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Förord
Projektet, ett innovationsprojekt, har finansierats av forskningsprogrammet
RE:source. RE:source drivs av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Projektdeltagarna: Swerea IVF (RISE) och Stiftelsen Chalmers industriteknik har
erhållit stöd från Energimyndigheten motsvarande ca. 50% av projektbudgeten.
Inovyn Sverige AB, Renova Aktiebolag, Novoplast, Talent Plastics Alstermo AB (nu
A-Plast), Pipelife Sverige AB, Uponor Infra AB, Aktiebolaget Svenska Wavin,
Rapid Granulator AB, Nordiska Plaströrsgruppen (NPG), DuPont International samt
Swerec i Sverige AB har finansierat 50% av projektets budget med in-kind arbete.
Projektet har genomförts i nära och gott samarbete mellan Swerea IVF, Chalmers
Industriteknik och engagerade industripartners. Flera aktörer som inte ingått i
projektgruppen, har också egagerat sig och bidragit till ett framgångsrikt projekt
genom att ha deltagit i intervjuer, svarat på enkäter, tagit emot besök, genomfört
insamlingsförsök och utvärderat återvunnet material. Några av dem som bidragit är
NCC Recycling, Kungälvs Rörläggeri, Peekab Brunnsborrning, Torslanda
Entreprenad AB, Fundi, Göteborg och Jönköping kommuns VA-avdelningar,
Tönsmeier och andra återvinnare av rör, TEPPFA (Den europeiska
branschorganisationen för rörtillverkare), plasttillverkaren Borealis mfl. Stort tack till
alla som visat ett stort engagemang och bidragit till ett lyckat projekt!
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Sammanfattning
I Sverige installeras varje år stora mängder rör i nybyggnationer och vid underhåll av
infrastruktur och byggnader. Dessa rör tillverkas till stor del inom landets gränser
och tillverkningen i Sverige uppgår till ca 100 000 ton per år. Dessvärre skapas cirka
5000 ton installationsspill per år som idag nästan uteslutande går till energivinning.
Om rören istället materialåtervinns kan plastens värde tillvaratas, 50 miljoner kronor
per år och det skulle ge minskad klimatpåverkan motsvarande10 000 ton CO2-ekv.
per år. Vidare finns också potential att återvinna rör vid rivning.

Figur 1. Rör från byggplatser som lämnats till Renova i Göteborg.

Innovationsprojektets syfte har varit att ta fram nya kostnads- och resurseffektiva
modeller för insamling, sortering och materialåtervinning av plaströr. I det här
projektet har vi avgränsat oss till att fokusera på det rörspill som uppstår vid
installationer. Projektet har haft deltagare som representerar flera viktiga steg i ett
cirkulärt system: NPG, Renova, Swerec, Novoplast, Talent Plastics (nu A-Plast),
Pipelife, Wavin, Uponor, Inovyn, Rapid Granulator, Du Pont samt
forskningsutövarna Chalmers Industriteknik och Swerea IVF (RISE).
Sammanfattningsvis är resultaten från innovationsprojektet positiva. Det är
genomförbart att samla in, sortera och materialåtervinna rör i ett cirkulärt system i
södra delen av Sverige.

6 (56)

En nulägesanalys har utförts för att kartlägga dagens installationsspill i mängd (5000
ton per år), geografisk spridning (80% uppstår söder om Uppsala), byggarbetsplatser
där rörspill uppstår (bland annat bergvärmeinstallationer och markarbeten), möjliga
insamlings-, återvinningsaktörer och användare av den återvunna plasten.
Rörproducenterna i Sverige efterfrågar återvunnen plast från insamlade välsorterade
plaströr. I ett nästa steg studerades möjliga insamlingsmodeller. I detta arbete
identifierades olika alternativ där bland annat följande frågor behandlades: (1)
insamlingsplatser för rör; (2) var sortering bör ske och (3) lagrings- och
transportupplägg.
Möjligheterna att sortera rören i materialkategorier manuellt har utvärderats genom
ett antal praktiska försök samt studiebesök hos aktörer som sorterar och återvinner
rör idag. För att uppnå en välfungerande sortering så behöver; (1) rören sorteras
manuellt av erfarna sorterare som känner igen de olika rörtyperna. NIR-sensorer för
materialidentifiering kan användas vid behov (om rören är omärkta), (2) rören kapas
i hanterbara längder som kan granuleras/ kvarnas, främmande material såsom
gummitätningar sågas samtidigt bort (3) Rören kvarnas. De olika materialen hanteras
separat i granuleringsprocessen för att undvika kontaminering, (4) plasten tvättas vid
behov.
Materialanalyser och återvinningsförsök (i liten skala) har utförts på Swerea IVF.
Extruderingsförsök för utvärdering av den återvunna plastens kvalité och
extruderbarhet har utförts på Borealis. Uponor och Talent har genomfört
återvinningsförsök i produktion, nya rör och profiler har producerats med återvunnen
råvara (av rörinstallationsspill).
Plasten kan användas i nya rör och profiler då kvalitetskrav och produktstandarder
uppfylls. Rör för dränering, vägtrummor, kabelskyddsrör och optokabelrör och
flerlagersrör har identifierats som rör där återvunnet material kan användas.
Tryckrör av HDPE för vatten och geotermisk värme ger en utmärkt kvalité på den
återvunna plasten. De försök som utförts har visat att det går bra att producera
kabelskyddsrör och optokabelrör av återvunnen HDPE plast men även av blandade
PE kvalitéer såsom HDPE och MDPE. Upp till 5% föroreningar av antingen PP eller
fyllmedel kan tolereras i vissa applikationer. Sortering och återvinning av både PE,
PP och PVC-rör utförs på flera håll i Europa (bl.a. hos Tönsmeier i Tyskland som
besökts) och plasten används av rörtillverkare som producerar nya rör så det finns
inga tekniska hinder om plasten sorterats på ett bra sätt.
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Summary
Every year, large amounts of pipes are installed in new buildings and infrastructure
in Sweden. These pipes are manufactured to a large extent within the country's
borders and the production of pipes in Sweden is approximately 100,000 tonnes per
year. Unfortunately, about 5000 tonnes of installation scrap are generated every year
and today most of it is incinerated with energy recovery. If the plastic pipes are
recycled and about 50 million SEK per year can be saved. The climate impact saving
would be about 10,000 tonnes of CO2 eq. per year. There is of course also a potential
for recycling of pipes from renovation and demolition.
The purpose of the innovation project has been to develop new cost- and resourceefficient models for collection, sorting and material recycling of plastic pipes. In this
project we have focused on the scrap generated when installing new pipes. The
project partners represent important steps in the value chain for a circular collection
and recycling system. The industrial partners were: NPG, Renova, Swerec,
Novoplast, Talent Plastics (now A-Plast), Pipelife, Wavin, Uponor, Inovyn Sverige,
Rapid Granulator, Du Pont and the research organisations were Chalmers
Industriteknik and Swerea IVF/RISE (coordinator). In summary, the results of the
innovation project are positive. It is feasible to collect, sort and recycle pipes in a
circular system in southern Sweden.
A mapping of the present situation has been performed in terms of amount (5000
tonnes per year), geographical distribution (80% is generated south of Uppsala),
construction sites were scrap is produced and recycling actors and end-users of the
recycled plastic. Pipe producers in Sweden demand recycled plastic from collected
well-sorted plastic pipes. In the next step, possible collection models were studied. In
this work, different options were identified, including the following issues: (1) pipe
collection sites; (2) where different types of pipes can be sorted and (3) storage and
transport solutions.
Inventories have been carried out the collection sites to analyse the different pipe
types and the plastic composition of the pipes. The possibilities of sorting the pipes
in material categories manually have been evaluated by practical tests as well as
study visits at sorting sites. To achieve a well-functioning sorting and good quality
plastics for recycling; (1) Pipes should be sorted manually into PE, PP, PVC (and
PEX). A NIR spectrometer for identification can be used if needed (if pipes are
unlabeled), (2) the tubes are cut into lengths that can be feed into the granulator,
unwanted materials such as rubber seals are cut off. The different plastics are
handled separately in the granulation process to avoid contamination, (4) the plastics
are washed if needed.
Material analyses and recycling experiments have been performed at Swerea IVF.
Extrusion tests to evaluate of the quality and the processability have been performed
at Borealis. Recycling experiments in production scale have been performed in
collaboration with Renova, Rapid Granulator, Swerec, Novoplast and the pipe
producers; Uponor and Talent. New pipes and profiles have been produced with
100% recycled plastic.
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The recycled plastics can be used in new pipes and profiles when quality and product
standards are met. Pipes for drainage, cable ducts and opto-cable tubes and multilayer pipes have been identified as pipes where recycled materials can be used.
HDPE pressure pipes for water and geothermal heat provide excellent quality on the
recycled plastic. The tests carried to produce cable protection tubes and opto-cable
tubes of recycled HDPE plastic worked excellent and it also worked well to produce
the pipes of mixed PE grades. Up to 5% impurities of either PP or filler can be
tolerated. Thera are recyclers in Europe sorting pipes for recycling and
manufacturers that use the material to produce new pipes, thus it should be possible
also in Sweden with the right partners in the value chain.
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Inledning och bakgrund
Plastindustrin efterfrågar sekundär plast som råvara men det är en utmaning att finna
stora volymer på marknaden av tillräckligt jämn kvalité. En intressant källa är
plaströr och profiler från bygg- och rivningsavfall på grund av stora volymer plast,
att materialen är väl specificerade och innehåller endast ett fåtal materialtyper,
huvudsakligen HDPE, PEX, PP och PVC. Insamlingen i Sverige av rör och profiler
för materialåtervinning är dock mycket begränsad. På bygg- och rivningsplatser sker
vanligtvis inte sortering av plaströr och profiler utan de hamnar bland brännbart
avfall. Välfungerande insamling och sortering saknas. Då materialåtervinning sker är
det vanligtvis ”downcycling”, d.v.s. materialet återvinns i mycket enkla produkter
istället för att materialets potential utnyttjas effektivt. Det finns ett stort behov av att
matcha materialkvalité med rätt produkt och att vid behov utveckla nya metoder för
materialåtervinning. För att öka återvinningen behövs också nya kostnads-och
resurseffektiva insamlingssystem utvecklas så att materialåtervinningen blir lönsam.
För att öka materialåtervinningen av plaströr och profiler i Sverige är
innovationsprojektets syfte att ta fram nya kostnads- och resurseffektiva modeller för
insamling, sortering och materialåtervinning av plaströr (Figur 2)

Figur 2. Projektets huvudmål: öka materialåtervinningen av rör i Sverige.
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För att ta fram dessa modeller har åtta olika aktiviteter i insamlings- och
återvinningssystem identifierats och utförandet av dessa kommer att analyseras. I ett
insamlings- och återvinningssystem genomförs ett antal aktiviteter. Först är det sex
värdeskapande aktiviteter: insamling, sortering, kvarning, tvättning, kompoundering
och produktion (Figur 3). Det är inte säkert att alla dessa aktiviteter kommer att
behövas, men behövs dem alla utförs de i den ordning som visas i Figur 3. med
undantaget att tvättning kan ske innan kvarning. Utöver detta finns två
logistikaktiviteter: lagring och transport. Dessa två aktiviteter tillför inget värde till
produkterna men behövs för att konsolidera upp volymer och transportera rören till
den slutliga produktionen. Dessa logistikaktiviteter kan komma in på flera ställen
bland de värdeskapande aktiviteterna. Hur många gånger och var de kommer in beror
på vilka företag som utför vilka aktiviteter.

Figur 3. Aktiviteter i ett insamlingssystem för rörspill

Arbetet i projektet har delats upp i arbetspaket. I AP1 utförs en nulägesanalys för att
förstå hur installationsspillet av rör- och profiler tas omhand idag. I AP2 berör
aktiviteterna insamlingssystemet, insamling, sortering, lagring och transport. I AP3
görs en djupdykning i sortering av rör, sorteringsmodell tas fram. AP4 fokuserar på
materialkvalité, återvinningsprocesser, produktion av nya rör med återvunnen plast
som uppfyller standardkrav och normer. AP5 omfattar projektledning och
kommunikation.
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Genomförande
Chalmers Industriteknik och Swerea IVF har genomfört projektet i nära samarbete.
Industripartners har varit aktiva och engagerade i projektet och bidragit med
information, med material, har deltagit i insamlings-, sorterings- och
återvinningsförsök. Flera samarbetspartners, som inte ingått i projektgruppen, har
också bidrag i projektet på många sätt; med information, genom att delta i intervjuer,
genomföra insamlingsförsök, testa material etc. Några av dem som bidragit (utöver
projektpartners) är NCC Recycling, rörinstallatörer, bergvärmeinstallatörer,
Göteborg och Jönköpings kommuns VA avdelningar, Tönsmeier och andra
återvinnare samt Borealis. Chalmers Industriteknik har ansvarat för två av
arbetspaketen i projektet; (1) Nulägesanalys och (2) Insamlingsmodell för
rörinstallationsspill medan Swerea IVF har ansvarat för arbetspaketen; (3)
Sorteringsmodell, (4) Återvinning och miljösystemanalys samt (5) Projektledning
och kommunikation. Alla projektpartners bidrar också med att sprida information
och resultat från projektet.
Nedan beskrivs använda metoder och genomförande för de fem arbetspaketen.
AP1 Nulägesanalys

För att göra en nulägeseanalys har en uppskattning av befintliga mängder rör gjorts
utifrån statistik från tidigare forskningsstudier och branschorganisationer, intervjuer
för att förstå hur dessa rör hanteras idag samt en enkät för att uppskatta mängden
spill av en specifik typ av rör.
Uppskattning av befintliga mängder rör

En viktig del i nulägesanalysen är att uppskatta befintliga mängder av
installationsspill av rör och profiler som uppstår. Inga studier har gjorts för att
specifikt uppskatta dessa volymer. Däremot finns de studier som gjorts på den totala
mängden plastavfall i byggsektorn. I kombination med plockanalyser från
byggarbetsplatser som visar hur stor del av det totala plastavfallet som består av rör
och profiler går det att uppskatta mängden rör och profiler. Nedan beskrivs fyra
källor som har använts.
Plastic Waste from Building and Construction (ECVM, 2011 och 2014): I en
rapport från 2011 uppskattas att den totala mängden plastavfall i byggsektorn i
Europa uppgår till 1365 kton/år. Av detta är 9,9 % profiler och 20,5% rör och kanaler
(hur denna analys är gjord framgår inte). Av denna totala mängden avfall allokeras
15 kton i Sverige, alltså 1,1% av dem totala volymerna.
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Det innebär att det i Sverige blir 3,1 kton rör-avfall och 1,5 kton profil-avfall per år.
2014 uppdaterades den totala mängden plastavfall till 1465 kton/år. Om
förhållandena i plockanalyserna inte ändrats uppstår 3,3 kton rör-avfall och 1,6 kton
profil-avfall i Sverige varje år.
Kartläggning av plastavfallströmmar i Sverige (SMED, 2012): Rapporten
beräknar den totala mängden plastavfall i byggsektorn till 43 kton/år. Beräkningen är
gjord på de totala mängderna blandat respektive brännbart avfall (87 kton samt 210
kton), där det uppskattats at 2% i blandat respektive 20% i brännbart är plast-avfall.
Dessutom sorteras 150 ton plast ut på byggarbetsplatser varje år, vilket antas bestå av
emballageplast och installationsspill. Om det är 9,9 % profiler och 20,5% rör och
kanaler (ECVM,2011), så resulterar det i 3,3 kton rörspill och 1,6 kton profilspill i
Sverige varje år.
Återvinning av plastavfall från byggsektorn (IVL, 2013): En plock-analys av
plastavfall från ombyggnationen av ett sjukhus visar att avfallet bestod av 30,5 % rör
samt 4,2% profiler. Jämfört med analysen av ECVM (2011) är andelen rör högre och
andelen profiler lägre, men summan av dessa är ungefär lika stor (30,4 % respektive
34,7%).
Två faktorer ska tas i beaktande för ovanstående beräkningar. Det första är vilken typ
av avfall som inkluderats i beräkningarna. Statistiken från SMED 2012 är beräknad
på hela bygg- och rivningssektorn och inkluderar därför både nybyggnation, ROT
och rivning. I rapporten från ECVM är det inte specificerat om även ROT- och
rivningsprojekt är inkluderade, men det är sannolikt. Det innebär att även använda
rör och profiler är inräknade. Det andra är att rapporterna är några år gamla och
siffrorna kan ha ändrats sedan dess.
Intervjuresultat och bostadsbyggnadsstatistik: Ett insamlingsföretag som testat att
under kortare perioder sortera ut rör angav att de i enbart Örebroregionen får cirka
110 ton rörspill/år. Denna statistik kombinerades med statistik om bostadsbyggande
för att kunna förstora upp uppskattningen till nationell nivå. Under 2017 var 81 667
bostäder planerade i Sverige, varav 1859 av dessa i Örebro län1 (motsvarande 2,8 %).
Om mängden rörspill förstoras upp enligt förhållandet mellan Örebros och totala
Sveriges bostadsbyggande så blir den totala mängden rörspill 4800 ton/år (110 ton/
2,8%). Två möjliga felkällor finns i denna beräkning. Först är statistiken enbart
baserad på bostadsbygganden. Då det också byggs lokaler2, men denna statistik inte
delas upp på län eller kommuner gör att det råder osäkerheter om huruvida Örebro
län representerar 2,8% av den totala byggmarknaden eller bara bostadsmarknaden.

1

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-ochbebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/#_Statistiknyheter

2

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-ochbebyggelse/bygglovsstatistik-for-bostader-och-lokaler/bygglovsstatistik-for-bostader-ochlokaler/pong/tabell-och-diagram/beviljade-bygglov-for-bostader-och-lokaler/
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Byggs det t.ex. mycket mer lokaler i Örebro län än i snittet i Sverige skulle det
innebära att de representerar mer än 2,8% av totala byggnationer och då sjunker
uppskattningen av mängden rörspill. Den andra osäkerhetskällan berör att
uppskattningen av rörspill i Örebros län enbart kom från ett insamlingsföretag och
huruvida deras upptagningsområde täcker mer eller mindre av Örebro län. Att
mängden 110 ton/år enbart kommer från ett insamlingsföretag innebär att
uppskattningen 4800 ton/år kan anses vara försiktig, då andra insamlingsföretag i
länet också rimligtvis borde få in rörspill.
Geografisk fördelning av spill

För att räkna ut hur mycket rörspill som uppstår i södra Sverige, användes
fördelningen av bostadsbyggande i Sverige som ovan. Södra Sverige definierades
som följande län: Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne,
Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanlands, Västra Götaland, Örebro,
Östergötland.
Intervjuer

En intervjustudie genomfördes för att få förståelse om hur rör hanteras idag (AP1)
samt hur möjliga insamlingsmodeller kan se ut (AP2). Totalt gjordes 24 stycken
intervjuer med svenska företag uppdelat på följande aktörsgrupper:
•

Byggentreprenörer 3 stycken

•

Grossister 3 stycken

•

Insamlingsföretag 5 stycken

•

Rörproducenter 4 stycken

•

Underentreprenörer/installatörer 5 stycken

•

Materialåtervinnare 3 stycken

•

Branschorganisation 1 stycken

Utöver detta har två europeiska branschorganisationer intervjuats (för rörproducenter
och plaståtervinnare) och en representant för ett insamlingssystem i Danmark.
Enkät

Spill av rör som används vid bergvärmeinstallationer, så kallade kollektorslangar,
identifierades under projektet som en särskilt intressant fraktion med goda
förutsättningar för materialåtervinning. Bakgrunden till detta är att denna typ av rör
tillverkas i PE samt att det spill som uppstår är relativt enkelt att ”ta åt sidan” och
hålla rent från smuts på borr- och byggarbetsplatser. Det medför en homogen och i
regel ren plasttypsfraktion som därför sällan kräver någon större tvättinsats innan
rören kan kvarnas i återvinningsled. Baserat på detta kan denna typ av rörspill
betraktas som en lågt hängande frukt. För att få en bättre uppfattning om vilka
volymer samt var i Sverige sådant rörspill framför allt uppkommer, genomfördes en
enkätstudie som riktad mot just brunnborrningsföretag.
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Enkäten skickades ut via Sveriges två största branschorganisationer för
brunnsborrare, Geotec respektive Avanti-Borrare Förening. Sammanlagt nådde
enkäten 108 företag, motsvarande de två branschorganisationernas gemensamma
medlemsantal. Svarsfrekvensen uppgick till 17% (18 svarande). Utöver hur många
borrningar (borrning för bergvärme samt vatten) de genomför per år, fick de
svarande fick bl.a. ange i vilka län de är verksamma samt uppskatta hur många meter
rörspill som i medeltal uppstår vid en bergvärmeborrning respektive vattenborrning.
De fick också svara på vilken typ av slang utifrån densitet och dimension som de
vanligtvis använder.
AP2 Insamlingssystem

För att kunna utveckla insamlingsmodeller gjordes intervjuer, kostnadsberäkningar
för olika insamlingsalternativ samt fyra insamlingsförsök.
Intervjuer

Se beskrivningen av intervjuer i avsnittet Nulägesanalys.
Kostnadsberäkningar

I AP2 identifierades att få ett upp ett storskaligt insamlingssystem är det en viktig
fråga hur lång transporten mellan insamlingsföretag och materialåtervinnare får vara
innan det blir en förlustaffär, alltså att kostnaderna för att samla in, lagerhålla, sortera
och transportera rören blir högre än vad en materialåtervinnare betalar för rören.
Därför sattes fyra scenarios upp där syftet har varit att se hur mycket som kan
allokeras till transportkostnader i varje scenario. Scenariona är baserade på att två
viktiga frågor löses på olika sätt. Första frågan berör var en finsortering ska göras
(alltså att rör med olika plastsorter sorteras i olika fraktioner) och den andra hur stor
lastvikten är för transporten.
•

Finsorteringsplats: Om en finsortering sker hos insamlingsföretaget så att
rena fraktioner med återvinningsbara rör transporteras till
materialåtervinnaren ges ett högre pris/kg då materialåtervinnaren kan
använda alla rör och inte behöver göra en egen sortering. Vid finsortering
antas en intäkt på 4000 kr/ton. Om däremot ett insamlingsföretag skickar iväg
grovsorterade rör så ges ett lägre pris/kg då materialåtervinnaren måste
sortera själv. I detta scenario antas att 50% är återvinningsbart. När enbart en
grovsortering gjorts antas en intäkt på 2000 kr/ton. Intäktsantaganden är
gjorda baserat på intervjuresultat under 2017. Då priset på återvunnen plast
kan variera kraftigt ska detta ses som en osäkerhetsfaktor. Alternativen är
därför följande:
o Alternativ 1: Insamlingsföretag
o Alternativ 2: Materialåtervinnare
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•

Lastvikt: Beroende på hur många containrar ett insamlingsföretag skickar
iväg vid varje transport så varierar lastvikten. Här används alternativen skicka
en eller tre fulla containrar med rör, vilket motsvara tre respektive nio ton
rörspill. Transportpriset räknas ut per km körd lastbil, och en transport kostar
alltså lika mycket oberoende om det är 1 eller 3 containrar på bilen. Fördelen
med att skicka mindre sändningar är att behov av lagringsutrymme och
lagerhållningskostnader minskar, men nackdelen är att transportpriset per
viktenhet blir högre. Alternativen är därför följande:
o Alternativ A: lastvikt 3 ton
o Alternativ B: lastvikt 9 ton

Följande antaganden som är detsamma i alla scenarion, dessa är baserade på
information som givits under intervjuer:
•

Transportpris: 250 kr/mil

•

Containerhyra: 300 kr/månad

•

Sortering: 200 kr/ton

•

Det antas att inflödet av rör är 6 ton/månad och att 50% av detta är möjligt att
skicka till materialåtervinning i Sverige just nu. I en känslighetsanalys
ändrades antagandet till 3 ton/månad.

Beräkningsformler
Intäkt för en sändning rörspill = lastvikt x andel återvinningsbart x pris/ton
Containerkostnad: Då rören ska skickas till materialåtervinning, förvaras i containrar
så kommer containerkostnaden att skilja sig åt. När en finsortering görs ska enbart
50% av inflödet förvaras i containrar, alltså 3 ton/månad. Det innebär att när enbart 3
ton ska skickas iväg samtidigt så behövs bara en container lagerhållas en månad. När
däremot 9 ton ska skickas iväg behövs det 6 ’containermånader’ (se Figur 4). När
finsorteringen ska ske hos materialåtervinnaren halveras containerkostnaden då 100
% av alla insamlade rör läggs i dessa och man uppnår vikten 9 ton på halva tiden.

Figur 4 Beräkning av antal ’containermånader’ som behövs för en sändning av 9 ton sorterade rör.
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Sorteringskostnad = sorteringskostnad x lastvikt x 2. Denna används enbart om en
finsortering görs hos insamlingsföretaget. Det multipliceras med 2 för att ta hänsyn
till sorteringskostnaden för det som sorteras bort också, vilket antas vara 50 %.
Maximal transportkostnad = intäkt – containerhyra – sorteringskostnad
Maximal transportsträcka = maximal transportkostnad / transportpris
Insamlingsförsök
För att testa olika insamlingsplatser gjordes fyra insamlingsförsök under våren 2018
då containrar ställdes ut på fyra möjliga insamlingsplatser: en bergvärmeinstallatör,
en markentreprenör, en rörgrossist samt ett insamlingsföretag.
AP3 Sorteringsmodell

Syftet har varit att undersöka hur olika rör kan identifieras och sorteras för
återvinning på ett kostnadseffektivt sätt och ta fram en modell för detta. Intervjuer,
studiebesök, inventering av insamlade rör och sorteringsförsök har genomförts.
Inventering rörtyper, materialsammansättning och sorteringsmöjligheter

För att få förståelse för hur Nordiska Plaströrsgruppens (NPG) system fungerar och
vilka rör som hamnar i containrarna för insamling så har två VA-avdelningar
(Jönköping och Göteborg) som är anslutna NPG-systemet besökts och intervjuats.
Insamlingsföretaget Renova har besökts vid ett flertal tillfällen för att (1) inventera
de rör som kommer in till en av deras anläggningar i Göteborg, (2) undersöka vilka
möjligheter som finns att sortera rören efter materialtyp och (3) sortera ut rör till
återvinningsförsök. Analyser har utförts på insamlade rörtyper för att undersöka
materialsammansättning och materialets prestanda. Inventering av insamlade rör har
också genomförts på NCC Recycling i Göteborg, det insamlingsföretag som samlar
in installationsspillet på byggföretaget NCC´s byggarbetsplatser.
Återvinningsföretag som tar emot plaströr för materialåtervinning har besökts och
intervjuats; Swerec, Novoplast med flera. Swerec är mottagare av rör insamlade via
NPG-systemet. Som beskrivet i avsittet Nulägesanalys så har också grossister,
byggentreprenörer och installatörer besökts och intervjuats för att kartlägga det
installationsspill som uppkommer, vilka mängder och material samt förutsättningarna
att kunna sortera rören efter plasttyp.
För att undersöka hur sortering och återvinning av plaströr fungerar i andra
europeiska länder har informations sökt via internet och intervjuer. En tysk
sorteringsanläggning som specialiserar sig på plaströr, Tönsmeier Kunstoffe GmbH
& Co. KG, har besöktes för att se hur de sorterar rör och producerar återvunnet
material som kan användas för tillverkning av nya rör och profiler.
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Sorteringsmetodik och sorteringsförsök

Fokus har varit att ta fram en sorteringsmodell baserad på visuell igenkänning och
manuell sortering. Ett antal sorteringsförsök har genomförts, på Renova, NCC
Recycling och på insamlade rör från tre olika entreprenörer. Identifiering av rören
med avseende på utseende, färgkod, märkning samt att hantering och sortering av
rören manuellt har undersökts.
Identifieringsutrustningar såsom handhållen NIR (Near Infrared spektroskopi) och
handhållen XRF (X-ray flourescens) har testats och utvärderats som komplement till
den manuella sorteringen. XRF-tekniken är intressant då det är en snabb metod och
enkla handhållna utrustningar finns som är lätta att ta med ut i fält. När det gäller rör
så är det intressant att kunna identifiera klor för att urskilja PVC ifrån
polyolefinbaserade rör. Gamla PVC-rör kan innehålla bly, kadmium och antimon
som numera är reglerade. Vissa rör innehåller oorganiska fyllmedel vilket också kan
identifieras med XRF. NIR-tekniken är en annan intressant teknik som även den är
snabb och finns i handhållet utförande. Plasttyperna som är vanliga i rör såsom PE,
PP och PVC kan identifieras med NIR.
AP4 Återvinning

Plaströr från olika källor har samlats in. Materialens sammansättning, kvalité och
egenskaper har analyserats. Screening av reglerade ämnen har utförts i några fall.
Produkter där material från rör och profiler kan användas och matcha krav från
slutanvändare och produktstandarder har undersökts. Process- och återvinningsbarhet
har utvärderats i pilotskala och i vissa fall smältfiltrerats och uppgraderats med hjälp
av additiv för att uppnå bästa egenskaper. Återvinningsförsök har utförts i fullskala i
samarbete med industriparterna för validering i produktion och för att ta fram
demonstratorer. En förenklad hållbarhetsanalys (miljösystemanalys) har också
utförts.
Återvinning av HDPE tryckrör

I en förstudie utfördes ett mindre pilotförsök att återvinna tryckrör av HDPE. Rören
hade samlats in på Renova, tvättats och kvarnats. Rör-och profiltillverkaren Talent
Plastic i Alstermo producerade kabelskyddsrör med 100 % återvunnen plast och även
en profil för packlådor. Resultaten blev mycket goda och Talent ville prova en större
batch för att utvärdera om extruderingsprocessen är stabil under en längre tid samt
prova materialet i en annan typ av rör och i andra profiler.
Inom projektet har därför ca 500 kg HDPE tryckrör på Renova hämtats. Rören
spolades med högtryckstvätt, sågades upp i mindre bitar och kvarnades därefter på
Rapid Granulator till ca 6 mm. Rör med diameter 60 mm och 10 mm godstjocklek
extruderades hos Talent i Alstermo. Även spiklister och en sammanfogningslist för
gipsskivor togs fram.
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Återvinning av PE-mix

Swerec som är ett företag som tar emot och förbereder rör för återvinning har
besökts. Swerec tar emot rör från NPG-systemet, från andra insamlingsföretag samt
även från Norge. Rören kommer oftast osorterade och sorteras på plats av en person i
en grävmaskin med lyftklo. PVC och PEX sorteras ut och resterande rör en mix av
främst PE men även lite PP, så kallad ”PE-mix” shreddas och kvarnas. Analyser har
utförts på PE-mixen på Swerea. Försök att uppgradera PE-mixen med en
kopplingsagent, Entira EP1754, från DuPont har utförts. Materialet utvärderats med
avseende på sammansättning, processbarhet, mekaniska egenskaper. Materialet (utan
kopplingsagent) har därefter testats för rörextrudering hos Talent. Då inte resultatet
var så lyckat vid första försöket på grund av föroreningar utfördes ett nytt försök med
1 ton PE-mix som smältfiltrerades och kompounderades på Novoplast innan ett nytt
rörextruderingsförsök utfördes på Talent.
Återvinning av HDPE från gula kabelskyddsrör

Gul HDPE från rör som använts till kabelskydd har undersökts med avseende på dess
återvinningsbarhet. Rören strimlades och smältfiltrerades av Novoplast med (170um)
filter före formsprutning följt av utvärdering. Pelletsen utvärderades även av Wavin.
Återvinning av PP från bobinrör

Grå avloppsrör som har använts som bobiner har undersökts med avseende på dess
återvinningsbarhet. Rören strimlades och smältfiltrerades och kompounderades på
Novoplast. Materialets egenskaper återvinningsbarhet utvärderades av Wavin.
Återvinning av PVC-rör

PVC-rör från insamlingarna hos rörgrossist och markentreprenör plockades ut och
tvättades, sågades och kvarnades. Materialet undersöktes sedan hos Inovyn.
Utvärderingen pågår och egenskaper som slaghållfasthet, draghållfasthet och
reststabilitet. Resultaten jämförs med motsvarande egenskaper på ett nytt PVC-rör.
Återvinning av PEX-rör med EVOH-beläggning

PEX (tvärbunden polyeten) används främst som isolationsmaterial i elektriska
kraftkablar och i rör för vatten och värme. Rör för värmegolv består ofta av PEX
med en yttre syrebarriär av EVOH (etylvinylalkohol sampolymer). Denna funktion
förhindrar effektivt syremolekyler i vattnet att diffundera genom rörets väggar.
Därmed skyddas gjutjärnskomponenter i systemet från korrosion. I och med
tvärbindningarna i PEX så går inte materialet att smältas om som med vanliga
termoplaster. Men tvärbindningen gör att materialet blir starkare och får bra termiska
egenskaper. Projektet har undersökt om det är möjligt att återvinna PEX-rör med
EVOH-barriär. Idén var att mala det tvärbundna PEX-materialet till pulver och
blanda det med en kompatibel termoplastisk matrispolymer såsom HDPE alternativt
men PP. Idén kommer från en metod som utvecklats på Swerea IVF för återvinning
av PEX-kabelisolering. PEX -materialet i rör är av en annan kvalité än PEX i en
kabelisolering men den största utmaningen är en beläggning av EVOH som inte är
kompatibel med matrismaterialet.
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Kopplingsagenter (kompatibilisatorer) har därför provats med syfte att undersöka om
det går förbättra kopplingen mellan hydrofil EVOH och den hydrofoba
matrispolymeren och därmed förbättra blandningens mekaniska egenskaper.
30 kg nya PEX-rör med EVOH beläggning från Uponor har använts i försöken.
Rörens benämning är Uponor RadiPipe PN36*2.9 mm, oxygen diffusion light (DIN
4726, EN ISO 15875A). Rören sågades och maldes till 6 mm hos Swerea. Novoplast
pulveriserade materialet med en Pallmann skivkvarn till strax under 1 mm. PEX har
blandats med termoplasterna, HDPE respektive PP, av formsprutningskvalitet och av
extruderingskvalitet. För formsprutning blandades 50% PEX och för extrudering
20% PEX. Kopplingsagenter har tillsats i olika %-satser (se tabeller Appendix 1).
Blandning/ kompoundering utfördes i en Coperion dubbelskruvsextruder och
materialet pelleterades. Processbarhet och mekaniska egenskaper utvärderades.
Borealis har utvärderat extrudering av blandningarna medan Swerea har utvärderat
formsprutning och utfört de mekaniska testerna.

Figur 5-6 Coperion dubbelskruvsextruder och dragprovning formsprutad provstav.
Förenklad hållbarhetsanalys (bilaga)

En fallstudie har utförts för att beräkna miljöpåverkan för insamling och återvinning
av rör till nya rör. De olika stegen i återvinningscykeln var: Insamling av rör,
sortering, tvättning, kapning, kvarning och produktion av nya rör. Resultaten
jämfördes med om nyråvara (HDPE) istället skulle använts i produkten.
Förenklad livscykelanalys har använts, vilket i princip innebär att endast data om
materialmängderna och återvinningsprocessen är specifika. Resterande data är
generiska, dvs de har hämtats ur existerande databaser för LCA och representerar i
allmänhet globala eller europeiska medelvärden. Framförallt har data hämtats ur
Swerea IVFs egna databas samt den kommersiella databasen Ecoinvent 3. För
beräkningarna användes SimaPro 8.5.0.0. Hela rapporten finns som bilaga.
AP5 Projektledning, kommunikation och spridning av resultat

Swerea har i projektet ansvarat för projektledning, uppföljning och kommunikation.
Swerea, Chalmers Industriteknik har spridit information och resultat från projektet
via olika nätverk, konferenser, webbplatser och medier. Industripartners har också
spriit information via sina organisationer, nätverk och nyhetsbrev.
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Resultat och diskussion
A1 Nulägesanalys

För att beskriva nuläget av hantering av rörspill beskrivs följande områden 1)
Uppskattning av befintliga mängder rörspill, 2) var uppstår rörspillet, 3) vad händer
med spillet, 4) efterfrågan på rörspill, 5) europeisk utblick.
Uppskattning av befintliga mängder rörspill

Resultaten (Tabell 1) presenteras som mängden rör- och profilavfall beräknat på
uppskattningar av totala mängder plastavfall på byggarbetsplatser (ECVM 2011,
ECVM 2014 och SMED) samt vilken plockanalys som använts (ECVM eller IVL)
Tabell 1 Totala mängder rör- och profiler i europeisk och svensk statistik

Totala mängder
avfallskälla
) ECVM 2011
ECVM 2014
SMED 2012
ECVM 2011
ECVM 2014
SMED 2012

Plockanalyskälla
ECVM
ECVM
ECVM
IVL
IVL
IVL

All plast

Rör

15,0
16,1
43,3
15,0
16,1
43,3

3,1
3,3
8,9
4,6
4,9
13,2

Profiler Rör och profiler
1,5
1,6
4,3
0,6
0,7
1,8

4,6
4,9
13,2
5,2
5,6
15,0

Det finns stora skillnader i uppskattningarna beroende på vilken källa som används.
En första skillnad är att de totala mängderna plastavfall skiljer sig mycket mellan
uppskattningarna av ECVM och SMED. Det är i dagsläget svårt att säga vilken
rapport som är mest rättvisande.
Den andra skillnaden är att förhållandet mellan rör och profiler skiljer sig åt i
plockanalyserna gjorda av ECVM och IVL. Under intervjuer och samtal med
organisationer och företag har det framkommit att plastprofiler är vanligare i resten
av Europa än i Sverige och därför ger troligtvis plockanalysen från IVL en bättre
uppskattning av situationen i Sverige. Under intervjuer har inga företag heller sagt att
de har sett installationsspill av plastprofiler, utan det har enbart varit fokus på
rörspill.
Den sista beräkningen gjord på insamling i Örebroregionen och bostadsstatistik gav
resultatet 4800 ton/år. Detta resultat ligger i linje med resultaten från ECVM och då
dessa två är försiktiga uppskattningar jämfört med statistiken från SMED väljs det att
uppskatta den totala mängden rörspill i Sverige till cirka 5000 ton/år. Då inga som
intervjuats har pratat om installationsspill av profiler har fokus lagts på rörspill i
projektet.
Var uppstår rörspillet

För att förstå var rörspillet uppstår så har två frågor adresserats: (1) geografisk
fördelning av rörspillet i Sverige och (2) Användningsområden för rör och mängder
rörspill.
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Geografisk fördelning: Analyserar man statistiken över planerade bostäder 2017 ser
man att det planerades att byggas mer än 1000 bostäder i 19 kommuner i Sverige
(Figur 7).

De 19 kommuner med mer än 1000 planerade bostäder
2017
8000
6000
4000
2000
0

Bostäder i flerbostadshus

Bostäder i småbostadshus

Figur 7 De 19 kommuner med mer än 1000 planerade bostäder 2017 (diagram)

18 av dessa kommuner ligger söder om Uppsala (inklusive Uppsala) och enbart en
kommun ligger i Norrland (Umeå). Figur 8 visar var i södra Sverige dessa ligger.

Figur 8 De 19 kommuner med mer än 1000 planerade bostäder 2017 (karta)
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Totalt var 87% av planerade bostäder i län i södra Sverige (Blekinge, Hallands,
Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala,
Västmanlands, Västra Götaland, Örebro, Östergötland). Om samma förhållande
används för rörspill uppstår cirka 4300 av 5000 ton rörspill i södra Sverige.
Användningsområden för rör och mängder rörspill: Fem olika typer av
användningsområden för rör har identifierats: vägarbeten, kommunala vatten- och
avloppsledningar, markarbeten, bergvärmeinstallationer samt installation och
reparation av vatten och avlopp inomhus. Figur 9 visar vilka plastsorter som
vanligtvis används för rör inom respektive användningsområde.

Figur 9 Användningsområden för rör

Vägarbeten: Vid vägarbeten används flera olika sorters rör. Det uppskattas dock bli
små mängder spill då det är ’enkla och raka’ dragningar där det är möjligt att skarva.
Kommunala vatten- och avloppsledningar: Kommuner använder PE, PP och PVC
vid rörinstallationer. 8 kommuner är idag ansluta till NPG:s system (Stockholm,
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Uppsala, Malmö, Vimmerby, Växjö, Ängelholm, Göteborg och Örebro). Genom
dessa containrar samlas det in cirka 80 ton/år och då dessa kommuner står för 23%
av bostadsbyggandet i Sverige kan det antas att det total genereras cirka 340 ton/år
hos kommuners VA-arbeten. Detta förutsatt att allt spill samlas in idag.
Markarbeten: Vid markarbeten används PP, PE och PVC. Hur fördelningen är bland
dessa plastsorter kan skilja sig mycket mellan olika typer av byggnationer. Här
uppskattas det vara cirka 10% spill. Det antas att den största mängden rörspill i
Sverige skapas vid markarbeten.
Vatten och avlopp inomhus: Vid vatten- och avloppsinstallationer och reparationer
inomhus används framför allt PEX men också PE och PP. Spillet uppskattas också
vara cirka 10%, men detta är ofta små bitar och blir inga stora mängder. PEX är
dessutom en plast som anses svår att materialåtervinna. Detta gör att dessa
installationer inte är särskilt intressanta för att öka materialåtervinningen av rör i
Sverige.
Bergvärme: Vid anläggning av bergvärme (via borrning av energibrunnar) används
så kallade kollektorslangar. Nedsänkta i borrningshållet bildar dessa slangar formen
av ett ”u” då två slangar löper parallellt och sammankopplas längst ner i hålet. I
slangen används någon typ av vätska med hög värmekapacitet och som via en
värmepump cirkuleras. Den cirkulerande vätskan värms upp av den omgivande
berggrunden och grundvattnet och tar med sig energin upp till ytan.
De 18 företag som svarade på enkäten är tillsammans aktiva i totalt 15 län. Antalet
län som företagen är aktiva inom varierar från ett upp till fyra per företag vilket ger
ett genomsnitt om 1.67 län per brunnsborrare. Cirka 80% av de borrningar som
företagen genomför är för bergvärme. I SGUs brunnsarkiv ”Brunnsarkivet” lagras
information om till SGU anmälda borrningar och brunnsborrare har alltid
uppgiftsskyldighet vid anläggning av bergvärme- och vattenbrunnar. Från
Brunnsarkivet inhämtades information om antalet anmälda borrningar per län för
perioden 2006–2016. Utifrån denna period beräknades ett årsmedel över antalet
borrningar. Medeltalet av bergvärmeborrningar under perioden uppgick till knappt
20 400 medan motsvarande siffra för vatten uppgick till knappt 4 500. Denna
fördelning överensstämmer även mycket väl med det som angivits av de svarande på
enkäten. Baserat på den data som anger antalet anmälda borrningar per län
beräknades en fördelning per länsnivå. Denna fördelning visas i Tabell 2, dels för
bergvärme och dels för vatten. Som kan ses är antalet bergvärmeborrningar jämt
mellan Götaland och Svealand. I Götaland är det framförallt antalet borrningar i
Västra Götaland som sticker ut som särskilt högt och på motsvarande sätt Stockholm
i Svealand.
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Tabell 2. Årsmedel för antalet borrningar för perioden 2006-2016 baserat på data från Brunnsarkivet
(SGU)

Årsmedel för antalet
borrningar samt
fördelning per landsdel
Götaland
Svealand
Norrland
Nationellt (totalt)

Bergvärmeborrningar

Vattenborrningar

8 478 / 42%
9 048 / 44%
2 868 / 14%
20 394 / 82%

2 253 / 50%
1703 / 38%
530 / 12%
4 486 / 18%

Baserat på årsmedlet över antalet borrningar (beräknat enligt ovan) samt för
genomsnittliga spillmängder per borrning, utifrån vad som angivits av de svarande i
enkäten, beräknades de totala mängderna rörspill som uppstår vid bergvärmerespektive vattenborrning på nationell, landsdelsmässig samt regional nivå. Enligt
enkätsvaren uppstår i medeltal 6,9 m rörspill per bergvärmeborrning och 5,1 m
rörspill vid vattenborrning. För omräkning av meter plaströrspill till vikt antogs rören
vara av typen PE80 med en dimension om 40 mm x 2,4 mm och densitet om 951
kg/m3. I Tabell 3 visas dessa beräkningar per landsdel samt på nationell nivå.
Tabell 3. Genomsnittlig årlig uppkomst av mängden plaströrsspill till följd av aktiviteterna
bergvärme- respektive vattenborrning.

Genomsnittlig årlig
Bergvärmeborrningar
Vattenborrningar
uppkomst av mängd
plaströrsspill (ton)
Götaland
15,7
3,1
Svealand
16,8
2,2
Norrland
5,3
0,7
Nationellt (totalt)
37,8
6,1
Av de 18 svarande uppgav 16 brunnsborrare att de idag sorterar rörspillet i brännbar
fraktion medan de resterande två svarade att spillet sorteras för materialåtervinning.
Sett till de som svarat på enkäten finns det därför en tydlig potential i att fånga upp
en stor andel av det totala rörspillet för att styra flödena mot materialåtervinning
istället för förbränning.
Vad händer med installationsspill av plaströr

Två lösningar har identifierats där rör samlas in för materialåtervinning. NPG, har
sedan 1996 ett system för insamling av plaströrsspill i Sverige. Genom NPGs system
samlas varje år cirka 80 ton in via containrar som finns hos åtta kommuners VAavdelningar. Swerec hyr ut containrarna (800 kr/mån) där rörspill från KWH Pipe,
Pipelife, Uponor och Wavin kan lämnas. Dessa rör skickas sedan till Swerec för
sortering och kvarning. NPG betalar för hämtning av container och återvinning hos
Swerec. HDPE-rör (majoritet av det som samlas in) kvarnas och säljs vidare till
företag i Europa. Resterande rör bränns.
Sedan tar en materialåtervinnare emot cirka 75 ton rörspill från byggarbetsplatser och
insamlingsföretag i Sverige varje år som efter förädling säljs vidare till
rörproducenter.
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De insamlingsföretag som intervjuats beskriver att de enbart i enstaka fall skickar rör
till materialåtervinning. Detta sker när de får in större och rena fraktioner. Då är det
ofta materialåtervinnare utanför Sverige som används.
Detta innebär att enbart en liten mängd av allt rörspill materialåtervinns varje år och
ännu mindre materialåtervinns och används i nya rör i Sverige.
Svenska rörtillverkares efterfrågan på återvunnen plast från externa källor

De fyra rörproducenter som deltog i projektet uppskattar att de tillsammans har
produkter som kan produceras av återvunnen plast som motsvarar cirka 7000 ton/år.
Efterfrågan från de Svenska rörproducenterna är alltså större än de mängder
installationsspill som uppstår.
Europeisk utblick

För att förstå vad som händer i Europa samt att få goda exempel så intervjuades två
branschorganisationer (TEPPFA och Plastics Recycling Europé) och en representant
för insamlingssystemet WUPPI i Danmark.
Plastics Recycling Europé: Branschorganisationen för plaståtervinnare i Europa
arbetar för att öka mängden plast som materialåtervinns i Europa. Kopplat till rör så
arbetar man bland annat för ’grön upphandling’ inom publika upphandlingar för vägoch husbyggnationer. En annan viktig komponent för att få till en större storskalig
återvinning av rör är utökade producentansvar för att kunna göra investeringar för
större system för insamling, sortering och återvinning av postkonsument-rör. De tror
att ett växande segment med rör är ’små rör’ i t.ex. telekomprodukters och elektriska
bilar.
WUPPI: I Danmark finns en reglering att all hård PVC ska materialåtervinnas. För
att uppfylla detta krav gick fem producenter ihop och grundade systemet WUPPI,
som är ett industriinitiativ för att samla in hård PVC i Danmark. WUPPI samlar varje
år in 5000 ton hård PVC, varav ungefär hälften uppskattas vara rör. Systemet kostar
idag cirka 2 miljon DK, där producenterna betalar hälften och kommunerna där
spillet samlas in den andra halvan. För tillfället så materialåtervinns inte plasten i
Danmark, då det inte är tillåtet att återvinna PVC som kan innehålla äldre ämnen så
som bly. Därför skickas plasten till Holland där den materialåtervinns.
TEPPFA är branschorganisationen för rörtillverkare i Europa och har som ambition
att göra det lättare att använda återvunnen plast i rörtillverkning utan att
kompromissa med kvalitet. 2018 fanns två pågående arbetsgrupper som ska
underlätta användandet av återvunnen plast i rörproduktion
1. Grupp 28 (förväntad livslängd): Projektet arbetar med att ta fram
standardiserade tester av återvunnen plast för att avgöra om kvaliteten är
tillräckligt bra för att använda i rörproduktion. Projektet drivs av det
österrikiska institutet PCCL (Polymer Competence Center Leoben) och
förväntas vara klart 2020.
2. Ett projekt om att ändra standarderna för avloppsrör för att öppna upp för att
använda återvunnen plast i dessa.
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TEPPFAs frivilliga återvinningsmål för 2020 är att använda 250 000 ton återvunnet
material per år.
EUROPEISKA PLASTRÖRSINDUSTINS ÅTERVINNINGSENGAGEMANG
Fokus inom plaströrsindustrin har i första hand varit återvinning av PVC-u som ett
led i ett bredare initiativ, för att främja fördelar och svara på oro för
livslängdshanteringen. Ett frivilligt åtagande från den europeiska PVC-industrin
lanserades för första gången som Vinyl 2010 och därefter som Vinylplus, där målet
för PVC-återvinning var att nå 800 000 ton per år fram till 2020. Den europeiska
plaströrssektorn anmäldes till Vinylplus/TEPPFA med ett åtagande att använda 120
000 ton återvunnet material per år senast 2020. Nivån på återvinning inom rörsektorn
rapporteras årligen genom en undersökning av TEPPFA-medlemmar. Även om
TEPPFA-återvinningsundersökningen innehåller de flesta av de multinationella
rörtillverkarna i Europa och många små och medelstora företag (via nätverket av
TEPPFA National Associations) finns det flera mindre rörproducenter som använder
återvunnet material som inte har fångats upp. Även om volymen återvunnet material
som konsumeras av dessa företag är svår att exakt kvantifiera, kan det vara lika
mycket som återfinns i TEPPFA-undersökningen. Mängden återanvändning från rör
är liten på grund av att de flesta plaströrsystem har en förväntad livslängd på 100 år,
långt längre än den tid dessa produkter har använts i stor utsträckning
Insamling och segregering av byggavfall varierar betydligt över EU-staterna men det
är troligt att majoriteten av röravfall som för närvarande är tillgängligt för
återvinning, samlas in från rivning/demontering och produkter som kasseras under
byggfasen.
SLUTSATER från TEPFFAs återvinningsundersökning 2015
1. Plaströrsektorn kan använda betydande stora mängder av återvunnet material från
många olika avfallskällor
2. EU:s miljölagstiftning kommer att behövas för att undvika onödig förbränning
eller bortskaffande av miljontals ton återvinningsbart plastavfall
3. Det föreslagna återvinningsmålet för 2020 är fortfarande möjligt men endast om
politikerna, industrin och andra intressenter arbetar tillsammans för att utveckla
lösningar för återvinningsprocessen
4. Europeiska produktstandarder kräver också granskning och revision för att
säkerställa att produkter som tillverkas med ökat återvunnet innehåll förblir hållbara
och passar för ändamålet
Europeiska kommissionen har för avsikt att minska användningen av potentiellt
giftiga ämnen som sin långsiktiga vision om en "toxisk fri" miljö. Många experter
anser att detta i slutändan är ett oöverstigligt mål, men den pågående bedömningen
och efterföljande begränsning av ämnen är redan verklighet inom EU. Detta initiativ
strider ibland mot EU: s ambitioner för alltmer återvinning, eftersom plastprodukter
som närmar sig slutet av livslängden kan innehålla tillsatser som nu anses vara
farliga. Underlåtenhet att lösa detta problem utgör det största hotet för
plaströrssektorn att kunna uppfylla sina återvinningsmål.
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AP2 Insamlingssystem

I AP2 har fokus varit att ta fram förslag på hur system för rörspill kan se ut. Systemet
definieras från det att spillet uppstår till att det har nått en rörproducent som kan
använda plasten i sin produktion.
Involverade aktörer

För att illustrera ett insamlingssystem så inkluderas fem grupper med företag:
grossister, installatör/entreprenör, insamlingsföretag, materialåtervinnare och
rörproducenter (Figur 10). Transportörer kommer också att involveras för att förflytta
rör mellan dessa företag.

Figur 10 Involverade företag i ett insamlingssystem för rörspill

Aktiviteter

Som definierades i kapitel 1 så består ett insamlings- och återvinningssystem av åtta
aktiviteter (Figur 3.). Nedan definieras aktiviteterna i insamlingssystemet och olika
utföranden av dem diskuteras: insamling, sortering, lagring och transport.
Insamling: Insamling innebär att man lägger rörspillet i en avfallsbehållare, t.ex. en
container. Det kan vara en avfallsbehållare för brännbart avfall, plastavfall eller för
rör. Enligt intervjuer är det vanligaste idag att man lägger dem i container för
brännbart avfall. Avfallsbehållaren står uppställd på byggarbetsplatser eller hos
installationsföretagen. Nedan beskrivs när olika insamlingsplatser används, denna
lista kan dock ha många undantag.
Avfallsbehållare står ofta hos installationsföretagen vid följande arbeten:
•

Bergvärme: Vid installationer av bergvärme är det vanligaste att
installationsfirmorna ansvarar för att ta med sig rörspillet från arbetsplatsen.

•

Mindre markarbeten: Vid markarbeten där det blir mindre mängder avfall och
det inte finns en byggentreprenör tar ofta installatörerna med sig rörspillet
tillbaka.

•

Kommuners VA-arbeten: Installatörerna tar med sig spillet tillbaka till sin
anläggning.

•

Renovering av VA i mindre byggnader: Installatörerna tar då med sig
rörspillet tillbaka.
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Avfallsbehållare står ofta på byggarbetsplatser vid följande arbeten:
•

Större markarbeten: Vid större projekt där det finns en byggentreprenör har
den ofta ansvar för insamling av byggavfall. Annars ställer installatören ut en
container som sedan hämtas av ett insamlingsföretag.

•

Vägarbeten: Vid större vägarbeten ansvarar byggentreprenören för att avfallet
samlas in. Vid vägarbeten i städer är det ofta platsbrist och avfallet hämtas
frekvent.

•

VA inomhus: Vid nybyggnationer och renovering av större byggnader finns
det ofta avfallsbehållare på byggarbetsplatsen.

Avfallsbehållare hos grossister: NPG hade tidigare ett samarbete med ett antal
grossister där det stod containrar vid deras butiker där kunder kunde lägga rörspill.
En grossist beskriver att det var ett flertal problem kopplat till dessa insamlingar.
Först blev det skräpigt kring containrarna och det hände att kunder la andra saker än
rör i containrarna. Ibland kunde det också komma kunder med stora mängder rör och
containern blev då full och det fanns ingen plats att lägga resterande mängder rör. De
hade också pallkragar uppställda hos kommunkunder för rörspill men logistiken
(transporter och hantering) av dessa blev omständlig och tidskrävande.
Sortering: Sortering av rör kan delas upp i grov- och finsortering. Grovsortering
innebär att man skiljer rörspillet från annat typ av avfall, medans finsorteringen
innebär att man delar upp rörspillet i olika fraktioner utifrån typ av plast. I detta
stycke diskuteras var grov- och finsortering ska göras och utförandet av
finsorteringen beskrivs i AP3.
Grovsortering: Tidigare litteratur och resultat från projekt visar att det är bra att göra
grovsorteringen så tidigt som möjligt i kedjan. För rörspill innebär detta att man har
en separat avfallsbehållare för rörspill och inte lägger spillet i en avfallsbehållare för
plast eller brännbart. I intervjustudien beskrevs inte att detta görs i dagsläget.
Däremot beskrevs det att en grovsortering i vissa fall görs hos insamlingsföretag
genom att rör tas ut från brännbara- eller plastfraktioner från byggarbetsplatser. Detta
blir då stora bitar rör som plockas ut.
Finsortering: Finsorteringen i form av att man sorterar olika rörtyper utifrån
plastkvalitet kan teoretiskt att göras på alla ställen i värdekedjan: hos installatörer, på
byggarbetsplatser, hos insamlingsföretag och hos materialåtervinnare. Ju tidigare
man gör finsorteringen desto fler och mindre fraktioner kommer man dock att få
vilket höjer lagrings- och transportkostnaderna. I fallet med bergvärmeinstallatörer
görs finsorteringen automatiskt när en grovsortering görs då de bara har en typ av
rör.
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Under intervjuer har det framkommit att de som har intresse av att göra finsortering
är insamlingsföretag och materialåtervinnare. Incitamentet för insamlingsföretagen
att göra en finsortering är att de får högre pris för ’rena fraktioner’ med rör som
materialåtervinnare kan återvinna. En materialåtervinnare beskrev att de har besökt
insamlingsföretag och visat dem hur de ska göra en finsortering i form av vilka rör de
ska plocka ut från den brännbara fraktionen. Samma materialåtervinnare säger också
att de alltid gör en egen sortering av rör som kommer in från insamlingsföretag för
att säkerställa att ingenting blivit felsorterat. Ju färre fel det är när de får rören desto
snabbare går deras egen sortering.
Lagring: Lagring av rör kommer i någon utsträckning att ske hos varje aktör som
rören passerar. Vid insamling i avfallsbehållare lagerhålls rören tills
avfallsbehållaren är full och går vidare till nästa steg i kedjan. Hos insamlingsföretag
kan rör antagligen lagerhållas i olika typer av avfallsbehållare så som containrar eller
på separata områden på marken (inom- eller utomhus) hos företaget (t.ex. en
sjöfartsficka 20*20 m). Vid förvaring utomhus utan skydd blir rören smutsiga och
kan kräva extra tvätt innan materialåtervinning.
Angående avfallsbehållare har det av många som intervjuats efterfrågats olika typer
av containrar. Anledningen är att rörspillet ofta kan vara längre bitar som inte går att
få ner i t.ex. en storsäck utan att rören delas i mindre bitar innan och inga som
intervjuats har visat sig villiga att storleksreducera rören på byggarbetsplatser.
Transport: För att få rören ska kunna användas i ny rörproduktion så krävs det
vanligtvis tre transporter: (1) insamlingsplats - insamlingsföretag, (2)
insamlingsföretag – materialåtervinnare och (3) materialåtervinnare – producent.
Transporterna kommer att utföras på olika sätt. Figur visar exempel på lastbärare,
lastbilar och ungefärliga lastvikter i varje steg.

Figur 11 Transporter för att kunna materialåtervinna rörspill

På nästa sida beskrivs de tre transporterna.
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1. Insamlingsplats – insamlingsföretag
Först så måste en transport utföras från en insamlingsplats till ett insamlingsföretag.
Figur 11 illustrerar hur befintliga transporter av nya rör och rörspill går idag samt
tomtransporter. Detta är viktigt att förstå då det kan påverka var insamlingsplatser
kan läggas för att göra det enkelt och ekonomiskt att samla in rörspill.
Nya rör som ska installeras (gröna pilar) kommer från en grossist och det finns flera
möjliga transportlösningar för att få dessa till byggarbetsplatser. Först så kan en
installatör åka till en grossist och köpa rör, åka tillbaka till sin anläggning (och
möjligtvis lagra dessa ett tag) och sedan transportera dem till byggarbetsplatsen.
Alternativt så kan installatören på morgonen åka till en grossist, köpa rör och sedan
åka direkt till byggarbetsplatsen. Sist så kan grossisten själv köra ut rören till
byggarbetsplatsen, denna transport kan de ordna själva eller köpa in av en
transportör. Dessa transporter av nya rör genererar tomtransporter (gula pilar) till
både installatörer och grossister som skulle kunna utnyttjas för att skicka tillbaka
rörspill. Först så går grossisternas lastbilar tomma från byggarbetsplatserna. För det
andra så kör installatörer tomma hem samt till grossister när de ska köpa nya rör.
Rörspill (orangea pilar) går idag direkt från byggarbetsplatser till insamlingsföretag
och då är det ofta insamlingsföretaget som ansvarar för transporten, där de antagligen
utför den själv eller anlitar en transportör. Flödet av rörspill kan också gå från
byggarbetsplatsen tillbaka till installatören som installatören utför själv och sedan
vidare till ett insamlingsföretag där insamlingsföretaget ansvarar för transporten.

Figur 12 Befintliga transporter av nya rör samt rörspill samt tomtransporter

2. Insamlingsföretag – materialåtervinnare
Idag går få transporter från insamlingsföretag till materialåtervinnare av rör i
Sverige, då en liten mängd rör materialåtervinns. De som utförs verkar ofta gör det i
20 fotscontainrars där upp till tre containrar körs på samma transport. Varje container
kan ta cirka 3 ton rör.
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3. Materialåtervinnare – rörproducent
När rören är granulerade så går de ner i storsäckar som tar upp en pallplats. Detta
innebär att om man kör ett ekipage med bil och släp (25,25m) så kan man få in upp
till 35 ton med granulerad plast i varje transport. Det gör att priset för denna transport
blir låg per viktenhet och under intervjuer beskrivs denna transportkostnad inte som
ett hinder.
Nya insamlingsmodeller

När nya insamlingsmodeller har diskuterats under intervjuer och projektmöten har
alla varit överens om att det krävs att ett insamlingsföretag är med i kedjan och
koordinerar aktiviteterna. Detta innebär att insamlingsmodellen kan delas in två delar
(1) Insamlingsplats till insamlingsföretag samt (2) insamlingsföretag till
materialåtervinnare. Förflyttningen från materialåtervinnare till rörproducent
beskrevs som oproblematisk och tas därför inte med då denna inte behöver förändras
utifrån befintliga upplägg.
1. Insamlingsplats – insamlingsföretag
I logistikflödet från insamlingsplats till insamlingsföretag är den viktigaste frågan att
beakta var grovsorteringen ska göras, vilket benämns som insamlingsplats. När man
analyserar transportflödena av både nya rör och rörspill (i brännbara fraktioner idag)
finns det fyra möjliga insamlingsplatser i byggprocessen där en grovsortering kan
göras, dessa beskrivs utifrån för- och nackdelar nedan
•

Hos grossister: Den första möjligheten är att ha avfallsbehållare, så som en
container hos grossisters butiker eller lager. Idag går det tomtransporter till
grossister från både byggarbetsplatser när transporter med nya rör och annat
byggmaterial går tillbaka, antagligen till grossisternas lager eller deras
butiker. Installatörer åker också till grossister för att köpa nya rör med tomma
bilar på ditvägen vilket är en annan möjlig transportlösning. En fördel med
avfallsbehållare hos grossister är att antalet grossister är begränsat jämfört
med antalet installationsfirmor eller byggarbetsplatser i Sverige. Dessa
containrar kommer också att vara lättillgängliga för många företag då
grossisters butiker har långa öppettider. En nackdel är att det fortfarande
kommer att krävas mellanlagringslösningar för rörspillet på
byggarbetsplatserna och möjligtvis också hos installatörer om de tar tillbaka
rörspillet från arbetsplatsen och inte åker direkt till en grossist. En annan
nackdel är att tidigare initiativ med containrar hos grossister fick
konsekvensen att mycket annat lades i containrarna och att det upplevdes som
skräpigt runtomkring dessa. Detta talar emot att de grossister som var
delaktiga sist vill testa igen.
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•

På byggarbetsplatser: Många föreslår att en första grovsortering ska ske på
större byggarbetsplatser. Fördelen är att grovsorteringen blir gjord direkt vid
uppkomst av avfall och för dem som installerar är det den enklaste lösningen.
En nackdel som beskrivits under intervjuer är att det ofta är platsbrist på
byggarbetsplatser och att det inte alltid finns plats för en extra
avfallsbehållare. Men alla identifierar inte dessa som en nackdel, vissa menar
att den stora mängden rörspill uppstår under markarbetet vilket är en
begränsad tid och att ha en avfallsbehållare under denna tid är inte ett
problem. En annan nackdel som lyfts fram är att på många byggarbetsplatser
kommer det inte att bli så stora mängder att det lönar sig att ställa upp en
avfallsbehållare. Vissa har föreslagit att man skulle kunna använda storsäckar
eller andra mindre avfallsbehållare. Dock har detta bemötts av andra som
menar att många rördelar är för långa för mindre avfallsbehållare.

•

Hos installatörer: Ett tredje alternativ är att ställa upp avfallsbehållare för
grovsortering hos installatörer. Fördelen är att installatörer ofta passerar sina
anläggningar. En annan fördel är att detta är en möjlighet att fånga upp det
rörspill som uppkommer på mindre byggarbetsplatser där det inte finns ett
byggföretag som ansvarar för insamling av byggavfall. En nackdel är igen att
det kan krävas en mellanförvaring på byggarbetsplatserna. En annan nackdel
är ett det finns många installatörer och många av dessa är små, vilket innebär
att kostnaden för avfallsbehållare kommer att bli hög då det kommer att ta
lång tid att fylla varje behållare.

•

Hos insamlingsföretag: Det sista alternativet är att göra grovsorteringen av
rör från det brännbara avfallet (alternativt plastavfall) hos insamlingsföretag.
Detta görs då med grävmaskiner med gripklo som plockar ut stora rörbitar.
Fördelen är att inflödet blir enkelt. Nackdelen är att en extra sortering krävs
och att mindre rörbitar kommer att missas.

2. Insamlingsföretag – materialåtervinnare
När ett logistiksystem mellan insamlingsföretag och materialåtervinnare ska
utvecklas så är en viktig fråga hur långt man kan transportera rören innan det blir en
förlustaffär, alltså att kostnaderna för att samla in, lagerhålla, sortera och transportera
rören blir högre än vad en materialåtervinnare betalar för rören. Därför har fyra
scenarios sats upp där syftet har varit att se hur mycket som kan allokeras till
transportkostnader i varje scenario och hur lång transportsträcka det motsvarar.
Scenariona varierar två antaganden och får följande alternativ:
•

1A: Finsortering hos insamlingsföretag – Lastvikt 3 ton

•

1A: Finsortering hos insamlingsföretag – Lastvikt 9 ton

•

2A: Finsortering hos materialåtervinnare – Lastvikt 3 ton

•

2B: Finsortering hos materialåtervinnare – Lastvikt 9 ton

Resultaten visas i Tabell 4.
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Tabell 4 Möjlig transportsträcka när insamlingsföretag har ett inflöde av 6 ton rörspill/månad

Sortering
Sortering
Sortering
Sortering
insamlingsför insamlingsför materialåtervi materialåtervin
etag - lastvikt etag - lastvikt
nnare nare - lastvikt 9
3 ton
9 ton
lastvikt 3 ton
ton
Intäkt för en
sändning rörspill
Containerkostnad
Sorteringskostnad
Maximal
transportkostnad
Maximal
transportsträcka
(km)

12 000

36 000

3 000

9 000

300
1 200

1800
3 600

150
0

900
0

10 500

30 600

2 850

8 100

420

1224

114

324

Resultat visar att den möjliga transportsträckan skiljer sig åt för de olika scenariona.
Det scenariot där rören kan transporteras längst är när insamlingsföretagen gör
finsorteringen och skickar 9 ton vid varje transport, då kan man transportera rören
upp till 1200 km. Det näst bästa alternativet är att också göra en finsortering hos
insamlingsföretaget, men enbart skicka en container med 3 ton/transport, då kan man
transportera rören 420 km. Om man istället väljer att enbart göra en grovsortering
hos insamlingsföretaget och skicka osorterade rör till materialåtervinnare så minskar
den möjliga transportsträckan till 320 km för sändningar med 9 ton och enbart 110
km för sändningar med 3 ton. Sammanfattningsvis, för att kunna transportera rör
längre sträckor är det bästa man kan göra är att göra en finsortering på
insamlingsplats eller hos insamlingsföretag, men även att öka transportvolymerna
gör att man kan transportera rören en längre sträcka.
Om insamlingsföretag har ett lägre inflöde (3 ton/månad) med rörspill så påverkar
den möjliga transportsträckan med mellan 3 och 11 % (Tabell 5)
Tabell 5 Möjlig transportsträcka när insamlingsföretag har ett inflöde av 3 ton rörspill/månad

Sortering
Sortering
Sortering
Sortering
insamlingsför insamlingsför materialåtervi materialåtervin
etag - lastvikt etag - lastvikt
nnare nare - lastvikt 9
3 ton
9 ton
lastvikt 3 ton
ton
Intäkt för en
sändning rörspill
Containerkostnad
Sorteringskostnad
Maximal
transportkostnad
Maximal
transportsträcka
(km)

12 000

36 000

3 000

9 000

600
1 200

3 600
3 600

300
0

1800
0

10 500

30 600

2 850

8 100

408

1 152

108

288
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Dessa resultat visar att det är möjligt att få ekonomi i insamlingssystemen.
Nulägesanalysen visade att 80% av rörspillet i Sverige uppstår söder om Uppsala.
Idag har tre potentiella materialåtervinnare identifierats, en i Karlskrona, en utanför
Borås samt en i Skåne. Ytterligare en aktör håller också på att etablera sig utanför
Borås. Detta innebär att för en stor del av rörspillet i Sverige så kommer inte
transporterna att bli längre än vad som tillåts för att det ska bli en ekonomisk affär.
Analysen av uppbygganden av ett insamlingssystem (både delarna) har utgått ifrån
dagens förutsättningar. Dock händer det mycket i Sverige som kan påverka
lönsamheten för insamling av rör i framtider. Här identifieras tre aspekter:
•

Transportpriser. I detta projekt har vi räknat med en transportkostnad på 250
kr/mil. Detta är en förenkling då transportpriser skiljer sig mycket åt
beroende på efterfrågan och utbud i olika regioner. Transportpriser kan bli
lägre om en transportör redan har ett uppdrag i motsatt riktning och ändå ska
köra den sträckan som efterfrågas. När man hittar dessa tomtransporter kan
transportpriserna sjunka mycket. Många av nuvarande rörproducenter ligger i
mellan Sverige, med ett kluster runt Borås. Här är det möjligt att många
transporter får gå tomma till rörproducenterna för att hämta upp rör som
sedan ska transporteras till grossister eller byggplatser. En av de största
materialåtervinnarna för rör ligger också i detta område och ännu en aktör
som vill sortera och kvarna rör planerar att etablera sig i området. Detta ger
goda möjligheter att undersöka huruvida tomtransporter som skapas p.g.a.
transporter av nya rör i motsatt riktning kan användas för att transportera
rörspill. Detta kan dock innebära att man får byta lastbärare från container till
trailers med walking floors. Om demonstrationsprojektet beviljas kommer
denna fråga att undersökas vidare.

•

Nya logistikslösningar kring byggarbetsplatser: Många av de stora
byggbolagen tittar nu på hur man kan effektivisera logistiken kring
byggarbetsplatser. En lösning som föreslås är att byggföretag ska ha
logistikcenter i större städer som koordinerar materielleveranser till alla
byggarbetsplatser i området. Det diskuteras också om man via dessa
logistikcenter också skulle koordinera avfallsflödena i samma transporter som
kör ut nytt material till byggplatserna. Denna nya typ av insamlingssystem
skulle t.ex. kräva nya typer av lastbärare för avfallet och möjligheter till
förvaring på logistikcentren. Men blir detta möjligt finns det goda möjligheter
att på ett mer effektivt sätt samla in rörspill och minska kostnaderna för dessa
då de går i ett returflöde mot leverans av nytt material till byggarbetsplatser.

•

Styrmedel för att öka materialåtervinningen av plast: Debatten i samhället går
varm angående hur man ska öka materialåtervinningen av plast. Om denna
debatt landar i ett eller flera styrmedel kan det få stor påverkan på
incitamenten att materialåtervinna rör. Ett exempel skulle kunna vara förbud
mot förbränning av plast eller specifika grupper med plastprodukter.
Plastgolv är en annan byggprodukt där det uppkommer stora mängder
plastspill varje år.
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Här har den stora producenten Tarkett gått ut och föreslagit ett förbud mot
förbränning av plastgolv3. Förbud mot förbränning av rör skulle göra att
insamling och materialåtervinning blir nödvändigt. Ett annat styrmedel skulle
vara att införa ett producentansvar på rör vilket skulle innebära att
producenter måste säkerställa korrekt omhändertagande i slutet av livscykeln.
Idag har flera av Sveriges rörproducenter ett samarbete genom NPG som kan
liknas vid ett frivilligt producentansvar, men detta har stora möjligheter att
skalas upp på olika sätt.
Testinsamlingar

I projektet har fyra testinsamlingar gjorts för att få mer förståelse för hur mycket rör
och vilken sorts rör som kommer in från olika insamlingsplatser. Nedan beskrivs
resultaten från dessa.
•

Insamling hos en bergvärmeinstallatör i Göteborg

•

Insamling hos rörgrossist i Göteborg

•

Insamling hos en markentreprenör i Göteborg

•

Utsortering av rör hos ett insamlingsföretag i Göteborg

Tabell 6 Resultat från testinsamlingar

Insamlingsplats

Insamlingstid
(veckor)

Bergvärmeinstallatör

3

Vikt (kg)

Varav (%) av respektive
plasttyp
PE

360

100

PP

PVC

Rörgrossist

16

383

25

3

72

Markentreprenör

22

226

28

56

16

Byggplatser

3

3200

90

6

4

https://www.altinget.se/miljo/artikel/forbjud-forbranning-av-plastgolv
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Figur 13 Sortering av rör från testinsamlingar hos rörgrossist och markentreprenör.

Två lärdomar hos insamlingsföretagen
•

Enkelhet och information: Mängden insamlade rör per vecka var låg för
insamlingarna hos rörgrossisten och markentreprenören. Markentreprenören
beskrev att när de via mail informerade sina installatörer om insamlingen
fylldes containern snabbt på, men stannade sedan av. Vid ett påminnelsemail
ökade volymerna igen. Detta visar att det krävs bra information för att
uppmuntra till att ta tillbaka rören till entreprenören och på sikt göra detta till
en vana. En aspekt som kan göra att större mängder samlas in är att
containern är tydligt utmärkt. Står den hos en grossist ökar det troligtvis
chanserna att fler rör samlas in då installatörer påminns varje gång de
passerar grossisten. Hos bergvärmeinstallatören däremot så ökade volymerna
snabbare, detta kunde förklaras med att installatörerna var vana vid att ta med
spillet hem och den enda förändring som krävdes var att de la det i en annan
container.

•

Spårbarhet och informationsdelning om hämtningar: För att få effektiva
system där det säkerställs att containrar (eller andra lastbärare) hämtas när de
är fulla behövs det rutiner för hur installatörer, entreprenörer och grossister
koordinerar hämtningar med insamlingsföretagen. Insamlingsföretagen måste
också ha processer för att säkerställa att dessa hanteras i ett separat flöde (och
ej det brännbara flödet).
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AP3 Sorteringsmodell

I AP3 har fokus varit att ta fram en modell för hur rören ska hanteras och sorteras
efter materielinnehåll (PE, PP och PVC) på ett effektivt och säkert sätt. Det är viktigt
att de återvunna materialen håller en jämn och hög kvalité så att de kan användas till
nya kvalitetsrör och profiler. Första steget var att utföra inventeringar vilka rör som
uppkommer som installationsspill på byggplatser och hos de aktörerna som hanterar
rören, analysera materielinnehållet, och vilka mängder som uppkommer. Därefter har
möjligheterna att identifiera och sortera rören undersökt. Utmaningar har
identifierats. Ett antal sorteringsförsök har genomförts. En sorteringsmodell har tagits
fram.
Rörtyper och sorteringsmetodik

Olika rörtyper och materialinnehåll:
Vanligt förekommande HDPE-rör (Figur 14):

Figur 14 Några vanliga HDPE-rör; överst två typer av korrugerade dräneringsrör, nederst ett delat
kabelskyddsrör och ett tryckrör med typisk färgkodning.
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Vanligt förekommande PPCO (polypropencopolymer)-rör (Figur 15):

Figur 15 Några vanliga PPCO-rör; korrugerade rör för dagvattenbrunnar, nederst avloppsrör för
utomhus (brun) respektive inomhus (grå) användning. Avloppsrör för inomhusbruk innehåller
fyllmedel (talk eller krita).
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Vanligt förekommande PVC-rör (Figur 16):

Figur 16 Några vanliga PVC-rör: Avloppsrör, dagvattenrör är vanliga PVC-rör. Kabelskyddsrör
förekommer också i PVC, samt korrugerade dräneringsrör. PVC innehåller fyllmedel, vanligtvis krita.
Igenkänning: Rören är blanka jämfört med PE och PP, de bleknar snabbt då de utsätts för UV-ljus,
om de spricker sönder är det med sprödbrott (bitar med skarpa kanter).

Rörtyper som lyder under europeisk standard är märkta med tex. EN-standard, kod
för applikationsområde, tillverkare, storlek, väggtjocklek, material, nominell
ringstyvhet. När det gäller materialbetäckningar så används förkortningar för
respektive plasttyp som tex PE, PP och PVC. Enligt standard ska märkningen sitta på
ett intervall med maximalt avstånd av 2 meter.
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Vid sorterings av rör efter plasttyp är märkningen på rören till stor hjälp. När
rörspillet består av kortare bitar än 2 meter saknas ibland märkningen. I vissa fall har
märkningen varit så svag att materialtyp har varit svår att urskilja. Det förkommer
också omärkta rör. Det är vanligt att importerade kabelskyddsrör och dräneringsrör
inte har märkning, det försvårar sorteringen, då dessa rör förekommer i både HDPE,
PPCO och PVC. HDPE är det absolut vanligaste materialet i dessa rörtyper.
Tryckrör och slang av HDPE och MDPE utgör den viktmässigt största delen av
rörspillet. De kan enkelt identifieras till utseendet. Rören är svarta och har en färgad
rand som är blå för produkter som används ihop med vatten och grön för optokablar.
HDPE används också i många andra rör, det är det vanligaste materialet i
kabelskyddsrör och i korrugerade dräneringsrör. Som innerskikt i flerskiktsrör med
PP på utsidan är ytterligare en variant.
Polypropenrör som säljs i Sverige är av copolymertyp, dvs PP-PE copolymer, även
att det ofta på märkningen endast står PP och inte PPCO som det borde stå.
Copolymeren är slagtålig även i kyla, till skillnad från PP homopolymeren. PPCO
används mycket i dagvattenbrunnar och avloppsrör. Rören är oftast bruna, grå eller
svarta. PVC-rör känns igen på den släta och blank ytan, de är oftast rödbruna eller
grå, används ofta i avlopps- och dagvattenrör. Andra kännetecken är att PVC ger
spröda brott, d.v.s ger kantiga, vassa bitar om de spricker. Vidare bleks de av solen,
ett annat typiskt kännetecken.
För att kunna sortera rör manuellt krävs kompetens baserad på erfarenhet då likande
rörtyper finns i olika plastmaterial. Studiebesök har visat att det finns företag som har
byggt upp denna kompetens och sorterar manuellt efter utseende och märkning av
rören. Det är viktigt för dem att själva sortera rören så att de kan garantera kvalitén
på plastråvaran från återvunna rör och sälja den som produkt.
Det är viktigt är att kunna sortera ut PEX-slang (tvärbunden PE) så att inte plasten
som ska återvinnas blir förorenad. Eftersom PEX inte smälter orsakar det stora
problem i återvinningen om bitar av PEX kommer med i formsprutan eller extrudern.
Osmälta klumpar förstör då produkten. Lyckligtvis är PEX-slang (som används i
värmegolv) lätt att känna igen och sortera bort om sorteringen sker manuellt för
hand.
Som komplement till den manuella sorteringen är en handhållen NIR (Near Infrared
spektroskopi) praktiskt att använda för plasttypidentifiering men fungerar tyvärr inte
för svarta material. Handhållen XRF (X-ray flourescens) kan användas för att
identifiera innehållet av grundämnen, exempelvis om klor identifiera i materialet så
kan man dra slutsatsen att materialet är PVC. Tekniken fungerar även för svarta
material.
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En handhållen XRF-utrustning har testats ute på insamlingsanläggning. Instrumentet
som använts är en Termo Scientific Niton XL 3t med GOLDD-teknologi
(Geometrically Opimized Large Area Drift Detector). Se Figur 17. Den testade
utrustningen har GOLDD-teknologin för metallegeringar men saknar gruv- och
mineralinställning vilket gör att den inte identifierar kisel, aluminium och
magnesium när de förekommer som mineraler vilket de gör när de finns i plast som
fyllmedel eller additiv. Tekniken generellt detekterar inte lätta grundämnena från
nummer 1 till 11. Det testade instrumentet fungerade bra för att identifiera PVC-rör
dvs klor. Bly kunde också identifieras i några av de äldre rören. Instrumentet ger en
ungefärlig procenthalt och som exempel identifierades en klorhalt på 35-45% och
0,1% bly. Övriga rör identifierades som non-PVC type. Titan och järn kunde också
identifieras i rören.

Figur 17 Handhållen XRF-utrustning

En handhållen NIR-utrustning, Themo Scientific microPHAZIR-PC (Figur 18), har
använts vid ett flertal tillfällen vid sortering och återvinningsförsök. Den fungerar bra
till att identifiera plasttyperna PE, PP och PVC. PEX identifierar den som PE. Den
klarar inte av att identifiera svarta rör. För att identifiera dessa så behövs MIR (Mid
Infrared spektroskopi) vilket är den traditionella FTIR-tekniken (Fourier Transform
Infraröd spektroskopi) som oftast är av typen bänkutrustningar och som inte finns
handhållen.

Figur 18 Handhållen NIR-utrustning
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Studiebesök på sorteringsanläggning för plaströr, Tönsmeier, Tyskland
Tönsmeier är en tysk stor återvinnare som sorterar många olika material.
Anläggningen som besöktes ligger utanför Magdeburg och tar emot rör från både
bygg- och rivning4. Rör från bygg- respektive rivning hanteras i separata flöden
Sorteringen sker manuellt. Att kunna känna igen olika typer av rör och sortera dem
manuellt är kärnkompetensen.

Figur 19-20. Rörspill från nybyggnation och renovering. Manuell sortering och kapning av rör.

Rören sorteras efter plasttyp; HDPE, PP och PVC, kapas i lagom längder och stoppas
i korgar (Figur 20 och 21). Gummibussningar, metall, PEX och andra material man
inte vill ha med i återvinningen sågas bort. Omkring 80 % av det material som tas
emot sorteras för materialåtervinning. Efter sortering kvarnas plasten, HDPE och PP
kvarnas i samma lina medan PVC kvarnas i en egen (Figur 22).

Figur 21-22. Rör sorterade efter plasttyp (HDPE, PP och PVC), kapas och kvarnas.

HDPE och PP plasten tvättas efter kvarning (Figur 23). Hos Tönsmeier färgsorterars
också en del av plasten som då kan säljas till högre pris.

4

https://www.toensmeier.com/
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Figur 23. Tvätt av kvarnad plast.

HDPE, PP och PVC material från återvunna rör säljs i huvudsak till rörproducenter. I
Europa finns flera återvinnare som arbetar på liknande sätt enligt Tönsmeier. En av
dem är den holländska återvinnaren Van Werven som nyligen startat upp en
sorteringsanläggning för rör och annan hårdplast utanför Borås.
Sorteringsförsök

Ett antal sorteringsförsök har utförts inom projektet:
Renova i Skräppekärr, Göteborg
Renova får årligen in uppskattningsvis 60 ton rör från byggfirmor och installatörer
som lämnar in rör. Rören samlades tidigare på marken i ett fack för rör. Nu läggs
rören i stället i containrar. Avsikten är att rören ska materialåtervinnas. Renova får
också in omkring 40 ton rör årligen med brännbartavfall från bygg- och rivning. Det
skulle vara möjligt att sortera ut rören från brännbart men bättre och mer effektivt
skulle det vara att rören i stället sorteras ut på byggplatserna och inte hamnar i
brännbart.
På Renova har HDPE rör sorterats ut från ”Rörfraktionen” för återvinningsförsök. En
majoritet av rören (räknat i vikt) var HDPE-tryckrör (svarta rör med färgkodning, se
de svarta rören i Figur 24). Rören var enkelt att känna igen. En del av tryckrören är
har stor diameter och godstjocklek, de är ofta tunga att hantera manuellt då de väger
mycket. En del av rören är långa, upp till ca 3 meter. Därför behövde de sågas på
plats i kortare hanterbara längder. Andra HDPE rör såsom korrugerade dräneringsrör
har låg vikt och är enkla att lyfta men det är sämre ekonomi att transportera de lätta
rören till en sorterings-/ återvinningsanläggning.
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Figur 24 Utsorterade HDPE tryckrör (svarta med färgrand) och gula lätta korrugerade
dräneringsrör från Renova.

Novoplast, Karlskoga
Novoplast fick via en grossist ta hand om överblivna rör. Det var blandade HDPE,
PPCO och PVC-rör. Materialet gicks igenom och släta HDPE-rör utan ränder
(färgkod) sorterades ut. Dessa var gula och svarta kabel och el-telerör. Svarta HDPErör med ränder tvättades och sorterades också ut. Rören shreddades och kvarnades.
Processegenskaper testades för de olika rörkvalitéerna. HDPE-materialet, blandade
kvalitéer använde sedan till extrudering av optokabel hos Uponor.

Figur 25 Överblivna rör från grossist som har sorterats och undersökts.
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NCC Recycling, Utby, Göteborg
Normalt hamnar rören från byggplatserna i containrar för brännbart men under ca 3
veckor i december 2017 sorterade NCC Recycling ut rören från brännbart och 3 stora
containrar fylldes snabbt. Containrarna visade sig innehålla mycket kabelskyddsrör
och dräneringsrör denna gång. Vid ett senare tillfälle var det till största delen tryckrör
av HDPE och kabelskyddsrör som sorterats ut. Rören transporterades till Uponor i
Fristad för ytterligare sortering och återvinningsförsök.

Figur 26 Sortering av rör på NCC Recycling i Göteborg. Vid detta tillfället mycket kabelskyddsrör
och dräneringsrör från byggplatser.

Uponor, Fristad
Rör från rörinstallatörer, bergvärmeinstallatörer och från NCC Recycling sorterades
på Uponor i november 2018. Liksom vid tidigare sorteringsförsök så var den stora
volymen HDPE rör (Figur 27), varav tryckrör utgjorde uppskattningsvis 85% (räknat
i vikt). Andelen PE-rör totalt inklusive några MDPE-slangar (medeldensitets PE)
utgjorde närmare 95%. Utöver PE-rören fanns några PPCO rör (Figur 28), resten var
några bitar från PVC-rör (ett tiotal PVC rören hade plockats ut i förväg), 3
oidentifierade rör, lite isoleringsskum och annat skräp plockades bort. Handhållen
NIR användes för att identifiera rör som inte var märkta men det fungerade inte på de
mörkgrå och svarta rören. Det fanns svarta dräneringsrör i både HDPE och i PPCO
material, det finns därför risk att de kan hamna fel i sorteringen. Några FTIRanalyser gjordes därför i Uponors laboratorium för att identifiera materialet i de
svarta omärkta dräneringsrören. Upp till 5 % PP-material i PE-materialet kan
tolereras om plasten används till rör med lägre hållbarhetskrav såsom kabelskyddsrör
och optokabelrör. En del av rören var ganska smutsiga och rören spolades därför
med högtryckstvätt. Därefter shreddades rören och kvarnades. Planen är att tillverka
optokabelrör av blandade HDPE rör.
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Figur 27 Utsorterade PE-rör.

Figur 28 Utsorterade PE-rör.

För att underlätta sorteringen av rör för återvinning borde alla rör, även enklare rör
såsom kabelskyddsrör och dräneringsrör vara tydligt märkta.
Sorteringsmodel

Rör

Manuell
sortering,
kapning

Granulering
/kvarning

Tvättning
och
avvattning

(Färgsortering)

Kvalitetskontroll

Figur 29 Sorteringssteg

Erfarenheter från intervjuer, studiebesök och praktiska försök har visat att för att
uppnå en bra sortering så behöver; (1) spillet sorteras separat för nyinstallation
respektive renovering och rivning (vilket det också gör i normalfallet), (2) manuell
sortering på sorteringsanläggning av erfarna sorterare som känner igen olika typer av
rör är att föredra, användning av NIR-sensorer för materialidentifiering vid behov
(om rören är omärkta), (3) kapa rören i hanterbara längder och avlägsna främmande
material såsom gummitätningar (4) Granulering (kvarning) av rören. De olika
materialen bör hanteras separat i granuleringsprocessen så att ingen kontaminering
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mellan materialen sker, (5) tvätta plasten vid behov. Som komplement kan sortering
med färgsensor utföras för att öka värdet på plastråvaran.
AP4 Återvinning

I AP4 har fokus varit att undersöka i vilka produkter, rörtyper och profiler, den
återvunna plasten från rör kan och tillåts användas. Egenskaper på den återvunna
plasten har analyserats och försök att uppgradera materialegenskaperna har
genomförts. Försök har också genomförts för att hitta en bra återvinningsmetoden för
PEX-slang. Flera återvinningsförsök har utförts inom projektet med återvunnen plast
från rör i industriell skala och flera demonstratorer har tagits fram.
Inom AP4 har också en förenklad hållbarhetsanalys (miljösystemanalys) genomförts.
Standarder

Rörtillverkning är reglerad via europeiska standarder och CE-märkning. I många av
dessa standarder får inte återvunnet material användas. Däremot får eget
produktionsspill användas i de flesta fall (Tabell 8). CE-märkning innebär att
tillverkaren deklarerar att produkten uppfyller kraven i EU:s byggproduktdirektiv
och att tillverkaren är skyldig att utföra den tillverkningskontroll som anges i den
harmoniserade standarden.
I norden har vi ytterligare ett system, Nordic Poly Mark som är ett frivilligt
kvalitetsmärke för plaströrsprodukter vilket innebär att en tillverkare förbinder sig att
följa en certifieringsordning som fastställts av ett fristående certifieringsorgan. Om
tillverkaren uppfyller kraven får tillverkaren märka produkten med det
kvalitetsmärke som är kopplat till certifieringsordningen, t ex INSTA-CERT/Nordic
Poly Mark.
Tabell 8 Exempel på EN standarder och hur återvunnet material får användas.
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I projektet vi identifierat några rörtyper som inte är reglerade via standarder och där
återvunnet material kan användas. Dessa är: kabelskyddsrör, dräneringsrör,
vägtrummor, optokabelrör och flerlagersrör.
Återvinning av HDPE tryckrör

Rör som används vi bergvärmeborrning, 60x10 mm (Figur 39) samt två typer av
profiler (Figur 42-43) producerades på Talent av 100 % återvunnen plast från
tryckrör. Försöken bekräftade att materialet fungerar mycket bra i processen över tid.
Trycket och massatemperaturen var stabilt, godstjocklek jämn och ytorna på rören
var jämna och fina. Materialet passar bra för den testade rörtypen och till spiklisten
och sammanfogningslisten som också producerades. Det är en stor fördel att det
fungerar använda kvarnad plast (6 mm) som matas direkt i extrudern utan att
materialet behöver kompounderas och pelleteras. Det ger en besparing på mellan 3-4
kr/kg plast.

Figur 30-31. HDPE-rör kvarnas på Rapid Granulator till ca 6 mm.

Figur 32 Rörextrudering på Talent i Alstermo.
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Återvinning av PE-mix

PE-mixen utvärderades med avseende på mekaniska och termiska egenskaper. Plast
mixen var fördelad på 3% PP och 97% PE. Materialet innehöll 1,3% oorganiskt
fyllmedel. Resultaten visar på ett PE-material med bra egenskaper även utan
kopplingsagent. Tillsats av kopplingsagent gjorde materialet lite mer flexibelt.
Resultat från undersökning av egenskaper visas i Bilaga 1, Tabell 1 och 2.
Materialet testades sedan för rörextrudering hos Talent och där visade det sig
knottror och hål i rören av osmält material, med stor sannolikhet orsakat av PEXföroreningar, vilket inte framkommit vid utvärdering av materialet.

Figur 33-34 PE-mix och rör producerade i första försöket med ojämn yta och hål orsakat av PEXföroreningar.

I nästa försök att extrudera rör, nu med 1 ton PE-mix som smältfiltrerats på
Novoplast, fungerade extruderingen bra. Godkända rör erhölls (Figur 41).
Utvärdering av materialet visade även lägre PP-innehåll, vilket bara var 0,7%.
Resultat från undersökning av egenskaper visas i Bilaga 1, Tabell 3.

Figur 35 Rörextrudering av PE-mix, andra försöket på Talent.
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Återvinning av HDPE från gula kabelskyddsrör

Gula HDPE-rör som har använts till kabelskydd utvärderades med avseende på dess
processbarhet och mekaniska egenskaper. Materialet egenskaper bedömdes som goda
för vidare rörextrudering. Resultat från undersökning av egenskaper visas i Bilaga 1,
Tabell 4.
Kravspecifikation för HDPE-råvara från återvunna rör.

En kravspecifikation för återvunnen HDPE har tagits fram av rörtillverkare.
Tabell 9 Krav på egenskaper och mätvärden av återvunnen HDPE

Återvinning av PPCO från bobinrör

Grå avloppsrör som har använts som bobiner utvärderades med avseende på dess
processbarhet och mekaniska egenskaper. Då materialets flytbarhet var hög
bedömdes materialet inte vara intressant att återvinna och använda för
rörextrudering. Resultat från undersökning av egenskaper visas i Bilaga 1, Tabell 5.
Återvinning av PVC-rör

Utvärdering av egenskaper pågår hos Inovyn.
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Återvinning av PEX-rör med EVOH-beläggning

Figur 36. PEX-rör med EVOH beläggning.

Återvinning av PEX-rör med HDPE av formsprutningskvalitet och inverkan av
kopplingsagent
Formsprutning av provstavar med 50% PEX fungerade bra och gav släta ytor.
Inblandning av kopplingsagenten DuPont Fusabond E226 till blandningen med 50%
PEX bidrog till en liten minskning i modul och brottöjning. Brottstyrkan och
slagsegheten ökade något. Det är oklart om kopplingsagenten förbättrat
kompatibiliteten mellan materialen i blandningen eller om det är effekter av den
tillsatta polymerens egenskaper. Resultat från undersökning av egenskaper visas i
Bilaga 1, Tabell 6.
Återvinning av PEX-rör med PP formsprutningskvalitet och kopplingsagent
Formsprutning av provstavar med 50% PEX fungerade bra och gav släta ytor.
Inblandning av kopplingsagenten DuPont Fusabond E226 och DuPont Fusabond
P353 bidrog till något minskade värden för modul, spänning och töjning vid flytning,
brottstyrka, brottöjning och slagseghet. Beroende på vilka egenskaper som önskas av
slutprodukten så är det möjligt att blanda in upp till 50% PEX i PP med eller utan
kompplingsagent. Resultat från undersökning av visas i Bilaga 1, Tabell 7.
Återvinning av PEX-rör med HDPE av extruderingskvalitet samt kopplingsagent
Extrudering av band med 20% PEX fungerade men PEX-kornen gav en knottrig yta.
Inblandning av kopplingsagenten Dupont Fusabond E226 bidrog främst till ökad
brottförlägning. För övrigt ingen direkt förbättring. Banden blev mycket knottriga.
Resultat från undersökning av egenskaper visas i Bilaga 1, Tabell 8.
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Figur 37. Extruderade band av PEX/ HDPE. PEX-kornen ger en knottrig yta.

Återvinning av PEX-rör med PP av extruderingsskvalitet samt kopplingsagent
Extrudering av band med 20% PEX fungerade men PEX-kornen gav en knottrig yta.
Inblandning av kopplingsagenten Dupont Fusabond N525 bidrar främst till minskat
modulvärde. För övrigt ingen direkt förbättring. Banden blev mycket knottriga.
Resultat från undersökning av egenskaper visas i Bilaga 1, Tabell 9.
Slutsats återvinning av PEX-rör med EVOH-beläggning
Det är möjligt att återvinna rör av PEX med EVOH beläggning om materialet
pulveriseras till små partiklar, ca 1 mm och blandas med ett kompatibelt
matrismaterial, lämpligen med HDPE av formsprutningskvalitet. PP av
formsprutningskvalité fungerar också men blandningen är då inte kompatibel på
samma sätt som med HDPE. Formsprutade artiklar kan tillverkas med jämna ytor.
Upp till 50 % PEX kan tillsättas om materialet används för formsprutning.
Materialets flytbarhet minskar och duktiliteten (mjukheten) på materialet ökar med
ökad inblandning av PEX. Det fungerar inte lika bra att extrudera materialet.
Knottror bildas av PEX-partiklarna vilket gör materialet olämpligt till rör. De
kopplingsagenter som testats har inte haft någon tydlig påverkan på de mekaniska
egenskaperna.
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Demonstratorer från projektet i industriell skala

Rör och profiler som tagits fram i produktion hos industripartners.

Figur 38 och 39. Ett 11 mm kabelskyddsrör (tv) och ett tryckrör 60x10 mm (th) tillverkat av 100%
återvunnen HDPE från tryckrör som sorterats ut på Renova. Båda rören har tillverkades på Talent i
Alstermo.

Figur 40-41. Ett optokabelrör tillverkat på Uponor i Fristad (tv) av 100% blandade PE-rör och ett
elrör (th) tillverkat på Talent i Alstermo av Swerecs PE-mix, smältfiltrerad.

Figur 42-43. En sammanfogningslist för gipsskivor (tv) och en spiklist tillverkad på Talent i Alstermo
av 100% återvunnen HDPE från tryckrör.

Förenklad hållbarhetsanalys

Fallstudien visade att klimatpåverkan per kg, är ca 0,2 kg koldioxidekvivalenter
(CO2-eq) för återvunnen plast. För motsvarande ny plastråvara är klimatpåverkan
drygt 10 gånger större. Om nya rör tillverkas i återvunnen rörplast sparas ca 2 kg
CO2 per kg plast. Se rapport i Bilaga 2.
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Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
Sammanfattningsvis är resultaten positiva och visar att det sannolikt är möjligt att
samla in och materialåtervinna rörinstallationsspill i ett resurseffektivt cirkulärt
system i Sverige. Detta bör demonstreras i ett större projekt med flera aktörer i
värdekedjan.
Erfarenheter från intervjuer, studiebesök och praktiska försök har visat att för att
uppnå en bra sortering så behöver; (1) spillet sorteras separat för nyinstallation
respektive renovering och rivning (vilket det också gör i normalfallet), (2) manuell
sortering utförs på sorteringsanläggning av erfarna sorterare som känner igen olika
typer av rör, användning av NIR-sensorer för materialidentifiering vid behov (om
rören är omärkta), (3) kapa rören i hanterbara längder och avlägsna främmande
material såsom gummitätningar, metall etc. (4) Granulering (kvarning) av rören. De
olika materialen bör hanteras separat i granuleringsprocessen så att ingen
kontaminering mellan materialen sker, (5) tvätta plasten vid behov. Som komplement
kan sortering med färgsensor utföras för att öka värdet på plasten.
Återvinningsförsök har visat att tryckrör av HDPE för vatten och geotermisk värme
ger en utmärkt kvalité. Återvinningsförsök som utförts har visat att det går bra att
producera kabelskyddsrör och optokabelrör även av återvunnen HDPE från blandade
PE-rör. Upp till 5% av föroreningar av antingen PP eller fyllmedel kan tolereras utan
att egenskaperna försämras nämnvärt.
EN-standardiseringen av rör innebär att återvunnen plast bara får användas i vissa
rörtyper. Rör för kabelskydd, dränering, optokabel, vägtrummor och flerlagersrör har
identifierats som lämpliga rör för återvunnen plast. En specifikation har tagits fram
med lämpliga egenskaper som önskas från rörproducenternas sida på återvunnen
HDPE-plast.
Det är möjligt att återvinna PEX-rör med EVOH barriär genom att mala materialet
till pulver, blanda i en matris av HDPE alternativt PP. Det fungerar bättre att tillverka
formsprutade produkter än att extrudera till rör och profiler. Inblandning av 50%
PEX fungerar och ytorna på produkten blir jämna vid formsprutning.
Tillverkningen av rör i Sverige uppgår till ungefär 100 000 ton per år. Cirka 5000 ton
av detta blir installationsspill som idag nästan uteslutande går till energiutvinning.
Utöver detta uppkommer även rörspill vid rivning och renovering. I Sverige har vi
flera stora rörproducenter som tillsammans efterfrågar mer än 5000 ton återvunnen
plast från insamlade välsorterade plaströr. Detta innebär att det spill som uppkommer
i Sverige kan behållas i ett cirkulärt system där rörspill kan användas till att tillverka
nya rör. Detta är viktigt ur flera aspekter. För att nå en hållbar materialförsörjning
med minskad fossil användning krävs det att Sverige åstadkommer en ökad
materialåtervinning. Om allt rörinstallationsspill som uppstår i Sverige tas om hand
och materialåtervinns kan det ge en besparing på 10 000 ton CO2-ekv. per år. I detta
finns också en stor ekonomisk potential; om plast från rörspill som samlas in och
materialåtervinns kan ge intäkter motsvarande 50 miljoner SEK per år. Det bidrar till
att bibehålla materialvärdet inom Sverige vilket också skapar jobb i Sverige.
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Uppskattningsvis skulle 50 nya jobb skapas hos insamlingsföretag, transportföretag
och materialåtervinnare för att ta hand om 5000 ton rörspill per år (Uppskattning:
Hälften av 50 miljoner SEK kommer att användas för personalkostnader och en
anställd kostar 500 000 kr/år).
Nästa steg - REPIPE - Demo

Då resultaten från projektet är goda och intresset är stort så har en ansökan till ett
demonstrationsprojekt inom Re:Source skickats in. Projektet kallas REPIPE -Demo,
och 28 partners har anmält att de vill deltaga. Utöver de partners som har medverkat i
innovationsprojektet så har ytterligare företag från hela värdekedjan tillkommit, se
figur x. Företagen har deltas upp i grupperna: grossister, underentreprenörer,
byggbolag, insamling, sortering, materialåtervinning, rör- och profiltillverkare,
beställare, branschorganisationer och andra. Företagen verkar främst i södra Sverige
(söder om Uppsala), där 80% av rörspillet uppstår. Demonstrationsprojektet avser
utveckla och demonstrera kostnads- och resurseffektiva logistiklösningar för
insamling, sortering och återvinning av plast från rör för att genera kunskap om
incitament och arbetssätt som ökar insamlingsgraden av rör, effektiva transport- och
logistikupplägg, förbättrad sortering, effektivare materialåtervinning samt mer
möjliga avsättningar för återvunnen rörplast. Vid projektets slut förväntas ett
samarbete mellan nyckelaktörer ha uppstått.

Figur 44. Deltagande företag och organisationer i ansökan för REPIPE-Demo.
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Projektkommunikation
Under projektets gång har information och resultat från projektet spridits inom de
deltagande företagens organisationer samt utanför projektet på olika sätt. Information
och resultat har nått till viktiga beställargrupper av bygg- och infrastrukturprojekt
såsom Göteborg och Jönköpings kommuns VA avdelningar, Göteborgsstad
Lokalförvaltningen, byggföretaget NCC, rörinstallatörer, byggentreprenörer,
bergvärmeinstallatörer. En annan målgrupp för kommunikation har varit
återvinningsaktörer såsom NCC Recycling, Sysav, Stena, Ragnsells mfl. Information
och resultat från projektet har kommunicerats till många företag i plastbranschen,
rörtillverkare, tillverkare av profiler och av andra plastprodukter. I tabell 11 är några
av de olika spridningskanalerna listade.
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