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Förord
Detta projekt har finansierats med ett femtioprocentigt stöd från Energimyndigheten
och femtio procents medfinansiering från de deltagande företagen Bildelslagret i
Lidköping AB, Olanders Recycling Tools AB, EU Robotservice AB och Bilretur
AB. Chalmers Industriteknik har deltagit i projektet med hundra procents
finansiering från Energimyndigheten och har bidragit med utveckling av
sensorsystem, kommersialiseringsutvärdering och projektledningsresurser.
Ett särskilt tack riktas till Pivac Syd AB, som har bidragit på ett utomordentligt sätt
vid utvecklingen av ett innovativt verktyg för demontering av härdat glas.
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Sammanfattning
Målet med detta projekt är att automatisera demontering av uttjänta fordon. Syftet
med detta är trefaldigt: att öka effektiviteten vid demontering, att öka
återvinningsgraden för uttjänta fordon och att åtgärda de arbetsmiljöproblem som
förekommer vid framförallt demontering av glaspartier. De utmaningar som
föreligger med detta är framförallt kopplade till den mycket stora flexibilitet som
krävs vid demontering av uttjänta bilar och det faktum att en lösning måste ha en
avsevärt lägre investeringskostnad än de automationsinstallationer som normalt
används inom tillverkningsindustrin.
Ytterligare en utmaning har varit att hitta ett sätt att hantera de partier som är av
härdat glas, typiskt sido- och bakrutor. Anledningen till att detta är utmanande är att
när denna typ av glas spräcks, som vid fräsning, så gör de spänningar som uppstått
grund av härdningen att hela glaspartiet går i ett oräkneligt antal delar, vilket är
mycket svårt att hantera maskinellt.
För att besvara frågan om hur automatiserad demontering av uttjänta fordon kan
göras på bästa sätt har projektgruppen först haft ett antal workshops för att identifiera
vilka kriterier en lösning behöver möta. Sedan har litteraturstudier, internetsökningar
och konsultationer med forskare från Chalmers och specialister inom
automationsindustrin gjorts i syfte att förstå hur olika lösningsalternativ skulle kunna
utformas. För att möta utmaningen med flexibilitet valdes en lösning där systemet
med hjälp av bildigenkänning utformar ett unikt program för varje fordon som skall
demonteras. På så sätt behöver det inte på förhand vara känt vilken typ av fordon
som skall hanteras. För att möta utmaningen med kostnadseffektivitet baserades
lösningen på en begagnad robotarm och ett sensorsystem från Microsoft Kinect.
Robotarmen kostar cirka en femtedel av vad en ny gör och sensorsystemet en tiondel
av ett traditionellt industrisystem. Trots de låga kostnaderna kan fullt tillräckliga
prestanda uppnås.
Under projektets gång har praktiska tester av fräsverktyg, gripdon, sensorsystem och
bildigenkänningsalgoritmer kontinuerligt utförts innan nästa steg tagits. Detta i syfte
att fortlöpande verifiera lösningskonceptets giltighet allt eftersom arbetet pågick.
Parallellt med de praktiska testerna har flödessimuleringar gjorts i syfte att utvärdera
en automatiserad bildemontering i sin helhet, med avseende på lönsamhet, fördelning
av arbetsmoment och materialflöden.
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De resultat vi har kunnat se är att:
•

Det sensorsystem och den uppsättning verktyg som utformats kan avlägsna
partier av både laminerat och härdat glas från ett fordon vars geometri inte var
känd på förhand.

•

Det med hjälp av robotisering går att eliminera några av de mest
arbetsmiljömässigt problematiska momenten och spara tio till femton minuters
arbetstid per fordon som demonteras.

•

En robotiserad demontering av uttjänta fordon blir lönsam vid en årsvolym på
minst ca. 5000 fordon.

•

En bildemonteringsanläggning behöver utformas från grunden med automation i
åtanke för att dra maximal nytta av de fördelar denna innebär.

De viktigaste slutsatserna som kan dras från dessa resultat är att:
•

Det är fullt möjligt att med en innovativ kombination av dagens robotteknik,
sensorsystem för konsumentbruk och nya gripdon låta en robotlösning ta över
en betydande del av hanteringen av uttjänta fordon.

•

För att en automatiserad demontering skall bli lönsam krävs stora volymer
och att en anläggnings flöden som helhet utformas med automatisering i
åtanke. Detta är inget unikt för bildemontering, utan gäller i stort sett överallt
där processer skall automatiseras. Med den konsolidering som förutspås inom
branschen är det troligt att ett antal svenska och europeiska aktörer kommer
upp i de volymer där automation blir högintressant.

Det finns ett antal spår från detta projekt som förtjänar att undersökas vidare. För det
första vore det synnerligen intressant att undersöka hur en automatiserad
bildemonteringsanläggning skulle kunna utformas från grunden, och beräkna med
vilken ekonomisk och miljömässig hållbarhet denna skulle kunna drivas. För det
andra skulle en hypotetiskt supereffektiv bilmontering öppna upp för nya
logistikscenarier, där ett fåtal högautomatiserade bildemonteringar kan serva en stor
geografisk yta. Längre transporter av uttjänta fordon skulle kunna bli försvarbara
genom de miljömässiga och ekonomiska vinster som kan åstadkommas med
stordriftsfördelar i demonteringssteget.
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Bild 1 Kalibrering av sensorsystem inför försök att fräsa ut ruta med automatgenererad
robotkod.

Summary
The aim of this project is to automate the dismantling of end-of-life vehicles. The
purpose of this is threefold: to increase the efficiency of dismantling, to increase
recovery rates for end-of-life vehicles and to address the work environment problems
that occur in particular by removing glass sections. The challenges posed by this are
mainly linked to the very large flexibility required for dismantling end-of-life
vehicles and the fact that a solution must have a significantly lower investment cost
than the automation installations normally used in the manufacturing industry.
Another challenge has been to find a way to handle the parts of hardened glass,
typically side and back windows. The reason this is challenging is that when this type
of glass is cracked, like when milling, the stresses caused by the hardening cause the
entire glass portion to crack into countless pieces, which is very difficult to handle
mechanically.
In order to answer the question of how automated dismantling of end-of-life vehicles
can be done best, the project team has first had a number of workshops to identify
which criteria a solution needs to meet. Since then, literature studies, internet
searches and consultations with Chalmers researchers and automation industry
specialists have been made to understand how different solutions could be designed.
In order to meet the challenge of flexibility, a solution was chosen where the image
recognition system configured a unique program for each vehicle to be dismantled.
Thus, it is not necessary to know in advance what type of vehicle is to be handled.
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To meet the challenge of cost-effectiveness, the solution was based on a used robot
arm and a sensor system from Microsoft Kinect. The robot arm costs about a fifth of
a new one and the sensor system is one tenth of a traditional industrial system.
Despite the low costs, enough performance can be achieved.
During the project, practical tests of milling tools, gripping devices, sensor systems
and image recognition algorithms have been performed continuously before the next
step has been taken. This for the purpose of continually verifying the validity of the
solution concept as the work progressed. In parallel with the practical tests, flow
simulations have been made with a view of evaluating an automated car dismantling
plant in its entirety, with respect to profitability, division of work and material flows.
The results we have been able to see are that:
•

The sensor system and the set of tools designed can remove sections of
both laminated and hardened glass from a vehicle whose geometry was
not known in advance.

•

Robotization can eliminate some of the most work environmentally
problematic tasks and save ten to fifteen minutes of working time per
vehicle being dismantled.

•

A robotized dismantling of end-of-life vehicles will be profitable at an
annual volume of at least approx. 5000 vehicles.

•

A car dismantling facility needs to be designed from scratch with
automation in mind to take maximum advantage of the benefits that this
entails.

The main conclusions that can be drawn from these results are:
•

It is quite possible to allow a robot solution to take over a significant part
of the handling of end-of-life vehicles with an innovative combination of
today's robotics, sensors from consumer electronics and new gripping
devices.

•

In order for automated dismantling to be profitable, large volumes are
needed and flows in the plant as a whole is designed with automation in
mind. This is not unique for car dismantling, but is largely true wherever
processes are to be automated. With the consolidation predicted in the
industry, it is likely that a number of Swedish and European car
dismantling businesses will come up with volumes in which automation
becomes of high interest.
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There are a number of areas from this project that deserve to be investigated further.
Firstly, it would be extremely interesting to investigate how an automated car
dismantling site could be designed from scratch, and calculate the economic and
environmental sustainability that could be pursued. Secondly, a hypothetically superefficient car assembly would open up new logistics scenarios, where a few highautomated dismantling sites can serve a large geographic area. Larger transport
distances of end-of-life vehicles could be defended by the environmental and
economic gains that can be achieved with economies of scale in the dismantling step.
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Inledning och bakgrund
Varje år skrotas 180 000 – 190 000 bilar i Sverige av ca 300 auktoriserade
bildemonterare (SBR, 2015). När dessa bilar når slutet på sin livscykel ska de
behandlas enligt bilskrotningsförordningen (Sveriges Riksdag, 2017) för att
säkerställa en miljöriktig hantering. Som en del i bilskrotningsförordningen ska
bilens glasrutor demonteras innan fordonet når det senare fragmenteringssteget.
Detta sker idag helt manuellt och innebär tunga lyft i o-ergonomiska ställningar samt
risk för skärskador och långsiktiga problem relaterade till det damm som bildas då
rutan skärs loss (Persson, 2016).
Vidare innebär dagens demonteringsmetoder att upp till så mycket som 50% av
glaset blir kvar i bilen även hos de mest noggranna bilåtervinnarna (Persson, 2016).
Allt glas, oavsett typ, hamnar också i samma materialfraktion. Det glas som inte
demonteras följer med den kvarvarande karossen in i den efterföljande
fragmenteringsprocessen och hamnar sedan främst i den så kallade finfraktionen
(fines) som sedan deponeras, eller i bästa fall, används som konstruktionsmaterial på
deponier. Beroende på biltyp kan också demonteringstiden för glaset representera en
relativt stor del (upp till 20%) av den totala behandlingstiden och följaktligen
totalkostnaden för hanteringen. Eftersom glaset generellt anses vara jobbigt att
hantera leder det ofta också till att mindre noggranna bildemonterare låter glaset vara
kvar i bilen (Persson, 2016).

Bild 2 Exempel på tidskrävande metod för att försöka ta hand om så mycket glas som möjligt
från en bakruta av härdat glas.
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Bildemonteringsbranschen kännetecknas av små företag och fortfarande så gott som
100% manuellt arbete medan man i tillverkarledet sedan länge arbetat med robotar
och automation. Genom det tidigare genomförda forskningsprojektet Realize, inom
programmet Mistra Closing the Loop, har det konstaterats att det finns potential till
högre återvinningsgrad förutsatt att demonteringsprocesserna effektiviseras.
Robotiserad bildemontering har testats i labbskala och pekar på behovet av
automation i bilåtervinningsindustrin, bl.a. genom att belysa den stora teknikklyftan
mellan tillverkning och återvinning av bilar (Sánchez, 2008). Författarna beskriver
att så gott som allt arbete i bildemonteringsbranschen sker manuellt med kraftiga
handverktyg, något som också bekräftas av projektgruppen.
Ett sätt att arbeta för en mer utvecklad bildemonteringsbransch är att ta efter
tillverkarna och eftersträva att bilen tas isär på samma effektiva sätt som den en gång
sattes ihop. Ett steg i denna riktning kan vara att anpassa och återanvända de robotar
som använts i tillverkningen och som bytts ut trots kvarvarande livslängd. Normalt
har de begagnade robotarna som kommer från bilindustrin inte använts mer än 30%
av sin livslängd, vilket gör att en sådan robot har en kvarstående livslängd på över 20
år.
Maskinell bildemontering sker till vis del runt om i världen, främst i östra Asien,
genom användning av specialanpassade grävmaskiner. I Sverige är det bara tre
företag som använder sig av en sådan maskin. Den lämpar sig bra när man inte
behöver vara försiktig med den uttjänta bilen men är inte anpassad för att fungera
inne i en verkstad och innebär stora investeringskostnader. Där teknikutvecklingen
och graden av automation ökar något snabbare är i de efterföljande stegen, t.ex. i
olika fragmenteringsprocesser och de efterföljande sorteringsstegen. Det finska
företaget ZenRobotics erbjuder t.ex. en automatiserad process för identifiering av
sortering av bygg- och rivavfall och arbetar på en liknande process för fragmenterat
bilskrot (Zenrobotics, 2018).
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Projektet har fokuserat på glasrutor, då dessa enligt lag skall demonteras och bedöms
vara det enklaste momentet att inledningsvis automatisera. Projektet har också
utvärderat möjligheterna att demontera exempelvis hjul, vilka demonteras manuellt
idag, samt kopparinnehållande kablage eller andra material och komponenter som
inte annars demonteras. Projektet förväntas leda till:
•

Utökad mängd separerat glas (upp till 1800 ton/år)

•

Effektivare demonteringsprocesser med tidsbesparingar motsvarande upp till
150–200 kr per skrotad bil

•

Högre återvinningsgrad och högre andel korrekt hanterade fordon

•

Väsentligt förbättrad arbetsmiljö

•

Mindre risk för arbetsskador i form av t.ex. skärskador

•

Nya innovativa användningsområden för begagnade robotar med stor
kvarvarande potential

•

Spin-off-effekter på andra områden i demonteringsprocessen och spridning
av ett nytt tänk med högre grad av automation i såväl
bildemonteringsbranschen som inom andra återvinning- och
avfallshanteringsbranscher

•

Stärkt konkurrenskraft för företag med återanvändning som en central del av
affärsmodellen

Det finns ett par stora utmaningar att möta då automationslösningar från
nytillverkning skall användas vid demontering av uttjänta fordon.
Den första utmaningen har att göra med de stora skillnaderna i standardisering
mellan en bilfabrik och en bildemontering. I en bilfabrik är geometrin för varje bil
som kommer på monteringslinan känd ner till en bråkdels millimeter och det är ett
mycket begränsat antal modeller som behöver hanteras av varje robot. Detta gör det
möjligt att utveckla robotprogram som är specifika och optimerade för varje kaross
(Boothroyd, 2nd Edition). Om vi istället tittar på en typisk
bildemonteringsanläggning behöver den hantera de bilar som lämnas in. De kan
komma från samtliga på den svenska marknaden förekommande fabrikat, kan variera
från att vara några dagar till flera decennier gamla och de kan vara krockskadade i
olika grad. Detta gör det omöjligt att utveckla robotprogram baserade på i förhand
känd geometri hos den bil som skall demonteras.

11 (26)

Utmaning nummer två rör produktionsvolymer och investeringsmuskler. Om vi
jämför en av de större bildemonteringarna i Sverige med Volvo Cars fabrik i
Torslanda (som inte är särskilt stor i internationell jämförelse), ser vi en slående
skillnad. Walters Bildelar i Falkenberg demonterar uppåt 2 400 bilar per år (Persson,
2016), medans Volvo Cars i Torslanda monterar 240 000 (Nylander, 2017) bilar per
år – alltså 100 gånger större produktionsvolym. Samtidigt får en bildemontering
inkomster som räknas i tusentalet kronor per fordon under tiden att Volvo har
inkomster på hundratusentals kronor per bil. Som läsaren säkert förstår ger det helt
andra ekonomiska muskler till en nytillverkare av bilar än till ett
demonteringsföretag.
Trots dessa utmaningar finns det ett par karaktäristiker inom bildemontering som kan
kompensera för den stora variationen och de låga volymerna. För det första är kraven
på noggrannhet betydligt mindre vid demontering. När nytillverkning kräver
noggrannhet på bråkdels millimetrar (Boothroyd, 2nd Edition) räcker ofta
centimetrar vid demontering (Svensson, 2018). När nytillverkning optimerar
cykeltider ner till bråkdelar av sekunder är kraven på snabbhet betydligt mindre vid
demontering. Att optimera tid och noggrannhet kombinerat med stor flexibilitet är
tämligen kostsamt (Boothroyd, 2nd Edition). Dock antas, i och med de betydligt
snällare kraven som ställs vid demontering, en lösning baserad på begagnade robotar
kunna göras så kostnadseffektiv och flexibel att den är intressant för
bildemonteringsbranschen.
Mot denna bakgrund har projektet haft som mål att utveckla en kostnadseffektiv
robotlösning för demontering och sortering av glasrutor från uttjänta bilar. Avsikten
har varit att utveckla en lösning som kan hantera >90% av på marknaden
förekommande bilmodeller, testa och utvärdera tekniken i verklig miljö samt
identifiera nyckelparametrar för en lyckad kommersialisering.
När det gäller de tekniska lösningarna är de hypoteser som prövats att:
1. På grund av den stora variation av fordon som måste kunna hanteras är det
nödvändigt att robotsystemet självt kan generera delar av den kod som krävs
för att utföra demonteringen. En kombination av bildigenkänning på ett
tvådimensionellt foto, i kombination med ett punktmoln av tredimensionella
koordinater, kan användas till att lokalisera ett fordons glasytor. Denna data
bör sedan kunna utgöra basen till en algoritm som genererar delar av det
program roboten behöver för att kunna utföra sina demonteringssteg.
2. Den typ av vacuumgripdon som används för att greppa oregelbundna ytor
inom logistik- och tillverkningsindustrin kan vara lämplig för att hantera
krossat, härdat glas.

12 (26)

Genomförande
Bildelslagret har varit projektledare, testat och utvärderat gripdonsprototyper för
härdat glas i den dagliga driften, levererat fordon till Robotservice och ansvarat för
att ta fram de kriterier som en färdig anläggning måste möta.
Tidigt i projektet identifierades att de två största utmaningarna var huruvida ett
tillräckligt bra sensorsystem för att lokalisera glasytorna skulle kunna tas fram och
ifall det skulle gå att utveckla ett gripdon som kan hantera härdat glas. Därför har
projektet prioriterat de frågorna.
För att identifiera det mest lovande sensorsystemet har CIT gjort litteraturstudier och
talat med forskare på Chalmers. Därefter köptes ett antal olika sensorer in för att se
vilken noggrannhet och avläsningshastighet de kunde prestera. Efter inledande tester
och fortsatta litteraturstudier identifierades att en kombination av en vanlig 2Dkamera med och en ”time of flight” 3D-kamera är den mest lovande lösningen. CIT
har nu utvecklat en programvara som kombinerar data från dessa båda kameror och
identifierar vilka koordinater glaspartierna på en ELV har.
För att identifiera ett gripdonskoncept som kan hantera härdat glas har Olanders
Recycling Tools gjort informationssökningar på internet och kontaktat ett antal
gripdonsleverantörer för att identifiera möjliga koncept. Pivac Syd AB presenterade
det mest lovande konceptet, som bestod av en skumtäckt vacuumplatta. I syfte att få
en första validering av konceptet gjordes inledande tester i Pivacs lokaler av
Olanders, EU Robotservice och CIT. Bildelslagret hade i förväg valt ut och
demonterat ett representativt urval av dörrar som medtogs till Pivacs lokaler.
Testerna föll mycket väl ut och en gripdonsprototyp kunde hålla kvar en härdad
glasbit även efter att den hade spräckts. Prototypen skickades sedan till Bildelslagret
där den användes i den löpande verksamheten.

13 (26)

Bild 3. Test av gripdonskoncept på Bildelslagret i Lidköping. Vacuumplattan hölls mot rutan,
som sedan krossades. En betydande andel av glaset följde som synes med på plattan.

Workshops har hållits med samtliga projektdeltagare deltagare i syfte att identifiera
vilka ytterligare arbetsmoment en robot skulle kunna ta över från människor. Här
identifierades först och främst hjul, vilka kan demonteras relativt enkelt med hjälp av
den teknologi som behövs för att kunna hantera glaset. Hjulen sitter, precis som
glaset, lätt åtkomliga på utsidan av karossen och har en för en
bildigenkänningsalgoritm enkelt identifierbar form.
Under projektet utvärderades också möjligheten att demontera kablage och
aluminiumdetaljer osv. med hjälp av en robot.
EU robotservice byggt upp en robotcell avsedd för detta projekt i sina lokaler. De har
med hjälp av denna:
•

Testat att fräsa i en vindruta med ett manuellt skapat program för att se om
det skulle ske någonting oväntat när en robot håller i fräsverktyget istället för
en människa.

•

Använt verktyget från Pivac till att plocka ut sido- och bakrutor ur ett antal
fordon. Detta glas har vägts i syfte att ta reda på hur mycket glas
robotsystemet kan få ut ur en bil.

•

Försett CIT med koordinater för kalibrering av sensorsystem och projicering
från sensorsystemets till robotens koordinatsystem.
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Bild 4 Första testet av att fräsa med robot i en laminerad ruta.

I syfte att utvärdera en robots påverkan på en demonteringsanläggning som helhet,
och därmed dess kommersialiseringspotential, har CIT utfört flödessimuleringar
baserade på preliminära data från Bildelslagret och EU robotservice.
Dessa visar att det går att åstadkomma en anläggning som klarar sig på betydligt
färre fulltidsekvivalenter för en given produktionsvolym än vad som är fallet på den i
dagsläget mest stordriftanpassade bildemonteringen i Sverige (Folkesson, 2017). I
tabellen nedan illustreras detta.

Tabell 1 Siffrorna för existerande högvolymdemontering kommer från slutrapporten till
projektet Optimerad ELV-demontering.

Nyckeln är att utgå från automatiserade processer i hela flödet och inte bara behålla
verksamheten som den är och lägga till en r. En sådan anläggning skulle designas
runt en robot som tar hand om glas- och hjuldemontering, en manuell station som
sköter dränering och inkoppling av airbagdetoneringsutrustning, samt en station där
en grävmaskin används för att separera högvärdiga metaller och att lyfta bilar i och
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ur pressen.

Bild 5 Ögonblicksbild från körning av simuleringsmodell.

Resultat och diskussion
Sammantaget är projektgruppen tillfredsställd med de resultat som uppnåtts. En fullt
kommersialiserad lösning bedöms ha mycket goda möjligheter att möta de kriterier
som behöver uppfyllas för att fungera och bli lönsam på en
bildemonteringsanläggning.
Kriterierna som en robotlösning skall möta

För att fungera under verkliga förhållanden finns det en rad kriterier som ett
robotsystem skall klara av att möta. Dessa kriterier är utöver det som krävs för att
systemet skall klara CE-märkning och ha fullgod säkerhet.
Systemet skall:
•

Klara av att avlägsna som minst samtliga glasytor och hjul från en ELV.

•

Ha en tillräckligt kort cykeltid för att inte bli flaskhals. I den simulerade
miljön innebär detta att rutor och hjul skall kunna avlägsnas på ca. 10
minuter.

•

Kunna skötas av normalt tekniskt kunnig bildemonteringspersonal.

•

Inte kräva större placeringsnoggrannhet och försiktighet vid matning än när
en bil ställs upp på en lyft i dagsläget.

•

Ha en återbetalningstid på maximalt 3 år.

•

Kunna hantera i stort sett alla på svenska marknaden vanligt förekommande
bilar.
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Sensorsystem

Det mest lovande sensorsystemet utgörs av en vanlig 2D-kamera och en ”time of
flight” 3D-kamera, vars data kombineras av en algoritm framtagen av CIT.
Algoritmen lokaliserar rutan och sparar dess koordinater på ett ställe där ABB Robot
Studio, som är den mjukvara som styr roboten, kommer åt dem och integrerar dem i
sekvensen som tar ut glaset. I bildserien nedan förklaras principen för denna
algoritm. Denna del av systemet fungerar tillfredsställande och kan lokalisera en
vindruta med tillräckligt god precision för att generera en grov bana som roboten kan
köra efter. Även hjul och övriga på bilen förekommande glasytor kan lokaliseras med
samma tekniska lösning.

Bild 6 Principiell beskrivning av metod som används för att identifiera positionen på bilens
glaspartier. Steg 1.
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Bild 7 Principiell beskrivning av metod som används för att identifiera positionen på bilens
glaspartier. Steg 2.

Bild 8 Principiell beskrivning av metod som används för att identifiera positionen på bilens
glaspartier. Steg 3.
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Robot, fräs och gripdon

Robotsystemet fungerar på så sätt att robotarmen är bestyckad med ett fräsverktyg
med vilket rutans konturer skärs ut så när som på fyra bryggor. Dessa håller rutan på
plats i väntan på att den lyfts ur. Efter fräsningen byts fräsverktyget till
vacuumplattan som först används till att suga tag i vindrutan, dra loss den ur
karossen och sedan lägga på lämplig plats.

Bild 9 Konstruktionsritning för hållare till fräsverktyg.

Nästa steg är att ta ut sidorutorna, vilket görs genom att roboten går fram till
sidorutan med vacuumgripdonet och lägger detta dikt an mot rutan, applicerar
vacuumet så att rutan sugs mot skumgummit. Nu sticks en spets ut genom
skumgummit varvid rutan spräcks och det spruckna glaset sitter kvar på
vacuumplattan. Roboten kan nu släppa ifrån sig glaset på lämpligt ställe.
Under körningar som har gjorts under projektets gång har ca. 20 kg glas per bil
kunnat avlägsnas med hjälp av robotsystemet. Detta är enligt erfarna bedömare ca.
10 kg mer är vad som i snitt fås ut med konventionella metoder.
Miljönytta

Givet antalet skrotade bilar per år är ca. 180 000 och att 10kg ytterligare glas kan
återvinnas per ELV ger detta att det finns potential att öka mängden återvunnet glas
med 1 800 ton per år i Sverige. För varje kg glas som återvinns sparas 0,4 kg CO2
ekvivalenter (Återvinningsindustrierna, 2018), vilket ger att CO2-utsläppen kan
minskas med ca. 720 ton per år. Denna siffra kan växa avsevärt ifall en framtida
teknikutveckling kan få återvinningsgraden av aluminium och koppar att utökas.
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Bild 10 Robot med monterad sugplatta.

Kommersialiseringspotential

För att utvärdera kommersialiseringspotentialen har en investeringskalkyl gjorts. I
denna kalkyl antas att ett färdigt system klarar av att avlägsna glas och hjul, då detta
är vad dagens teknik klarar av att hantera. Att automatisera dessa arbetsmoment antas
spara in mellan 10–15 minuters persontid per ELV (Folkesson, 2017). Vidare antas
att en anställd kostar 400 kr per timme i direkt lön. Investeringskostnaden antas av
projektgruppen ligga på mellan 1–2 MSEK.
För att skapa en förståelse för hur lönsamheten påverkas inom spannet för våra
antaganden har tre scenarier analyserats. Se bilderna nedan för mer information.

Återbetalningstid scenario 1
7,0

6,0

6,0

5,5

5,0

5,0

4,6

4,3

4,0

4,0

3,8

3,5

3,3

3,2

3,0

3,0

2,9

2,7

2,6

2,5

2,0
1,0
0,0
5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000 10 500 11 000 11 500 12 000

Antal demonterade bilar per år
Tabell 2 Pessimistiskt scenario. Antaganden: Tidsbesparing per ELV: 10 minuter,
investeringskostnad 2 MSEK, Timkostnad personal 400 SEK.
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Återbetalningstid scenario 2
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

3,6

5 000

3,3

5 500

3,0

6 000

2,8

6 500

2,6

7 000

2,4

7 500

2,3

8 000

2,1

8 500

2,0

9 000

1,9

9 500

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

10 000 10 500 11 000 11 500 12 000

Antal demonterade bilar per år
Tabell 3 Mellanscenario. Antaganden: Tidsbesparing per ELV: 12,5 minuter,
investeringskostnad 1,5 MSEK, Timkostnad personal 400 SEK.

Återbetalningstid scenario 3
2,5
2,0
2,0

1,8

1,7

1,5

1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

0,8

0,5
0,0
5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000 10 500 11 000 11 500 12 000

Antal demonterade bilar per år
Tabell 4 Optimistiskt scenario. Antaganden: Tidsbesparing per ELV: 15 minuter,
investeringskostnad 1 MSEK, Timkostnad personal 400 SEK.

Som synes i tabellerna ovan krävs det som minst ca. 5 000 ELV:s per år för att en
robotlösning skall bli lönsam. En sådan anläggning, utformad från grunden med
automation i åtanke, skulle i teorin kunna skötas av 3 heltidsekvivalenter, vilket är
klart mer effektivt än branschen i stort idag. För högre volymer blir robotiseringen
lönsam inom de krävda tre åren även för det mest pessimistiska scenariot.
Något som ytterligare skulle förstärka kommersialiseringspotentialen vore om
roboten kunde ta ut även kabelstammar och aluminiumdetaljer. Detta kräver dock
betydligt större kraft än vad en robot kan generera (ABB-Robotics), samtidigt som
det faktum att dessa detaljer är dolda under karossen gör dem mycket svåra att
lokalisera för ett sensorsystem. För den här typen av demontering kan inte en
industrirobot tävla med de grävmaskinsbaserade lösningar som finns på marknaden
idag (Svensson, 2018). Däremot kan dessa två tekniker komplettera varandra, vilket
de flödessimuleringar som utförts inom projektet visar.
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Dock går teknikutvecklingen inom robotik och sensorer mycket fort (The Boston
Consulting Group, 2015). Därför anser projektgruppen dessa arbetsmoment kan vara
intressanta att återvända till framöver då de mycket val kommer att kunna utföras av
mer avancerad teknologi än den vi har idag.

Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
För att öka en ELV-robots lönsamhet finns två möjligheter, antingen att utveckla den
till att klara av ytterligare arbetsmoment, eller att öka produktionsvolymerna. Givet
potentialen som finns i den teknik som är tillgänglig till rimliga priser idag framstår
alternativet att automatisera en begränsad mängd arbetsmoment, samtidigt som
stordriftsfördelar exploateras som mest rimligt. Då bildemonteringsbranschen ser en
trend av ökad konsolidering till färre, men större, aktörer ter sig detta alternativ än
mer möjligt.
Förväntade effekter

De resultat projektet har åstadkommit förväntas leda till:
•

Utökad mängd separerat glas (upp till 1800 ton/år)

•

Effektivare demonteringsprocesser med tidsbesparingar motsvarande upp till
150–200 kr per skrotad bil

•

Högre återvinningsgrad och högre andel korrekt hanterade fordon

•

Väsentligt förbättrad arbetsmiljö

•

Mindre risk för arbetsskador i form av t.ex. skärskador

•

Nya innovativa användningsområden för begagnade robotar med stor
kvarvarande potential

•

Spin-off-effekter på andra områden i demonteringsprocessen och spridning
av ett nytt tänk med högre grad av automation i såväl
bildemonteringsbranschen som inom andra återvinning- och
avfallshanteringsbranscher

•

Stärkt konkurrenskraft för företag med återanvändning som en central del av
affärsmodellen
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Användande av resultat

Resultaten från projektet kommer att användas till:
•

Nya projekt för att komma närmare kommersialisering av automatiserad
bildemontering.

•

Att med hjälp av lärdomarna inom bildigenkänning och robotik öka
automatiseringsgraden i övriga återvinningsindustrin. Till exempel har CIT
beviljats ett projekt för identifiering och demontering av batterier i
hemelektronik, där kunskap som genererats i detta projekt kommer att
komma till stor nytta.

•

Utveckling av nya, handhållna verktyg för glashantering.

Fortsättning

För att ett system likt det som utvecklats i detta projekt skall nå sin potential krävs att
det utvecklas till en fullt integrerad produkt. Detta bedöms vara fullt möjligt då
projektet visat att det är tekniskt görbart och dessutom har mycket god
lönsamhetspotential.
Vidare skulle det vara synnerligen intressant att sätta in en automatiserad
bilåtervinning, med fullt utnyttjade stordriftsfördelar, i ett större sammanhang.
Frågor att undersöka i ett sådant läge är:
•

Kan stordriftsfördelar ge så låga demonteringskostnader att dessa
kompenserar de transportkostnader som blir följden av att en anläggning har
ett stort upptagningsområde?

•

Hur skulle ett bilåtervinningssverige där ett fåtal automatiserade anläggningar
tar hand om samtliga ELV:s se ut?

Tänkbara vägar framåt för detta är att en ny projektgrupp med representanter från
automationsbranschen, forskningsinstitut/högskola och bilåtervinning söker stöd för
ett projekt som tar systemet än närmare marknaden och undersöker dess möjliga
påverkan på bilåtervinningens bredare ekosystem.
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Projektkommunikation
Projektet har kommunicerats genom följande kanaler:
•

Presentationer på Bilreturs årsmöten 2017 och 2018. Detta har nått Sveriges
större bildemonterare, vilka är den tänkta målgruppen för ett färdigt system.

•

Artikel i Nordisk Bilåtervinning, nummer 3 2018. Detta har nått Sveriges
bildemonterare och deras leverantörer, vilka är den tänkta målgruppen för att
använda respektive kommersialisera ett färdigt system.

•

Artikel i tidningen Recycling, nummer 5 2018. Detta har nått den svenske
industrin som helhet

•

ReSource, resultatdagen 2018. Projektet presenterades i CIT:s monter och
nådde akademi såväl som näringsliv.
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Bilaga: Resultat från körning av simuleringsmodeller
Mjukvaran som används för att skapa dessa modeller är Simul8 2016. Samtliga
operationstider antas följa ”Average distribution”, vilken beskrivs i bilden nedan.
Modellen är uppbyggd enligt hur en hypotetisk anläggning som enbart hanterar ELV
skulle kunna vara uppbyggd runt robotiserad demontering.
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