materialåtervinning. 

 

Scenario 2 baseras liksom för scenario 1 ovan på resultaten från genomförda demonteringsförsök i 

projektet. Skillnaden är att någon utökad demontering av delar för en ökad materialåtervinning inte sker 

där påverkan på utgående fraktioner från fragmenteringen och den efterföljande sorteringen baseras på 

antaganden som tidigare har nämnts. 

 

I beräkningarna för respektive scenario tas det inte hänsyn till förluster i återvinningskedjan, vilket 

innebär att beräkningarna bygger på hur stor mängd av det demonterade materialet som skickas till olika 

behandlingsalternativ. Om exempelvis fraktionen polypropen skickas till materialåtervinning tas det 

endast hänsyn till att avsikten är att fraktionen ska materialåtervinnas, inte hur stor mängd som slutligen 

tillverkas till nya produkter.  

 

 

                                                                    
8 Enligt EU direktivet 2000/53/EG ska återvinningsgraden för uttjänta bilar uppgå till minst 95 procent av bilens vikt i 
genomsnitt varav minst 85 viktsprocent ska gå till återanvändning eller materialåtervinning. 
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Figur 22. Återanvändnings- och materialåtervinningsgraden samt återanvändnings- och 

återvinningsgraden för respektive scenario i förhållande till existerande mål. Detta för de 

220 bilarna som ingick i försöken. I beräkningarna tas det inte hänsyn till förluster i 

återvinningskedjan. 

 

Genom en utökad demontering ökade återanvändnings-och materialåtervinningsgraden från 83 till 88 

procent genom en utökad demontering jämfört med målet på 85 procent. Som tidigare har nämnts baseras 

scenario 2 på de demonteringsförsök som genomfördes i projektet. I scenario 2 har dock ett antal 

antaganden fått göras för hur olika materialslag och demonterade mängder hade fördelats i utgående 

materialströmmar från fragmenteringen. Detta om de inte hade demonterats utan suttit kvar på bilen vid 

fragmentering, se kapitel 3.2 samt Bilaga D. 

 

För båda scenarier uppgick återanvändnings- och återvinningsgraden till 100 procent jämfört med målet 

på 95 procent. Detta eftersom det antagits att all fluff går till energiåtervinning och därmed kan räknas in 

under återvinning även om dispensdeponering förekommer idag i viss utsträckning samt att inga förluster 

i återvinningskedjan för demonterade delar sker. 

 

Figur 23 visar motsvarande återvinningsgrader som för Figur 22 ovan med skillnaden att hänsyn tagits till 

förluster i återvinningskedjan. 
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Figur 23. Återanvändnings- och materialåtervinningsgraden samt återanvändnings- och 

återvinningsgraden för respektive scenario i förhållande till existerande mål. Detta för de 

220 bilarna som ingick i försöken. Detta med hänsyn tagen till förluster i 

återvinningskedjan. 

 

Jämförs scenario 1 och 2 så ökade återanvändnings-och materialåtervinningsgraden från 82 till 86 procent 

jämfört med målet på 85 procent. Som tidigare har nämnts har antaganden fått göras vid beräkning 

återvinningsgraden för scenario 2, se kapitel 3.2 samt Bilaga D. 

 

För båda scenarier fås en återanvändnings- och återvinningsgrad på 99 procent att jämföra med målet på 

95 procent. Minskningen på 1 procent jämfört med när ingen hänsyn tas till förluster i återvinningskedjan 

(se Figur 22 ovan) beror på att en deponeringsfraktion uppstår i samband med materialåtervinningen av 

batterier och fönsterrutor, se Tabell 25 i bilaga B. 

4.3 Miljöpåverkan 

Resultaten visas per funktionell enhet, det vill säga för demontering och behandling av ett värdefordon 

som väger 968 kg.  

 

Resultaten för de båda scenariona utökad och marginell demontering presenteras i Figur 24. Resultaten 

har normaliserats till marginell demontering, det vill säga miljöpåverkan för den marginella 

demonteringen har satts till 1 (100 %) i varje miljöpåverkanskategori. Resultaten visar att den utökade 

demonteringen leder till mindre miljöpåverkan, oavsett vilken miljöpåverkanskategori som studeras. Den 

utökade demonteringen resulterar i mellan 5-12 procents mindre utsläpp jämfört med den marginella 

demonteringen beroende på vilken miljöpåverkanskategori som studeras.  
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Figur 24. Skillnader i miljöpåverkan mellan den utökade och marginella demonteringen. 

 

I Tabell 21 presenteras resultat från livscykelanalysen uttryckt i faktiska värden för varje 

miljöpåverkanskategori. Anledningen till att värdena blir negativa beror på att utsläpp undviks till följd av 

både den marginella och den utökade demonteringen, vilket innebär en miljönytta. Ju lägre värde desto 

högre miljönytta. Utsläpp undviks på grund av att jungfruliga råvaror ersätts i båda scenariona och att 

utsläppen som jungfrulig produktion för med sig tillgodoräknas i systemen som studeras.  

 

Tabell 21. Potentiell miljöpåverkan från den marginella respektive utökade demonteringen. 

Miljöpåverkanskategori Marginell  

demontering 

Utökad  

demontering 

Utsläppsbesparingar för 

utökad demontering 

Försurning  

(kg SO2-ekvivalenter) 

-8,5 -9,7 1,2 

Övergödning 

(kg fosfat-ekvivalenter) 

-2,9 -3,1 0,15 

Klimatpåverkan (GWP 100 år) 

(kg CO2-ekvivalenter) 

-1 830 -2 005 175 

Marknära ozon 

(kg eten-ekvivalenter) 

-1,2 -1,3 0,10 

Primärenergi -32 176 -35 046 2 870 

 

I Figur 25 och Figur 26 presenteras istället klimatpåverkan uttryckt som kilo CO2-ekvivalenter för de båda 

scenariona. Observera att det endast är nettoresultatet för de 208 kg material som hanteras olika i 

scenariona som presenteras. 76o kg hanteras på samma sätt i båda fallen varför dessa har exkluderats i 

graferna nedan för att lättare kunna åskådliggöra skillnaderna scenariona emellan. Staplar riktade neråt 

betyder att utsläpp undviks och alltså en miljönytta till följd av hanteringen. Den utökade demonteringen 

leder till besparingar i storleksordningen 200 kg koldioxid, vilket motsvarar omkring 150 mils bilkörning9 

(Trafikverket, 2015). 

 

Det är tydligt att aluminium är den fraktion som främst bidrar till en miljönytta vad gäller klimatpåverkan. 

Det gäller både för den marginella demonteringen då aluminiummotorn går igenom fragmentering och 

                                                                    
9 Beräknad på att nyregistrerade bilar 2014 i snitt släpper ut 136 gram koldioxid per km. 
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NF-bearbetning och i fallet utökad demontering då motorerna demonteras och skickas till 

materialåtervinning. Materialåtervinning av plastfraktionerna innebär också en miljönytta från 

växthusgassynpunkt liksom materialåtervinning av elektronik, motorstyrdon, elmotorer och kablage. Dock 

är påverkan marginell i jämförelse med materialåtervinning av aluminiummotorerna. I fallet marginell 

demontering påverkar även energiåtervinning av fluff märkbart de övergripande resultaten.  

 

  

Figur 25. Klimatpåverkan från utökad demontering för respektive materialfraktion. Grafen visar 

endast resultat för de 208 kg som demonterades. 
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Figur 26. Klimatpåverkan från marginell demontering. Grafen visar endast resultat för de 208 kg 

som demonterades och gick till fragmentering tillsammans med karossen. Staplarna visar 

klimatpåverkan för respektive materialfraktion som kommer ut från fragmenteringen. 

 

Förklaringen till att aluminium inverkar kraftigt på resultatet är att materialåtervinning av aluminium 

medför relativt liten miljöpåverkan jämfört med jungfrulig produktion av aluminium som är mycket 

energikrävande. Aluminiummotorerna var också den i särklass största fraktion som demonterades, 92 kg 

av totalt 208 kg. Energianvändningen för fragmentering har en marginell effekt på det övergripande 

resultatet i fallet marginell demontering, liksom transporter. 

 

4.3.1 Utsläppsminskning per kg demonterad fraktion 

Hur mycket varje demonterad fraktion bidrar till det övergripande resultatet beror på hur stor mängd som 

demonteras från bilen. Mängderna skiljer sig i stor utsträckning åt mellan fraktionerna, från ett kg 

motorstyrdon till 92 kg aluminiummotorer. För att veta vilka fraktioner som är viktiga att demontera från 

miljösynpunkt är det intressant att titta på miljöpåverkan (i det här fallet endast klimatpåverkan) per kilo 

demonterad fraktion. Hur stor mängd av varje fraktion som finns tillgängligt i en bil är avgörande liksom 

hur mycket av den tillgängliga mängden som är praktiskt möjligt att demontera. Trots dessa begränsningar 

anses miljöpåverkan per kg demonterad fraktion ge en god indikation på vilka fraktioner som främst bör 

demonteras från miljösynpunkt.  

 

De demonterade fraktionerna aluminiummotorer, kablage, elmotorer, elektronik, polyeten, polypropen 

och ren plast bidrar alla till en minskad miljöpåverkan (undvikna utsläpp) då man antar att återvinningen 

ersätter produktion av jungfruliga råvaror. Eftersom jungfrulig produktion har högre miljöpåverkan än 

återvinning kan undvikna utsläpp från jungfruliga råvaror tillgodoses systemet. Materialåtervinning av 

plastfraktionerna polyeten, polypropen och ren plast minskar utsläpp av växthusgaser med omkring 50 
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kilo koldioxidekvivalenter tillsammans. Totalt demonterades 38 kg plast till materialåtervinning från en 

bil, vilket innebär att varje kg demonterad plast bidrar till en utsläppsminskning med drygt ett kilo 

koldioxidekvivalenter givet de antaganden som har angivits i kapitel 3.2. Inkluderas undvikna utsläpp till 

följd av energiåtervinning av fluff, där plasten antas hamna om den inte materialåtervinns, blir 

nettominskningen dubbelt så stor och hamnar på drygt två kg koldioxidekvivalenter per kg demonterad 

plast. Det är i samma storleksordning som nettominskningen för elmotorer. 

 

Aluminiummotorerna bidrar till mest betydande minskning av klimatpåverkan per kilo som demonteras, 

över 10 kg koldioxidekvivalenter per kg demonterad fraktion. Det demonterades endast ett kilo 

motorstyrdon per bil, men resultaten visar att efter motorstyrdonen är det den fraktion som har näst störst 

positiv inverkan på resultaten. Varje demonterat kilo motorstyrdon bidrar till en utsläppsbesparing på 

drygt fyra kilo koldioxidekvivalenter. Om aluminiummotorerna inte hade demonterats hade det 

uppkommit en mindre mängd restfraktion till följd av ett antaget lägre materialutbyte i fragmentering- och 

NF-processerna jämfört med om aluminiummotorerna demonteras och hanteras separat. Hanteringen av 

restfraktionen hade bidragit till viss miljöpåverkan, vilket innebär att miljönyttan med att demontera 

aluminiummotorer, liksom för andra materialfraktioner innehållande aluminium och/eller järn, skulle bli 

högre än vad som här har angetts. Dessutom är miljöpåverkan från den jungfruliga produktionen av 

metallerna guld, silver, nickel, platina och palladium sannolikt underskattad på grund av låg kvalitet på 

tillgänglig data varför utsläppsbesparingen borde vara ännu högre. Av resultaten att döma är de viktigaste 

fraktionerna att demontera från klimatsynpunkt aluminium följt av motorstyrdon, plast och elmotorer. 

 

4.3.2 Resultatanalys 

Känslighetsanalys 

I känslighetsanalysen analyseras nyckelantaganden för att kunna svara på frågan om resultaten gäller även 

om andra antaganden görs. I känslighetsanalysen togs följande förändringar i beaktande för att undersöka 

dess inverkan på resultaten: 

1. Förändrat materialutbyte av aluminium i motorerna  

2. Deponering av fluff 

 

1. Förändrat materialutbyte av aluminium i motorerna 

Ett viktigt, men svårt antagande i studien, har varit hur materialutbytet för olika materialfraktioner 

varierar mellan den utökade demonteringen och den marginella demonteringen. Med andra ord betyder 

det hur stor andel av tillgängligt material, till exempel aluminium, som blir en sekundär råvara till 

materialåtervinning och hur mycket av tillgängligt aluminium som går förlorat i de olika 

behandlingsprocesserna. I studien har det antagits ett högre utbyte för den utökade demonteringen än i 

den marginella demonteringen, att 95 procent av tillgängligt aluminium blir återvinningsbart jämfört med 

90 procent i den marginella demonteringen. Det tas för enkelhetens skull endast hänsyn till aluminium i 

motorn i känslighetsanalysen eftersom det är där merparten av det tillgängliga aluminiumet finns.  

Om det antas att materialutbytet är detsamma, 95 procent, i båda fall, det vill säga att samma mängd 

aluminium i motorerna blir återvinningsbart, leder det till att skillnaden mellan den marginella 

demonteringen (röda staplar) och den utökade demonteringen (gröna staplar) minskar. Skillnaden mellan 

den marginella och den utökade demonteringen blir 1-2 procentenheter beroende på 

miljöpåverkanskategori. Ett par procentenheter kan verka lite, men resultaten visar ändå på att 
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materialutbytet kan ha betydande inverkan på totalresultaten. I känslighetsanalysen testades endast en 

skillnad på fem procent i materialutbyte för en materialfraktion. En större skillnad i materialutbyte 

scenariona emellan liksom skillnader i materialutbyte mellan hanteringsalternativ för andra 

materialfraktioner kan ha inverkan på totalresultaten och kan därför ses som nyckelantagande i studien. 

 

Figur 27. Inverkan på totalresultaten om materialutbytet för aluminiummotorer ändras. 

 

2. Deponering av fluff och ersättning av annan el- och värmeproduktion från 

energiåtervinning av fluff 

I grundfallet antas fluff gå till energiåtervinning i en avfallsförbränning som producerar fjärrvärme och el. 

Värmen och elen antas ersätta värme- och elproduktion från förbränning av naturgas. I 

känslighetsanalysen antas istället att fluffen deponeras på dispens på en deponi. I avsaknad av specifik 

data över deponering av just fluff antas istället en blandning av inert avfall, eftersom det antas att plast, 

som fluff framförallt består av, inte bryts ner biologiskt inom en överskådlig framtid. 

När fluffen deponeras istället för att gå till energiåtervinning ersätts ingen värme- och elproduktion, vilket 

förändrar resultaten enligt Figur 28. Miljönyttan blir lägre för alla miljöpåverkanskategorier utom för 

klimatpåverkan eftersom el-och värmproduktion från naturgas inte ersätts när fluffen deponeras.  
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Figur 28. Resultat för miljöpåverkan från marginell demontering, utökad demontering där fluffen 

går till deponering och utökad demontering där fluff går till energiåtervinning.  

 

Kontroll av fullständighet 

I kontrollen undersöktes kvalitativt hur identifierade dataluckor skulle kunna påverka resultaten och 

slutsatserna. I Tabell 22 listas de huvudsakliga dataluckorna och vilken inverkan på resultaten de bedöms 

ha.  
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Tabell 22. Kontroll av fullständighet på dataluckor. 

Datalucka Påverkade 

system 

Uppskattad påverkan på totala resultat 

Innehåll av guld, silver, 

palladium och platina och 

eventuellt övriga metaller för 

elmotorer och elektronik 

Utökad 

demontering 

Om det hade tagits hänsyn till det fullständiga innehållet i elmotorer 

och elektronik hade sannolikt skillnader i miljöpåverkan mellan   

scenario 1 och 2 blivit större och miljönyttan ökat för scenario 1 – 

Utökad demontering.   

Bristfällig data för jungfrulig 

produktion av guld, silver, 

palladium och platina 

Utökad 

demontering 

Miljöpåverkan från den jungfruliga produktionen är sannolikt 

underskattad eftersom tillgänglig data inte fullständigt tar hänsyn till 

t.ex. avfallsproduktion. Mer fullständig data skulle leda till större 

skillnader mellan scenariona, till fördel för den utökade 

demonteringen.  

Ingen efterbehandling av 

utgående fraktioner från 

fragmentering och NF-

anläggning 

Utökad 

demontering 

 

Marginell 

demontering 

I studien har det antagits att de utgående fraktionerna från 

fragmentering och NF-anläggning kan användas direkt i 

materialåtervinningsprocesser utan vidare bearbetning. Om 

bearbetningen skulle inkluderas hade skillnaden i totalresultat 

mellan den marginella och utökade demonteringen ökat och den 

marginella demonteringen hade resulterat i en högre miljöpåverkan 

än vad som nu angetts. 

Ingen efterbehandling av 

fluff 

Marginell 

demontering 

I studien har inte någon efterbehandling av fluff antagits, till exempel 

utsortering av metaller eftersom det inte görs konsekvent. Om 

utsortering av metaller från fluff inkluderas hade det inverkat positivt 

på resultaten för den marginella demonteringen. 

Kontroll av överensstämmelse 

I kontroll av överensstämmelse kontrolleras möjliga problem i jämförelsen av scenariona och diskussion 

förs kring modellering och metodik. Ett problem vid scenariojämförelsen är återigen skillnaden i 

materialutbyte mellan den utökade och marginella demonteringen, framförallt för koppar, järn och 

aluminium. Påverkan på totalresultaten om olika utbyten antas har testats i känslighetsanalysen och visat 

sig kunna ha en betydande effekt på totalresultaten. Eftersom en så detaljerad data inte har varit tillgänglig 

för projektet har skillnaderna uppskattats. För att öka studiens fullständighet skulle det behövas specifika 

data över hur stora materialförlusterna är, dels i fragmenterings- och NF-processen, dels vid behandling av 

demonterade fraktionerna.  

 

Vid jämförelse av scenariona har inte eventuella kvalitetsskillnader på de sekundära råvarorna som 

producerats kunnat tas i beaktande. Man skulle kunna tänka sig att det förekommer skillnader i kvalitet på 

de sekundära råvarorna baserat på vilka processer de har tillverkats från. Skillnader i kvalitet skulle kunna 

ta sig uttryck i en lägre föroreningshalt, vilket i sin tur skulle kunna betyda att användningsområdena för 

de sekundära råvarorna skiljer sig åt och att primära råvaror kan ersättas i en högre utsträckning i vissa 

fall. Anledningen till att kvalitetsskillnader inte beaktats är att projektet saknat tillgång till detaljerade 

materialspecifikationer för de utgående fraktionerna från fragmenterings- och NF-processen liksom för de 

bearbetade demonterade.  

Dominansanalys 

Det som har störst betydelse för totalresultaten är hur stor mängd av de olika fraktionerna som 

demonteras från varje bil. Aluminiummotorerna är den fraktion som medför högst miljönytta per kilo 

demonterat material följt av motorstyrdon, plast och elmotorer. Hur mycket material som demonteras 
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inverkar i stor utsträckning liksom utbytet vid vidare behandling inför materialåtervinning, det vill säga 

hur mycket av tillgängligt aluminium, koppar och järn som går till materialåtervinning. Materialutbytet 

som uppnås genom att fraktionerna demonteras och därmed hanteras separat måste sättas i relation till 

materialutbytet i fragmenterings- och NF-processen om fraktionerna sitter kvar på bilen. Skillnaden i 

materialutbyte scenariona emellan har betydande inverkan på totalresultaten. 

 

  



IVL-rapport C             

 

64 

 

5 Diskussion  

Under den inledande kartläggningen av delar identifierades fler plastsorter och plastdelar än de som lades 

till i plocklistan. Det finns alltså potential att i ett fortsatt arbete utvärdera fler plastfraktioner, t.ex. 

fraktioner baserade på ABS, PC-ABS och PA.  

Även om bränsletanken och spolarvätskebehållaren har potential att bidra till en ökad återvinningsgrad 

och att det har varit möjligt att identifiera en efterfrågan för dem behöver problemet med kvarvarande 

vätskerester i form av drivmedel och spolarvätska lösas. Vätskeresterna är också ett problem i den 

konventionella hanteringen eftersom dessa rester i dagsläget riskerar spillas ut under transporter eller i 

fragmenteringsanläggningen. För att i framtiden underlätta tömningen bör behållarnas design således ses 

över och förändras. Parallellt med utvecklingen av behållarnas design kan man också tänka sig att nya 

verktyg och tekniker för tömning bör tas fram.   

I projektet blev det tydligt att plastfraktionerna på något sätt måste storleksreduceras för transport. Även 

om balning testades i projektet bör nya lösningar utvecklas och anpassas till de specifika utmaningar som 

plast från bilar för med sig. Det kan röra sig om mindre lösningar, exempelvis mindre komprimatorer eller 

kvarnar, som passar mindre verksamheter som demonterare eller större mobila lösningar som samägs eller 

helt ägs av fragmenteraren eller återvinningsföretaget som köper material från ett större antal 

demonterare.  

För de demonterare som demonterade ett stort antal bilar kunde stora möjligheter till tidseffektivisering 

identifieras. Att ha dedikerad personal som fokuserar på demontering för materialåtervinning kan således 

ses som viktig del i att reducera demonteringstiden. Ett alternativ till den manuella demonteringen är att 

använda maskiner för demonteringen. I projektet testades maskinell demontering och stora möjligheter 

för snabb demontering av stora komponenter kunde identifieras. Med specialanpassade maskiner blir 

möjligheterna ännu större och under projektets sista del investerade en av demonterarna i en sådan. Dock 

hann denna inte testas innan projektets slut. 

Även om elektronikkomponenter demonterades och hanterades separat har författarna inte haft tillgång 

till definitiva värdeindikationer. Framtida praktiska studier för att identifiera materialsammansättningen 

och värdet av bilelektronik efterfrågas därför, gärna i samarbete med professionella laboratorier för 

materialanalyser.     

Påverkan på återvinningsgraden 

Till följd av den omfattande demonteringen som gjordes i projektet utgjorde fluffen omkring åtta procent 

(60 procent av de mängder som gick till energiåtervinning) av bilens vikt jämfört med omkring 16 procent 

när ingen utökad demontering av delar till materialåtervinning gjordes. 

Det är svårt att hitta avsättning för fluffraktionen varför det förekommer både energiåtervinning och 

deponering av denna idag. Orsakerna till att fluffen ibland behöver dispensdeponeras är främst för att den 

innehåller klor från exempelvis kablage av PVC som inverkar korrosivt på förbränningspannorna och som 

gör att avfallsförbränningsanläggningar har lågt intresse för fraktionen. Enligt officiella beräkningar ligger 

den totala återvinningsgraden för bilar på mellan 90-91 procent mellan 2009 och 2013 (BIL Sweden, 

2015), vilket indikerar att det finns ett problem med att kunna avsätta fluffen genom energiåtervinning Det 

uppsatta återvinningsmålet på 95 procent innebär i praktiken att maximalt fem procent av bilens vikt får 

deponeras. Utvärderingen av effekten på återvinningsgraden i projektet har visat att trots en så omfattande 

demontering som genomfördes i projektet och som ger upphov till en minimal mängd fluff så måste man 
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hitta andra avsättningsmöjligheter än deponering för fluffen eller åtminstone delar av den för att kunna 

klara målet.  

Ett av kriterierna vid val av delar att demontera i projektet har varit att underlätta hanteringen av 

materialströmmar som uppkommer vid fragmenteringen och den efterföljande sorteringen. Eftersom en 

betydande mängd kablage innehållande PVC demonterades har klorinnehållet i fluffen minskat, vilket gjort 

fluffen mer attraktiv att ta emot på förbränningsanläggningarna. Omfattningen är dock oklar. Baserat på 

försöken i projektet kan det konstateras att om fluffen kan skickas till energiåtervinning är det inte några 

problem att klara det 95 procentiga återvinningsmålet utan den stora utmaningen ligger i att klara målet 

på 85 procent återanvändning och materialåtervinning. 

Ser man till just återanvändnings- och materialåtervinningsgraden fås en ökning på 4-5 procentenheter vid 

en utökad demontering. Detta innebär att för bilar som demonterats på delar till återanvändning i samma 

omfattning som bilarna i projektetförsöken uppnås återvinningsmålet både med och utan hänsyn tagen till 

förluster i återvinningskedjan. För dessa bilar hamnar återanvändnings- och materialåtervinningsgraden 

på 86 respektive 88 procent att jämföra med målet på 85 procent. För dessa bilar var det i genomsnitt 281 

kg per bil i genomsnitt som gick till återanvändning vilket motsvarar 20 procent av bilen vikt. Vid samtal 

med bildemonterare ses denna vikt som hög. Mängden till återanvändning baseras dock på samma metod 

som används vid den officiella uppföljningen av återvinningsmålet. Mängden till återanvändning har 

uppskattats genom att från den totala tjänstevikten (exklusive vikten för förare respektive bränsle) dra 

ifrån vikten på karosserna som gick till fragmentering och de delar som demonterats enligt lagstiftning och 

för en ökad materialåtervinning. Utgår man från redovisade uppgifter från demonterarna uppgår mängden 

till återanvändning till drygt 170 kg per bil vilket är betydligt lägre än redovisade 281 kg. Det finns flera 

olika orsaker till den stora skillnaden, exempelvis att varje enskild del till återanvändning inte har vägts 

utan baseras på en vägning av en del för en bilmodell utifrån vilken schabloner har tagits fram för att 

uppskatta vikten för andra bilmodeller. En annan anledning är att dokumentationen av delar till 

återanvändning som inte har demonterats för en ökad återanvändning inte varit fullständig. Exempelvis 

finns det delar förutom de som angivits i bilaga E som gått till återanvändning men som inte registrerats i 

databasen som återanvändning. 

Fokus i projektet har legat på en utökad demontering för att öka resurseffektiviteten och 

återvinningsgraden för uttjänta bilar. En annan strategi för att öka återvinningsgraden är att upparbeta 

fluffen från fragmenteringen och den efterföljande sorteringen. Detta förekommer i flera länder i Europa 

som exempelvis Holland och Tyskland där de kan klassas som termiska respektive mekaniska processer. 

För en av de vanligaste processerna, Volkswagen-Sicon processen, fås en återanvändnings- och 

materialåtervinningsgrad på omkring 95 procent baserat på leverantörsuppgifter. Detta är betydligt högre 

än de återvinningsgrader som erhölls till följd av en utökad demontering. Det råder dock vissa oklarheter 

om flera av de utgående avfallsströmmarna har en bra avsättning i praktiken och kritik emot de höga 

redovisade återvinningsgraderna är vanlig. 

Som återvinningsmålet är formulerat blir det naturligt att fokusera på material med relativt hög vikt och 

som inte materialåtervinns idag, exempelvis plast. Detta får till följd att återvinningsmålet inte ger något 

incitament att öka materialåtervinningen av komponenter som inte förekommer i stora mängder. Ett 

exempel är bilelektronik som trots att mängden ökar i bilar till följd av bland annat ökade komfortkrav 

demonteras i mycket liten utsträckning. Återvinningsmålet tar inte heller hänsyn till funktionell 

återvinning, det vill säga att materialens egenskaper bevaras i återvinningsprocesserna. Bilelektronik är 

återigen ett bra exempel. Om bilelektroniken inte demonteras sprids materialet i utgående 

materialströmmar från fragmenteringen och den efterföljande sorteringen. I de fall materialet hamnar i de 
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stora metallströmmarna som exempelvis i stålflödet räknas elektroniken som återvunnet enligt 

återvinningsmålet. Detta trots att metaller från elektroniken såsom guld och silver inte tas tillvara.  

Miljöpåverkan 

Resultaten från livscykelanalysen visar att den potentiella miljöpåverkan från en utökad demontering är 

lägre än vid marginell demontering då delarna som demonterades i projektet istället lämnas kvar på bilen 

och går in i fragmenteringsanläggningen. Resultaten är samstämmiga både för klimatpåverkan och för 

utsläpp som orsakar försurning, övergödning, marknära ozon samt för primärenergi. Undersöks en 

miljöpåverkanskategori närmare, till exempel klimatpåverkan, som kanske är den enklaste att relatera till, 

tyder resultaten på att en utökad demontering leder till en utsläppsminsking på omkring 200 kg koldioxid 

per bil. Det motsvarar en körsträcka på runt 150 mil med en bil10(Trafikverket, 2015). I sammanhanget är 

det viktigt att komma ihåg att uppskattningen är gjord per bil, om resultaten skulle skalas upp på en hel 

fordonsflotta eller delar av en fordonsflotta skulle naturligtvis resultaten bli ännu mer betydande.  

Det som framförallt gör den utökade demonteringen mer fördelaktig från miljösynpunkt är att en högre 

mängd återvinningsbart material uppkommer vid den utökade demonteringen. Plastdelar som går till 

materialåtervinning och som annars skulle blivit del av fluffraktionen bidrar, men främst är det en ökad 

mängd återvinningsbart aluminium som ger effekt på resultaten. Anledningen till att en högre mängd 

återvinningsbart aluminium generereras är att materialutbytet i den stora fragmenteringsanläggningen 

antas vara lägre än om aluminiumet tas omhand separat som i fallet för aluminiummotorer i scenariot 

utökad demontering. Ett lägre materialutbyte innebär att en mindre andel tillgängligt aluminium blir 

återvinningsbart. Samma antagande görs för järn och koppar. Resultat från känslighetsanalysen indikerar 

att en ändring i materialutbyte på fem procent kan medföra ett par procentenheters skillnad i 

totalresultaten för scenariona, trots att ett förändrat materialutbyte för en materialfraktion och ett material 

testades. Utbytet är i studien rena antaganden eftersom specifik data inte har varit möjligt att få fram.  

Den största skillnaden mellan systemen med utökad respektive marginell demonteringen är att en större 

mängd material går igenom fragmenteringsanläggningen i scenariot marginell demontering, en skillnad på 

208 kg. I scenariot med utökad demontering demonterades delarna och skickades till olika former av 

behandling, både i Sverige och utomlands. I utvärderingen har resultaten från demonterings- och 

fragmenteringsförsöken använts i så hög utsträckning som möjligt. Det innebär också att 

behandlingsmetoden som de demonterade materialfraktionerna skickades till i försöket också i den mån 

det var möjligt återspeglades i livscykelanalysen. Dock händer det relativt ofta att specifik data eller 

information saknas och litteraturdata eller antaganden behövs. Det är speciellt svårt att få tillgång till 

tillförlitlig data om jungfrulig produktion av vissa råmaterial, till exempel ädelmetaller.  

Bilens materialsammansättning har stor betydelse för totalresultaten. Om till exempel en bil innehåller 

stora mängder aluminium blir skillnaden mellan scenarierna större än om bilen istället skulle innehålla 

mer plast. Det beror på att den potentiella miljöpåverkan per kilo material skiljer sig åt och är högre för 

aluminium än för plast. I det här fallet var aluminiummotorer den demonterade fraktion som vägde mest, 

92 kg i genomsnitt. Om man vill ta reda på vilka delar eller material som är viktigast att demontera från 

miljösynpunkt är det därför betydelsefullt att undersöka den potentiella miljöpåverkan per kg material. I 

den här utvärderingen visar det sig då att aluminiummotorer bidrar till mest betydande minsking av 

miljöpåverkan per kilo som demonteras, följt av motorstyrdon, plast och elmotorer. Innehållet av 

ädelmetaller i elmotorerna och elektroniken har inte inkluderats i studien varför den bidragande 

minskningen i miljöpåverkan sannolikt är ännu högre. Överhuvudtaget är det sannolikt att miljövinsten 

                                                                    
10 Bilar som registrerats 2014. 
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från demontering av motorstyrdon och elmotorer är underskattad på grund av låg datakvalitet för 

jungfrulig produktion av guld, silver, palladium och platina. 

I utvärderingen av miljöpåverkan har det inte kunnat tas hänsyn till kvalitetsskillnader i återvinningsbara 

fraktioner. Till exempel kan föroreningshalten ha betydelse för avsättningsmöjligheterna för fraktionerna, 

vilket skulle kunna innebära att det blir skillnad på hur mycket jungfruligt material som kan ersättas. En 

återvinningsbar fraktion med hög föroreningshalt skulle kunna innebära att det behövs hög inblandning av 

jungfruligt material för att materialet ska kunna materialåtervinnas till nya produkter och att miljönyttan 

därför är lägre än för motsvarande återvinningsbara fraktion med lägre föroreningshalt. Svårigheter att ta 

hänsyn till kvalitetsskillnader är inte unikt för denna studie utan ett välkänt problem. 

I livscykelanalysen antas att de sekundära råvarorna som produceras kan ersätta jungfruliga råvaror till 

100 procent. Det gäller för samtliga sekundära råvaror som produceras. Till exempel antas att den 

sekundära plastråvaran som uppkommer till följd av en utökad demontering kan ersätta jungfrulig 

produktion av motsvarande polymertyp till 100 procent och att miljöpåverkan från jungfrulig produktion 

av plast undviks. I verkligheten är det mycket svårt att veta i hur stor omfattning de sekundära råvarorna 

ersätter jungfruliga råvaror, vilket dessutom varierar beroende på marknadsdrivkrafter. Kvaliteten och 

föroreningshalter i de sekundära råvarorna är också avgörande. Även om de sekundära råvarorna inte kan 

ersätta sina jungfruliga motsvarigheter kan de fortfarande ersätta något annat materialslag. 

Sammanfattningsvis måste ett antagande om 100 procents substitution ses som ett ”best case” scenario.  
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6 Slutsatser 

Syftet med projektet har varit att genom praktiska försök ta fram hållbara lösningar för en ökad 

demontering av bilar som bidrar till en ökad återvinningsgrad, större resurshushållning av kritiska 

material samt en förbättrad lönsamhet för ingående aktörer i återvinningskedjan med fokus på 

demonterare och avfallsentreprenörer/återvinningsföretag. Utifrån erhållna resultat har följande slutsatser 

dragits: 

 I projektet demonterades 100 komponenter per bil för materialåtervinning. En sådan 

demontering leder till en högre materialåtervinningsgrad än om komponenterna fragmenterats 

tillsammans med karosserna. Ökad demontering av komponenter kan därför vara en av 

lösningarna för att uppnå en högre materialåtervinningsgrad. En tydlig orsak till den ökade 

materialåtervinningsgraden är att plastkomponenter demonterades för materialåtervinning. 

Komponenterna skulle annars blivit del av fluffraktionen där energiåtervinning är det vanligaste 

behandlingssättet. 

 Utvärderingen av miljöpåverkan visar att den utökade demonteringen leder till lägre potentiell 

miljöpåverkan än om delarna inte demonterats, för alla miljöpåverkanskategorier som studerades 

(försurning, övergödning, klimatpåverkan, marknära ozon och primärenergi). Den utökade 

demonteringen skulle enligt resultaten leda till en minskning av miljöpåverkan med 5-12 procent 

beroende på miljöpåverkanskategori. För exempelvis klimatpåverkan leder den utökade 

demonteringen till en minskning på i storleksordningen 200 kg koldioxid per demonterad bil. 

 Från miljösynpunkt har hanteringen av aluminium störst inverkan på totalresultaten. Det beror 

på att materialåtervinning av aluminium är mycket fördelaktigt från miljösynpunkt jämfört med 

nyproduktion av aluminium, men också på att aluminiummotorer var den materialfraktion som 

uppkom i störst mängd, i genomsnitt 92 kg per fordon.  

 Materialsammansättningen hos en bil har stor inverkan på hur stor miljönytta en utökad 

demontering medför. Hur mycket varje demonterad fraktion bidrar till det övergripande 

resultatet beror på hur stor mängd som demonteras från bilen. Mängderna skiljer sig i stor 

utsträckning åt mellan fraktionerna, från ett kilo motorstyrdon till 92 kg aluminiummotorer. Av 

resultaten att döma är de viktigaste fraktionerna att demontera från miljösynpunkt 

aluminiummotorer följt av motorstyrdon, plast och elmotorer. En begränsning med studien är 

dock att innehållet av metaller som förekommer i relativt liten mängd, till exempel guld, silver, 

palladium och platina inte är fullständigt känd. Dessutom är data över jungfrulig produktion av 

ädelmetaller begränsad varför miljönyttan med att demontera komponenter som innehåller 

sådana metaller sannolikt är underskattad. Om metallerna inte demonteras går deras 

materialvärde förlorat.  

 Hur mycket återvinningsbart material som produceras vid en fragmenteringsanläggning om 

komponenter fragmenteras tillsammans med karossen jämfört med om komponenterna 

demonteras och hanteras separat inverkar på miljönyttan med en utökad demontering. Det gäller 

främst för metaller eftersom plast i dagsläget inte kan materialåtervinnas efter fragmentering 

tillsammans med karossen. Skillnader i materialutbyte mellan olika hanteringssätt skulle behöva 

undersökas vidare. 

 Hållbarheten med en utökad demontering ur ett ekonomiskt hänseende är mer oklar än påverkan 

på återvinningsgrad och miljönytta. Huruvida det lönar sig ekonomiskt för en bildemonterare att 
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demontera vissa komponenter beror t.ex. på hur snabbt han lyckas demontera och sortera 

materialet, hur stor timkostnaden är samt vilken ersättningsmodell som avtalas mellan 

demonterare och avfallsentreprenörer/återvinningsföretag. Nivån av ökade intäkter för 

återvinningsföretagen på grund av ökad renhet i de återvinningsbara fraktionerna från 

fragmenteringsanläggningen har inte kunnat fastställas i projektet. Kritiskt för den ekonomiska 

hållbarheten i en utökad demontering är logistiken kring de demonterade komponenterna och 

givetvis spelar råvarupriset en nyckelroll för hela värdekedjans lönsamhet.   

 För att klara målet om en återvinningsgrad på 95 procent krävs att fluffen från fragmenteringen 

och den efterföljande demonteringen hanteras på ett annat sätt än deponering. Detta gäller 

oavsett omfattningen av en utökad demontering av delar till materialåtervinning. 

 Återanvändning av bilkomponenter är vanligt i bildemonteringsbranschen och har varit tradition 

sedan lång tid tillbaka. Att demontera bilkomponenter för återanvändning är ett sätt att skapa 

intäkter för bildemonterare, men har enligt projektgruppen hittills inte fått tillräckligt mycket 

uppmärksamhet som ett gott exempel på återanvändning och hantering högt upp i 

avfallshierarkin. 

 Demontering och separat hantering av kablage i och omkring mottorrummet har enligt försöken 

endast positiva effekter för såväl demonterare som återvinningsföretag 

 Baserat på de 220 bilar som demonterats i projektet bedöms följande delar ha störst effekt på 

återanvändnings- och återvinningsgraden: 

- Stötfångare/ytterhölje fram  

- Hasplåt, plast 

- Torpedplåt, plast 

- Innerskärm, vänster fram 

- Innerskärm, vänster bak 

- Innerskärm, höger fram 

- Innerskärm, höger bak 

- Stötfångare/ytterhölje bak 

- Golvmattor 

 För att möjliggöra en säker och miljöriktig hantering av bränsletankar och spolarvätskebehållare 

bör dessa designas så att all vätska på ett enkelt sätt kan tömmas ut.  
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Bilaga A: Lista över demonterade delar vid den utökade 
demonteringen 

Tabell 23. Lista över demonterade delar vid den utökade demonteringen. 

Plocklista för projektet REALIZE 

1. Front  

Steg Del Operation Sortering Realize Återbruk Fattas Kommentar: 

1.1 
Stötfångare/ytterhölje 
fram  Demontera PP       Bara plast, ej t.ex. krockbalk 

1.2 Strålkastare vänster Demontera Elektronik         

1.3 Strålkastare höger Demontera Elektronik         

2. Motorhantering + tank             

Steg Del Operation Sortering Realize Återbruk Fattas Kommentar: 

Steg 2,1-2,3 görs ihop eftersom bilen ändå behöver lyftas  

2.1 
Bränsletank, så ren 
plast som möjligt Demontera PE       Ta bort pump, givare 

2.2 Hasplåt Demontera PP         

2.3 Motor + växellåda 
Sänk ner 
på pall Motor         

När motor står på marken:  

2.4 Kablage på motor Klipp Kablage       Ca: 1,7 kg och ca: 2,5 min att klippa 

2.5 Startmotor Demontera Elmotorer         

2.6 Generator Demontera Elmotorer         

2.7 

Om Alu: 
Motor+växellåda efter 
rensning Sortera Motor Alu       Gäller om topp och block i aluminium 

2.8 
Motor + växellåda 
efter rensning Sortera Motor       Gäller om bara topp i aluminium 

3. Motorrum, motor borta 

Steg Del Operation Sortering Realize Återbruk Fattas Kommentar: 

3.1 
Luftburk (ta bort filter 
innan sortering) Demontera PP       Bara plasten, ej filtret 

3.2 ABS-enhet  (elmotor) Demontera Elmotorer         

3.3 Styrenhet för ABS Demontera Elektronik         

3.4 Servopump Demontera Elmotorer         

3.5 Expansionskärl Demontera PP         

3.6 Spolarvätskebehållare Demontera PE         

3.7 Torpedplåt, plast Demontera PP         

3.8 Torkarmotor Demontera Elmotorer       Bara elmotor 

3.9 
Spolarmotor till fram 
och bakruta Demontera Elmotorer       Bara elmotor 

3.10 Spolarmotor till Demontera Elmotorer       Bara elmotor 
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strålkastare 

3.11 Motorstyrdon Demontera Motorstyr       Bara motorstyr, ej t.ex. växellådestyr 

3.12 
Styrenhet för aut. 
växellåda Demontera Elektronik         

3.13 Kablage i motorrum Klipp Kablage       Ca: 2,2 kg och ca: 2,5 min att klippa 

3.14 
Kablage under 
torpedplåt Klipp Kablage       Ca: 1,8 kg och ca: 0,5 min att klippa 

3.15 Styrenhet för kylfläkt Demontera Elektronik         

3.16 Kylfläktsmotorer, 2st Demontera Elmotorer       Bara elmotor. Slå loss elmotorer från fläktplasten 

4. Vänster sida (exteriör, dörr, insteg)  

Steg Del Operation Sortering Realize Återbruk Fattas Kommentar: 

4.1 
Innerskärm, vänster 
fram Demontera PP       

 
 

4.2 
Innerskärm, vänster 
bak Demontera PP         

4.3 
Dörrlist på vänster 
framdörr Demontera PP         

4.4 
Dörrlist på vänster 
bakdörr Demontera PP         

4.5 Kjol/plastsida vänster Demontera PP         

Öppna vänster framdörr  

4.6 
Dörrlist under vänster 
framdörr Demontera PP         

4.7 
Instegslist vänster 
fram Demontera PP         

4.8 
Dörrklädsel vänster 
framdörr Demontera Förbränning         

4.9 
Motor till el-hiss 
vänster framdörr Demontera Elmotorer       Bara elmotor 

Öppna vänster bakdörr (om 5 dörrar)  

4.10 
Dörrlist under vänster 
bakdörr Demontera PP         

4.11 Instegslist vänster bak Demontera PP         

4.12 
Dörrklädsel vänster 
bakdörr Demontera Förbränning         

4.13 
Motor till el-hiss 
vänster bakdörr Demontera Elmotorer       Bara elmotor 

5. Höger sida (exteriör, dörr, 
insteg)             

Steg Del Operation Sortering Realize Återbruk Fattas Kommentar: 

5.1 
Innerskärm, höger 
fram Demontera PP         

5.2 
Innerskärm, höger 
bak Demontera PP         

5.3 
Dörrlist på höger 
framdörr Demontera PP         

5.4 
Dörrlist på höger 
bakdörr Demontera PP         

5.5 Kjol/plastsida höger Demontera PP         

Öppna höger framdörr  

5.6 
Dörrlist under höger 
framdörr Demontera PP         

5.7 Instegslist höger fram Demontera PP         

4,7 
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5.8 
Dörrklädsel höger 
framdörr Demontera Förbränning         

5.9 
Motor till el-hiss 
höger framdörr Demontera Elmotorer       Bara elmotor 

Öppna höger bakdörr (om 5 dörrar)  

5.10 
Dörrlist under höger 
bakdörr Demontera PP         

5.11 Instegslist höger bak Demontera PP         

5.12 
Dörrklädsel höger 
bakdörr Demontera Förbränning         

5.13 
Motor till el-hiss 
höger bakdörr Demontera Elmotorer       Bara elmotor 

6. Bakdel  

Steg Del Operation Sortering Realize Återbruk Fattas Kommentar: 

6.1 
Stötfångare/ytterhölje 
bak Demontera PP         

6.2 Baklampa vänster Demontera Elektronik         

6.3 Baklampa höger Demontera Elektronik         

7. Bagage  

Steg Del Operation Sortering Realize Återbruk Fattas Kommentar: 

7.1 Golvlucka Demontera Förbränning       
 
 

7.2 Hatthylla Demontera Förbränning         

7.3 
Interiörplast, lucka (ta 
ej om textil på) Demontera Ren plast         

7.4 Torkarmotor, bak Demontera Elmotorer       
  

7.5 Tröskel i bagage Demontera Ren plast       
  

7.6 
Plastlist vid innertak i 
bagage Demontera Ren plast         

7.7 
C-stolpe vänster (del 
mot bagage) Demontera Ren plast         

7.8 
C-stolpe höger (del 
mot bagage) Demontera Ren plast         

7.9 
Plastsida bagage, 
vänster Demontera Förbränning         

7.10 
Plastsida bagage, 
höger Demontera Förbränning         

8. 
Interiör               

Steg Del Operation Sortering Realize Återbruk Fattas Kommentar: 

8.1 
OM EPDM: matta 
förare Demontera EPDM         

8.2 
OM EPDM: matta 
passagerare Demontera EPDM         

8.3 
OM EPDM: mattor 
bak, 2st Demontera EPDM         

8.4 
OM gummi: matta 
förare Demontera Gummimattor         

8.5 
OM gummi: matta 
passagerare Demontera Gummimattor         

8.6 
OM gummi: mattor 
bak, 2st Demontera Gummimattor         

8.7 
OM textil: matta 
förare Demontera Förbränning         

7,5 

7,9 

7,7 

7,3 
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8.8 
OM textil: matta 
passagerare Demontera Förbränning         

8.9 
OM textil: matta bak, 
2st Demontera Förbränning         

8.10 Plastutsida förarsäte Demontera PP         

8.11 Förarsäte Demontera Lägg tillbaka         

8.12 
Plastutsida 
passagerarsäte Demontera PP       

 

8.13 Passagerarsäte Demontera Lägg tillbaka       

8.14 Baksäte (sits + rygg) Demontera Lägg tillbaka       

8.15 Kardantunnelplast Demontera Blandplast       

8.16 
Mittkonsol, bara 
plasten Demontera Blandplast       

8.17 Styrenhet för airbag Demontera Elektronik       

8.18 
AC-
modul/klimatkontroll Demontera Elektronik       

8.19 Stereomodul Demontera Elektronik       

8.20 
Ljudisoleringsmatta 
vänster fram Demontera Förbränning       

8.21 
Ljudisoleringsmatta 
höger fram Demontera Förbränning       

8.22 
Ljudisoleringsmatta 
bak Demontera Förbränning         

8.23 

Kablage från 
instrumentbräda och 
bakåt Klipp Kablage       Referens A3: 3 kg, 3,5min Referens V70: 4,6kg 3min 

8.24 A-stolpeplast HF Demontera Förbränning         

8.25 A-stolpeplast VF Demontera Förbränning         

8.26 B-stolpeplast H Demontera Ren plast       

 

8.27 B-stolpeplast V Demontera Ren plast       

8.28 C-stolpeplast H Demontera Ren plast       

8.29 C-stolpeplast V Demontera Ren plast       

8.30 Handskfack Demontera Blandplast       

8.31 
Instrumentbräda, 
bara plasten Demontera Blandplast       Ej krockbalk 

8.32 Kombiinstrument Demontera Elektronik         

8.33 
Kablage under 
instrumentbräda Klipp Kablage       Referens A3: 6,5kg, 2min Referens V70: 7,9kg, 7min 

8.34 Elmotor värmefläkt Demontera Elmotorer       Bara elmotor 

Delar tagna från självplock  

  Del Återbruk Kommentar:         

9.1 Huv fram             

9.2 
Dörr vänster (om 3 
dörrar)             

9.3 Dörr fram vänster             

9.4 Dörr bak vänster             

9.5 
Dörr höger (om 3 
dörrar)             

9.6 Dörr fram höger             

8,10 

8,18 

8,32 
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9.7 Dörr bak höger             

9.8 Baklucka             

9.9 Bakaxel             

9.10 Framvagn             

9.11 Drivaxel vänster             

9.12 Drivaxel höger             

9.13 Fjäderben vänster             

9.14 Fjäderben höger             

Andra delar som fattas men som ej finns med i plocklistan  

  Del Fattas Kommentar:         
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Bilaga B: Demontering av delar enligt gällande 
lagstiftning 

Tabell 24. Vikt för respektive fraktion som måste demonteras respektive dräneras enligt gällande 

lagstiftning samt hur respektive fraktion hanteras. 

Fraktion Vikt (kg/bil) Hantering 

Fönsterrutor 35 Materialåtervinning 

Batterier 18 Materialåtervinning 

Bränsle 0 Materialåtervinning 

Motorolja/växellådsolja 7 Materialåtervinning 

Broms/koppling/styrväxelvätskor  1 Materialåtervinning 

Kylarvätska 7.5 Materialåtervinning 

Spolarvätska 5 Materialåtervinning 

Köldmedel 3 Materialåtervinning 

Oljefilter 0.5 Energiåtervinning 

Fälgar 35 Materialåtervinning 

Däck 42.5 Energiåtervinning (62.5%) 
Materialåtervinning (37.5%) 

Katalysator 2.0 Materialåtervinning 

Totalt: 157  

 

 
  



IVL-rapport C             

 

78 

 

Bilaga C: Uppkomna förluster i återvinningskedjan vid 
beräkning av återvinningsgrad 

Tabell 25 visar vilka data som ligger till grund för beräkning av återvinningsgraden när hänsyn tas till 

uppkomna förluster i återvinningskedjan. Den primära hanteringen avser hur respektive fraktion hanteras. 

Hantering av sekundära avfallsslag avser hur de uppkomna fraktionerna till följd av en primär hantering 

slutligen hanteras, uttryckt i procent av inkommande mängder. För exempelvis fönsterrutor går dessa till 

materialåtervinning (Primär hantering). Vid hanteringen av glaset så uppstår förluster på omkring 10 

procent vilka går till deponering där resterande 90 procent går till materialåtervinning. 

Tabell 25. Uppkomna förluster i återvinningskedjan. 

 Primär hantering 
Deponering  

(%) 
Deponitäckning  

(%) 
Förbränning  

(%) 
Material- 

återvinning (%)   

Hantering av sekundärt avfall D
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Totalt 
(%) 

Demonterade delar enligt 
gällande lagstiftning                                   

Fönsterrutor                         10     90 100 

Batterier                         34   11 55 100 

Bränsle                               100 100 

Motorolja/växellådsolja                               100 100 

Broms/koppling/styrväxelvätskor                      100           100 

Kylarvätska                               100 100 

Spolarvätska                               100 100 

Köldmedel                               100 100 

Oljefilter                             55 45 100 

Fälgar                               100 100 

Däck                           15 63 23 100 

Katalysator                           39.9   60.1 100 

Demonterade  delar                                   

Polypropen                             5 95 100 

Elektronik                             60 40 100 

Polyeten                             5 95 100 

Motor gjutjärn                             1 99 100 

Kablage                             26 74 100 

Elmotorer                             20 80 100 

Motor Aluminium                             1 99 100 

Förbränning             99   1               100 

Ren plast                             5 95 100 

Golvmattor (EPDM)                               100
11

 100 

Golvmattor (gummi)                               100 100 

Blandplast                     99 1         100 

Motorstyrdon                             20 80 100 

Utgående fraktioner från 
fragmentering                                   

Järn (klass E211)                               100 100 

Non ferrous metaller                               100 100 

                                                                    
11 För golvmattor (både i EPDM och i gummi) som går till cementindustrin eller till den metallurgiska industrin har det 
antagits att samtliga mängder räknas som materialåtervinning. Det är dock inte självfallet där det också kan klassas som 
energiåtervinning beroende på om det är energin eller materialet (reduktionsmedel) som man är ute efter. 
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Övriga metaller                               100 100 

Brännbar fraktion (fluff)                     98 2         100 

Finfraktion           100                     100 
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Bilaga D: Fördelning i utgående materialströmmar från 
fragmentering om delar inte hade demonterats för 
materialåtervinning. 

Tabell 26 visar hur delarna för bilarna som demonterades och fragmenterades i projektet hade fördelats i 

de utgående fraktionerna från en fragmenteringsanläggning. Detta om dessa inte hade demonterats. 

Fördelningen utgörs av en uppskattning och baseras på materialinnehållet i respektive materialfraktion. 

Detta gjordes för att kunna beräkna effekten av en utökad demontering till materialåtervinning. 

Tabell 26. Fördelning i utgående materialströmmar från fragmentering om delar inte hade 

demonterats för materialåtervinning. 

Demonterade  
delar 

Vikt per  
bil (kg) 

Järn  
(klass E211) 

Non ferrous 
metaller 

Övriga  
metaller 

Brännbar  
fraktion  

(fluff) 

Finfraktion 

Polypropen 18.5       18.5   

Elektronik 7.7 1.3 0.7   5.7   

Polyeten 12.3       12.3   

Kablage 13.2 0.1 6.2   6.9   

Elmotorer 12.2 7.8 2.0   2.5   

Motor Aluminium 91.6   82.5   9.2   

Förbränning 25.4       25.4   

Ren plast 7.1       7.1   

Golvmattor (EPDM) 3.5       3.5   

Golvmattor (gummi) 2.3       2.3   

Blandplast 13.5       13.5   

Motorstyrdon 0.7   0.5   0.2 0.0 

Totalt: 208.1 9 92 0 107 0 

Andel (%):   4 44 0 51 0 
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Bilaga E: Delar som demonterats för återanvändning 
men som inte utgjorts av delar som demonterats för en 
ökad materialåtervinning 

Tabell 27 visar vilka delar och i vilken omfattning dessa har demonterats för återanvändning men som inte 

utgjorts av delar som demonterats i projektet för en ökad materialåtervinning.  

Tabell 27. Delar som gått till återanvändning men som inte utgjorts av delar som demonterats för 

en ökad materialåtervinning. 

Del Volvo (st.) VW (st.) Skoda (st.) Audi (st.) Seat (st.) Totalt (st.) 

Huv fram 27 7 3 2 0 39 

Dörr vänster (om 3 
dörrar) 1 0 0 0 0 1 

Dörr fram vänster 36 6 4 0 0 46 

Dörr bak vänster 21 3 1 0 0 25 

Dörr höger (om 3 dörrar) 0 0 0 0 0 0 

Dörr fram höger 25 6 2 0 0 33 

Dörr bak höger 27 6 0 0 0 33 

Baklucka 6 4 0 1 0 11 

Bakaxel 3 0 1 0 0 4 

Framvagn 13 5 0 1 0 19 

Drivaxel vänster 68 7 0 3 0 78 

Drivaxel höger 62 8 0 3 0 73 

Fjäderben vänster 40 7 1 5 0 53 

Fjäderben höger 38 6 1 5 0 50 
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Bilaga F: Materialsammansättning på demonterade 
fraktioner 

Materialfraktion Vikt per  
bil (kg) 

Sammansättning (%) 

Polypropen (PP) 18.5 100% polypropen 

Elektronik 7.7 7,4% aluminium, 18% järn och stål, 2,8 % koppar,  
71,8 % plast och andra material 

Polyeten (PE) 12.3 100% polyeten 

Kablage 13.2 50% koppar, 2% aluminium, 47% plast, 1% järn och stål 

Elmotorer 12.2 11% aluminium, 67% järn och stål, 
7% koppar, 15% plast och övrigt material 

Motor aluminium 91.6 100% aluminium 

Brännbar fraktion 25.4 84% plast och textil, 1% järn och stål, 15% papper 

Ren plast 7.1 50% polyamid, 50% ABS 

Golvmattor (EPDM) 3.5 100% EPDM 

Golvmattor (gummi) 2.3 100% gummi 

Blandplast 13.5 100 % blandad plast 

Motorstyrdon 0.7 0,001% palladium, 0,002% guld, 0,031% silver, 0,3% 
nickel, 3,3% aluminium, 4,4% koppar, 40,2% järn och stål, 
52% övrigt material 

Totalt: 208.1  
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