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Abstract
This report is one delivery (Work package 3) within the project CONSTRUCTIVATE
focused on plastics construction materials and their recycling possibilities.
Aim and objective of this part of the project was to compile the types of plastics present
in construction and demolition waste (CDW) and investigate which can and should be
recycled based on technical opportunities, environmental impact and economic aspects
(such as market potential). Some material fractions were selected and methods to
improve the recyclability and evaluate the material quality were studied. Some
demonstrator products were manufactured in order to show some examples for use of
the CDW material.
Methods used were literature studies, market analysis, interviews, study visits and
practical tests. The practical tests included material collection, manufacturing of test
objects and evaluation of the product quality, for example fire resistance and mechanical
strength.
The conclusion is that it is technically possible and environmentally and economically
justified to collect and recycle most building products in plastic, especially in
construction. For installation waste, there are already collection systems for both plastic
floors and plastic pipes. However, relatively little of the waste is collected in these
systems. Therefore, given the great environmental benefits, it is very positive that
projects have now started to develop both of these collection systems. An important
prerequisite for recycling to increase is that builders and property owners begin to
demand that the waste is collected. In order to have a good impact on the system, both
project managers and floor contractors must take an active responsibility in this.
During demolition and renovation, there may be obstacles if the products are joined or
contaminated with other materials. Here, technology has been developed to be able to
remove e.g. filler and glue from floors and we see that this development continues for
more products. Another obstacle to old products may be the content of substances that
are currently regulated at EU level or undesirable for other reasons. Processes are now
being developed to remove these old plastic additives, but it is also important that we get
a balanced discussion about the levelling between climate benefit and the content of
undesirable chemicals in the recycling of long-life products. If recycling can be done
safely, this should be given priority because the climate benefits are so great. Another
obstacle to really old plastic products may be that they have started to break down and
have poorer properties. Here it is important to develop chemical recycling as a
complement to the mechanical in order to be able to recycle all plastic products from the
construction sector.
In construction, packaging plastic is present in significant quantities and it is therefore
an interesting fraction to collect and recycle to new plastic packaging or plastic bags, or
alternatively to wooden plastic composites. As a result of CONSTRUCTIVATE, a sixmonth-long project has started to create a circular system for packaging plastic from the
construction industry, Cirem.
Practical experiments were made to investigate the use of recycled plastic pipes for new
pipes (cable protection pipes and optocable pipes) and for plastic profiles (nail strip and
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joint strip). Plastic packaging and construction plastic from two construction sites were
collected, and recycled into wood fiber composites (VPC materials). The noise reduction
plank produced from this material showed good mechanical properties.
Washing tests with old PVC-flooring succeeded in dissolving and washing away glue
residue from these floorings. This is important because then even glued floors can be
recycled to new floor mats. In 2019, Tarkett launched a method to remove glue and putty
on an industrial scale and began to recycle floors from demolition/renovation.
As a result of CONSTRUCTIVATE, new projects have been started to study certain
products in more detail. CiREM will develop a collection and recycling system for
building foil and packaging plastic. Several players in the construction industry
participate. The Repipe demo project will demonstrate a collection and recycling system
for plastic pipes in southern Sweden. About 30 players in the industry participate. Both
projects are funded by Re: Source. The Swedish Environmental Protection Agency is
financing a development of the recycling system GBR Floor Recycling to increase the
recycling of plastic floors in the Swedish market.
Key words: Construction and demolition waste (CDW), polymers, plastics, flooring,
pipes, packaging

RISE Research Institutes of Sweden AB
RISE Rapport 2019:10
ISBN: 978-91-88907-31-8
Borås 2019

© RISE Research Institutes of Sweden

4

Innehåll
Abstract...................................................................................................... 2
Innehåll...................................................................................................... 4
Förord ........................................................................................................ 6
Sammanfattning ........................................................................................ 7
1

2

3

4

Inledning ............................................................................................. 9
1.1

Bakgrund............................................................................................................ 9

1.2

Avgränsningar.................................................................................................... 9

1.3

Mål och Syfte.....................................................................................................10

1.4

Metoder .............................................................................................................10

Plast som byggmaterial ....................................................................... 11
2.1

Plastgolv och väggmattor .................................................................................. 14

2.2

Plaströr och rördelar ......................................................................................... 14

2.3

Plastprofiler ...................................................................................................... 15

2.4

Kablar och elinstallationer................................................................................ 16

2.5

Isolering ............................................................................................................ 17

2.6

Tätskikt och lister ............................................................................................. 18

Återvinning av plast ............................................................................ 21
3.1

Återbruk ........................................................................................................... 22

3.2

Materialåtervinning ......................................................................................... 22

3.3

Energiutvinning ............................................................................................... 23

Plast i Bygg- och rivningsavfall ........................................................... 25
4.1

5

Kvalitet hos plastavfall ..................................................................................... 26

4.1.1

Plastens ålder och livslängd ..........................................................................27

4.1.2

Kontaminering och innehåll ......................................................................27

4.1.3

Insamling och sortering vid rivning ......................................................... 28

Återvinning av byggmaterial -Studiebesök och intervjuer .................. 29
5.1

Besök på byggplats: PEAB Lindholmen .......................................................... 29

5.2

Insamling och återvinning av Golv .................................................................. 30

5.2.1

Besök hos återvinnare av golv: AgPR Tyskland ....................................... 30

5.2.2
Golvbranschens insamlingssystem för installationsspill i Sverige – Besök
hos Tarkett ............................................................................................................... 31
5.2.3
5.3

Övrigt om golvåtervinning ....................................................................... 32

Insamling och återvinning av rör .................................................................... 32

5.3.1

Studiebesök hos Tönsmeier Kunststoffe GmbH i Tyskland ..................... 32

5.3.2

Insamling av rörspill i Sverige .................................................................. 34

5.3.3

Övrigt om återvinning av rör .................................................................... 34

© RISE Research Institutes of Sweden

5

6

7

8

9

Återvinning av övriga byggmaterial av plast ....................................... 36
6.1

Profiler - fönster och dörrar............................................................................. 36

6.2

Film och Folie ...................................................................................................37

6.3

Isolering ............................................................................................................37

6.4

Tätningar och lister ...........................................................................................37

Insamlings och återvinningsförsök, nybyggnation ............................. 38
7.1

Emballageplast och byggfilm NCC .................................................................. 38

7.2

Återvinning av Rör ............................................................................................ 41

Byggmaterial från rivning och renovering ......................................... 42
8.1

Insamling och återvinning av kablar ............................................................... 42

8.2

Tvätt av Golvmattor från rivning ..................................................................... 45

8.3

Status hos byggfilm, fukt och ångspärr efter 20 år i kontakt med betong. ..... 46

Diskussion ......................................................................................... 48

10 Sammanfattande slutsatser och resultat. .. Fel! Bokmärket är inte definierat.
11

Guidelines och rekommendationer .................................................... 56
11.1

Rekommendationer för rivning ........................................................................ 57

11.1.1

Rekommendationer som kan användas idag ............................................ 57

11.1.2

Rekommendationer för framtiden ........................................................... 58

11.2

Rekommendationer nybyggnation .................................................................. 56

11.2.1

Rekommendationer som kan tillämpas idag: .......................................... 56

11.2.2 Rekommendationer för framtiden och för fördjupade projekt och
diskussioner ............................................................................................................. 57
12 Tack ................................................................................................... 59
13 Förkortningar .................................................................................... 59

© RISE Research Institutes of Sweden

6

Förord
CONSTRUCTIVATE är ett forskningsprojekt finansierat av Mistra (Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning) inom forskningsprogrammet Closing the Loop och har pågått
mellan 2016 och 2019. Projektets övergripande mål är att bidra till ökad
materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall i Sverige. Enligt EU:s rådande
avfallsdirektiv ska respektive medlemsland senast år 2020 nå en återvinningsgrad om
70 viktprocent (inkluderar återanvändning men exkluderar energiåtervinning).
Huruvida Sverige redan når dit är oklart och statistiken som finns att tillgå är för osäker
för att det entydigt ska gå att säga om så är fallet. Oavsett finns det utrymme för
förbättringar på detta område. Att flera stora aktörer inom branschen i slutet av 2018
även ställde sig bakom den gemensamma kraftsamlingen ”Färdplan för fossilfri
konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn” inom Fossilfritt Sverige, visar på vilja
och något som kommer kräva stora insatser framöver för att uppfylla åtagandet. Visionen
i denna är att till år 2045 ska värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn vara
klimatneutral och konkurrenskraftig. Det är helt klart en spännande resa byggbranschen
har framför sig. Även till detta kan ett projekt som CONSRUCTIVATE bidra.
CONSTRUCTIVATE är utformat för att ta något av ett "helhetsgrepp" och titta brett
längs de värdekedjor som kopplar till bygg- och rivningsverksamheter i Sverige.
Angreppssättet är tvärvetenskapligt och projektets struktur utgörs av sex huvudsakliga
arbetsområden. Ett av dessa områden behandlar bland annat frågor av en mer teknisk
karaktär med syfte att undersöka, och där så anses vara rimligt, föreslå hur material som
vanligen hittas i bygg- och rivningsavfall och som i dag normalt inte återvinns, kan
återvinnas. Ett viktigt inslag i detta är genomförandet av praktiska försök för att både
visa på vad som borde vara möjligt, tekniskt sett, men även för att kunna utveckla nya
metoder och processer för att kunna återvinna mer av avfallet.
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Sammanfattning
Denna rapport ingår som en del av leveranserna från arbetspaket 3 i projektet
CONSTRUCTIVATE och fokuserar på byggmaterial av plast och möjligheterna att
återvinna dessa vid nybyggnation, renovering och rivning.
Mål och syfte med arbetet har varit att sammanställa vilka byggprodukter i plaster som
finns i bygg- och rivningsavfallet och undersöka vilka som kan och bör återvinnas utifrån
tekniska möjligheter, miljöpåverkan och ekonomiska aspekter (som t.ex. marknadspotential). För de utvalda fraktionerna undersöktes metoder att förbättra återvinningsbarheten samt kvalitetsbedömning. Några produkter togs fram för att demonstrera vad
återvunnen byggplast kan användas till. I slutet av rapporten lämnas en rad
rekommendationer.
Metodik för arbetet var litteraturstudier, omvärldsanalys, intervjuer, studiebesök och
praktiska försök. De praktiska försöken bestod av materialinsamling, framtagning av
produkter och några utvalda tester för att se om produkterna uppfyller krav som
brandsäkerhet och mekanisk hållfasthet.
Slutsatsen är att det är tekniskt möjligt samt miljömässigt och ekonomiskt motiverat att
samla in och återvinna de flesta byggprodukter i plast, särskilt vid nybyggnation. För
installationsspill finns det redan insamlingssystem för både plastgolv och plaströr.
Däremot samlas relativ lite av spillet in i dessa system. Med tanke på den stora
miljönyttan är det därför mycket positivt att det nu har startat projekt som ska utveckla
båda dessa insamlingssystem. En viktig förutsättning för att återvinningen ska öka är att
byggherrar och fastighetsägare börjar ställa krav på att spillet ska samlas in. För att få
bra genomslag för systemet måste både projektledare och golventreprenörer ta ett aktivt
ansvar i detta.
Vid rivning och renovering kan det finnas hinder om produkterna är sammanfogade eller
kontaminerade med andra material. Här har det utvecklats teknik för att kunna få bort
t.ex. spackel och lim från golv och vi ser att denna utveckling fortsätter för fler produkter.
Ett annat hinder för gamla produkter kan vara innehåll av ämnen som idag är reglerade
på EU-nivå eller oönskade av andra skäl. Här utvecklas nu processer för att kunna få bort
dessa gamla plastadditiv, men det är också viktigt att vi får en balanserad diskussion
kring avvägningen mellan klimatnytta och innehåll av oönskade kemikalier vid
återvinning av produkter med lång livslängd. Om återvinningen kan ske på ett säkert sätt
borde detta prioriteras eftersom klimatvinsterna är så stora. Ett annat hinder för riktigt
gamla plastprodukter kan vara att de har börjat brytas ner och fått sämre egenskaper.
Här är det viktigt att utveckla kemisk återvinning som ett komplement till den mekaniska
för att på sikt kunna återvinna alla plastprodukter från byggsektorn.
Vid nybyggnation förekommer emballageplast i betydande mängder och det är därför en
intressant fraktion att samla in och återvinna till nytt plastemballage eller plastsäckar,
alternativt till träplastkompositer. Som ett resultat av CONSTRUCTIVATE har ett sex
månader långt projekt startat för att få till ett cirkulärt system för emballageplast från
byggindustrin, Cirem.
Praktiska försök gjordes för att undersöka användningen av återvunna plaströr till nya
rör (kabelskyddsrör och optokabelrör) samt till plastprofiler (spiklist och samman© RISE Research Institutes of Sweden
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fogningslist). Plastemballage och byggplast från två byggplatser samlades in, och
återvanns till träfiberkompositer (VPC-material). Bullerplanken som producerades av
detta material visade goda mekaniska egenskaper.
Tvättförsök med utrivna PVC-mattor lyckades lösa upp och tvätta bort limrester från
dessa mattor. Det är viktigt för att även limmade golv kan återvinnas till nya golvmattor.
Under 2019 lanserade Tarkett en metod att i industriell skala få bort lim och spackel och
började återvinna golv från rivning/renovering.
Till följd av arbetet i CONSTRUCTIVATE har nya projekt startats upp för att kunna
studera vissa produkter mer i detalj. CiREM ska utveckla ett insamlings och
återvinnings-system för byggfolie och emballageplast. Flera aktörer i byggbranschen
deltar. Projektet Repipe-demo ska demonstrera ett insamlings- och återvinningssystem
för plaströr i södra Sverige. Ett 30-tal aktörer i branschen deltar. Båda projekten
finansieras av Re:Source. Sedan finansierar Naturvårdsverket en vidareutveckling av
återvinningssystemet GBR Golvåtervinning för att öka återvinningen av plastgolv på den
svenska marknaden.
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1

Inledning

Bygg- och rivningsavfall definieras som avfall som genereras av aktiviteter som
involverar byggnation, ombyggnad och rivning av hus, vägar och andra konstruktioner i
bebyggelsen.

1.1

Bakgrund

Byggindustrin är den bransch i Sverige som genererar mest avfall näst efter
gruvindustrin. EU har satt upp som mål att medlemsländerna ska återvinna
70 viktsprocent (vikts%) icke miljöfarligt byggavfall till 20201. Med detta som bakgrund
startades projektet CONSTRUCTIVATE, som är ett tvärvetenskapligt forsknings– och
utvecklingsprojekt, där industri, forskningsinstitut och akademi samarbetar.
I Sverige materialåtervinns endast en liten andel av all plast som används inom
byggsektorn och denna del skulle kunna bli mycket större. I Europa återvinns i flera
länder betydligt mer av byggprodukterna i plast än vad som är fallet i Sverige. Det
handlar till exempel om rör, fönsterprofiler och golvmattor. Även plastprodukter som
byts ut vid renoveringar innan deras tekniska livslängd har uppnåtts borde i många fall
vara fullt möjliga och attraktiva att materialåtervinna.

1.2

Avgränsningar

Eftersom bygg- och rivningsavfall innehåller en mängd olika material bestämdes det
redan från början av projektet att en avgränsning var nödvändig där särskilt fokus kom
att läggas på plast samt betong (Betong rapporteras i en separat rapport). Dessa
materialslag kan ses lite grann som två extremer. Plast är en grupp av material med låg
vikt per volymenhet som endast utgör en liten andel av det bygg- och rivningsavfall som
årligen uppkommer i Sverige. Materialåtervinningen är låg varför förbättringspotentialen är stor. Det finns dock tydliga klimat- och miljönyttor ifall denna plast skulle
materialåtervinns och därmed undvika att ny plast framställs baserad på fossil olja. På
andra sidan spektrumet hittas betong som har hög densitet och utgör en stor andel av
bygg- och rivningsavfallet, i synnerhet rivningsavfallet. Att materialåtervinna ett
materialslag som är tungt och som det finns stora mängder av, är logiskt ur ett
viktbaserat återvinningsmåls perspektiv som det likt EU:s. För plasten med dess låga vikt
och mängd i avfallet blir läget dock något annat. Däremot kan man hävda att det bör
finnas andra incitament till att materialåtervinna plast än just viktmässiga sådana. Ett
sådant är ökad klimatnytta. Att just plast och betong valdes att studeras närmare i
CONSTRUCTIVATE beror i hög utsträckning på just detta; att både tänka vikt men också
lyfta upp andra aspekter som kan visa på hur viktigt det är med materialåtervinning och
att uppnå cirkulära material- och produktflöden i vårt samhälle. Det arbete som bedrivits
kring plast och betong i projektet redovisas i varsin rapport.
Då byggmaterial i plast har helt olika struktur, form och sammansättning har inte alla
kunnat studeras i detalj med avseende på återvinningsbarhet och kvalitet då detta inte
ryms inom projektet.

1

Avfallsdirektivet 2008/98/EC
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1.3

Mål och syfte

Det övergripande projektmålet är öka materialåtervinningsgraden av bygg- och
rivningsavfall i Sverige. Syftet med detta delprojekt är att bidra till ökad plaståtervinning
i byggbranschen, genom att ta ett brett helhetsgrepp på hur detta kan genomföras.
Utifrån den samlade kunskapen går det bättre att förstå varför inte mer återvinns,
undanröja hinder, t ex logistik och ta fram förslag och riktlinjer som kan underlätta
återvinning av bygg- och rivningsavfall.
För arbetspaket 3 som denna rapport avser är de konkreta målen att:
•
•

•

•

1.4

Screena vilka plastmaterial som finns i bygg- och rivningsavfall.
Hitta plastfraktioner i bygg och rivningsavfall som kan och bör återvinna utifrån:
o Tekniska möjligheter
o Miljöpåverkan
o Ekonomiska aspekter t.ex. marknadspotential hos det återvunna
materialet
För de fraktioner som vi valt att studera analyseras
o Metoder att förbättra återvinningsbarheten
o Kvalitet, inklusive diskussioner hur kvalitet hos återvunnet material bör
bedömas.
Hitta lämpliga applikationer för de studerade återvunna naterialen

Metoder

Studien inleddes med en litteraturstudie och kartläggning över byggprodukter av plast,
för att kunna välja ut några materialströmmar att studera vidare. Inom litteraturstudien
finns en beskrivning av aktuella metoder för återvinning av plastprodukter med fokus på
byggprodukter, samt en sammanfattning kring hur EU och andra myndigheter står i
frågan om återvinning av material.
Den mer praktiska delen av projektet bestod av besök på byggplatser och hos
återvinningsföretag samt intervjuer. På laboratoriet gjordes några praktiska
återvinningsförsök av främst rör och kablar, där kvaliteten hos materialet bedömdes.
Uppgradering av återvunnet material gjordes genom tvättförsök på golv, där lim
avlägsnades. För att bedöma förändringar av materialegenskaper och möjlighet till
återvinning av plast från rivning studerades en byggfolie som varit monterad i drift under
20 år
Studiebesöken visade att en betydande fraktion från byggplatser som inte återvanns
utgjordes av emballageplast och ett försök genomfördes med insamling och mekanisk
återvinning av emballageplast (som egentligen inte är ett byggmaterial) i samarbete med
arbetspaket 4 (Logistikflöden för bygg- och rivningsavfall). Några återvunna fraktioner
testades i laboratorie-försök och utifrån resultaten tillverkades produkter, plank för att
demonstrera ett användningsområde för insamlad emballage och byggplast.

© RISE Research Institutes of Sweden
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2

Plast som byggmaterial

Litteraturstudiens kartläggning av byggmaterial i plast utgör grunden till de produkter
som valts för att studera återvinningsbarhet, återvinningsmetoder och kvalitetsbedömning.
Generellt tänker man inte på att det finns ganska mycket plast i en byggnad. Många av
produkterna är integrerade i byggnaden och syns inte eller så är man så van vid att se
materialet och reflekterar inte över att det är plast. Figur 1 nedan illustrerar var i en
byggnad plast finns. Figuren visar en villa men även flerfamiljshus byggs med samma
teknik, med isolering och fukt- och ångspärrar.

Figur 1: Figuren visar var i ett hus man finner byggmaterial av plast. A-Fukt- ångspärr, B-Tapet,
C-Underlagstak, D-Säkerhetsväv, E-Vindskydd, F-Rör, G-Insektsnät, fönster och golv samt lister
runt fönster och dörrar. Sist men inte minst återfinns plastmaterial i elkontakter och kablar.
Plast som byggmaterial introducerades på 1950-talet och har därefter ökat stadigt. I en
studie som genomfördes på RISE (f.d. SP) analyserades plastprodukter från rivning av
tre lägenheter som byggts mellan åren 1964 och 1974. Den visade att plast som
byggmaterial hade ökat signifikant mellan dessa år, från ca 8 till ca 67 kg2. I en normal-

2

Yarahmadi, N. Avhandling ”Recycling and Durability of PVC Focusing on Pre- and Post- Consumer
wastes from Building Products”, Chalmers 2003
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stor svensk lägenhet används idag uppskattningsvis ca 250 kg plast3. En nybyggd villa
från 2018 innehåller uppskattningsvis 19 kg plast per kvadratmeter4. Vid bygget av
Vasakronans Science Park Hubben i Uppsala beräknade man att 11 kg plast per
kvadratmeter användes5.
Några av orsakerna till ökningen är att plastprodukter brukar vara förhållandevis lätta
att installera och kräver minimalt underhåll6. Ändrad byggteknik ledde till behov av att
även isolera mot fukt och luft-genomströmningar och för detta blev plast ett vanligt
materialval. I samband med oljekrisen i början av 1970-talet ökade även användning av
isolering runt fönster och dörrar7. Då byggmaterial i plast utvecklades pågick också
intensiv forskning för att uppnå jämn och hög kvalitet hos materialen och detta arbete
har gjort att den tekniska livslängden för plastprodukter inom byggsektorn är mellan
30 och 50 år för inbyggda system som är svåra att byta, tex fukt och ångspärr mm. För
plaströr garanterar tillverkarna livslängder på upp till 150 år. Frivilliga test- och
märksystem för byggprodukter som garanterar beständighet och kvalitet har utvecklats
och används av många tillverkare. Det är emellertid vanligt att byggprodukter av plast
byts ut innan de uppnått sin tekniska livslängd, till exempel vid hyresgästanpassningar
eller renoveringar.
Figur 2 nedan illustrerar fördelningen mellan olika plaster inom byggsektorn där man
kan se att PVC dominerar stort. Betydelsen av förkortningarna för de olika plasterna
finns i faktarutan på nästa sida och längst bak i rapporten.

PVC

1

1

11

HDPE

2

EPS
3

36

5

PUR
PP
LDPE

7

PS
PC
9

PMMA
12

13

PA
ÖVRIGA

Figur 2: Figuren illustrerar de olika plasterna som återfinns i byggnader8 Sifforna i diagrammet
anger procentandelarna av de olika materialen.

3

Arne Holmström, RISE personlig kommunikation.
Alma Sandqvist ”Byggbranschen måste också plastbanta” Examensarbete LTU januari 2019
5
https://wwwvasakronanse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/10/materialrapport-hubben.pdf
6
”Plastics - Architects of modern and sustainable buildings”, PlasticsEurope 2012
7
Ylmén, Hansén och Romild, ”Beständighet hos lufttäthetslösningar” SP Rapport 2012:57
8
Plastics Europe
4

© RISE Research Institutes of Sweden

13

Plast är egentligen inte ett material utan en material-grupp, där olika plaster används i
olika byggprodukter som nämnts ovan. Vad plast är beskrivs mer i detalj i faktarutan
nedan.
Fakta om plaster:
Plast är en materialgrupp som består av en, eller ibland flera, polymerer
samt ett flertal tillsatsämnen. De kan göras flytande, eller plastiska, under
tillverkningen. Polymerer är långa makromolekyler som byggs upp av små
byggstenar, s.k. monomerer, genom kemiska reaktioner, polymerisation.
Man kan likna dem vid ett långt pärlhalsband där pärlorna är monomerer.
Beroende på vilka monomerer som bygger upp en polymer får den olika
kemisk struktur och egenskaper. De vanligaste polymererna innehåller
grundämnena kol och väte i sin huvudkedja, men sidogrupper av t ex klor,
syre eller fluor är också vanligt. Polymerkedjorna kan också ha förgreningar
som påverkar egenskaperna. Plasterna består av polymer med en
molekylvikt på från 2 000 – 3 000 upp till 107-8. Om man har ett
polymersystem som tvärbinder (s.k. härdplaster och gummimaterial) kan
molekylvikten vara oändlig.
Tillsatser i plast kan t ex vara stabilisatorer, antioxidanter, pigment, mjukgörare, oljor, fyllmedel eller förstärkande fibrer. Dessa ger önskad hållbarhet,
färg och egenskaper hos slutprodukten.
Även om det finns många olika plastsorter står två plaster, polyeten (PE) och
polypropen (PP), för 50 % av plastanvändningen i EU. Och sex plaster för
80 % (förutom PE och PP också polyvinylklorid (PVC), polyuretan (PUR),
polyetentereftalat (PET), polystyren (PS). Vi kallar dessa volymplaster. Bland
övriga 20 % finns plaster som klarar höga temperaturer eller är starkare än
stål, det finns också plaster som är elektriskt ledande eller vattenlösliga. De
vanligaste plastsorterna i denna grupp är polyamid (PA), polymetylmetakrylat (PMMA), polykarbonat (PC) och ABS.
Idag är den vanligaste råvaran vid tillverkningen av plast fossil och man
använder då råolja och naturgas. Sedan kommer användningen av
återvunnen plast. Idag tillverkas också vissa plaster från förnybara råvaror
som biomassa eller koldioxid, vilket är en spännande utveckling.

© RISE Research Institutes of Sweden
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2.1

Plastgolv och väggmattor

Den största andelen plastmaterial (räknat i viktsprocent) i byggnader återfinns i
golvmaterial och utgörs oftast av PVC-mattor. Plastgolvsförsäljningen i Sverige har legat
kring fem till sex miljoner kvadratmeter årligen de senaste tio åren. På 1990-talet var
försäljningen uppe på 15 miljoner kvadratmeter. Cirka 25 % av golven som lades i
byggnader i Sverige 2017 var plastgolv9. I Europa är försäljningen av plastgolv högre än
i Norden där det finns har en stark tradition av trägolv. För att få en uppfattning om
mängden så kan nämnas att en kvadratmeter av ett plastgolv väger i snitt cirka tre kg.
I badrum och andra våtutrymmen finner man ibland även väggmattor i PVC eftersom
dessa utgör en fuktspärr som hindrar vatten att komma in i bakomliggande
väggkonstruktion.
Figur 3 nedan visar rullar av PVC-golv som samlats in för återvinning.

Figur 3: Golvmattor av plast som ska återvinnas.

2.2

Plaströr och rördelar

Plast har länge använts för att tillverka olika sorters rör och rördelar. Fördelarna är
många. Det finns plaströr som har en beprövad livslängd på mer än 100 år. De har låg
vikt vilket sparar energi vid transport och behovet av maskiner för att utföra tunga lyft
kan minskas. Rören är lätta att installera och rörlängderna kan enkelt ändras. Genom att
använda dubbla muffar, som används för att koppla samman två rör, kan installationsspillet minskas.

9 www.golvbranschen.se
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Plaströr förekommer i mängd olika dimensioner och tjocklekar. De kan vara mycket
stora, som tryckrör med en diameter på 2,5 meter, eller mycket små, som ett
elinstallationsrör med diametern tio mm.

Figur 4: Bilden visar små delar av olika typer av rör.
De vanligaste användningsområdena för plaströr är:
•
•
•

Vatten- och avlopp - som markavloppssystem, tryckrörssystem, dräneringssystem
och brunnar
Värme, ventilation och sanitet
El-tele: som kabelskyddsrör, telekabelrör och elinstallationsrör

De plastmaterial som återfinns i rör är PVC (polyvinylklorid) och HDPE (högdensitetspolyeten, som i vissa fall kan vara tvärbunden, s.k. PEX) samt PP (polypropen).
Tvärbundet material används tex i rör för varmvatten och i golvvärme. Eftersom
tvärbundna rör inte kan smältas om till nya produkter och återvinnas mekaniskt är
utsortering av dessa viktigt vid återvinning.

2.3

Plastprofiler och lister

Det finns en rad olika användningsområden för plastprofiler inom byggsektorn. Det kan
vara som tak-, golv- eller hörnlister eller som foder runt dörrar och fönster. Andra
vanliga användningsområden är kabelkanaler och kabelskyddsrör. Materialen kan
variera och PVC såväl som polyeten och polypropen förekommer.

Figur 5: En forderlist från Primo, ett exempel på profil i plast.
© RISE Research Institutes of Sweden
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Plastfönster har fönsterkarmar av PVC-profiler. Det första PVC-fönstret tillverkades av
det tyska företaget Trocal år 1954 och idag är PVC-fönster mycket populära i Europa med
en marknadsandel på över 50 %10. Också i Sverige ökar användningen av plastfönster
men har inte kommit upp i lika hög marknadsandel som i Europa trots att de har många
fördelar. Plastfönster kräver lite underhåll, är lätta, har lång livslängd och ofta bättre
energivärde, det vill säga isolerande förmåga jämfört med många andra fönster.
Traditionellt så har lister som tätar runt fönster och dörrar bestått av vulkaniserat
(kemiskt tvärbundet) gummi av EPDM, Silikon eller Nitril. Idag ökar andelen så kallade
TPE-material (Termoplastiska Elastomerer) i olika typer av lister. TPE material har
elastiska egenskaper som ett gummimaterial men processbarhet som en termoplast,
eftersom de inte har några kemiska tvärbindningar. TPE-materialen får i stället sina
elastiska egenskaper genom sin kemiska struktur som består av styva och flexibla
molekylsegment. Främsta argumenten för TPE material är bättre miljöprestanda jämfört
med traditionella gummimaterial, te x kortare processtider med mindre energiförbrukning och återvinningsbarhet genom mekanisk återvinning.
Fördelen med tvärbundet, s.k. vulkaniserat gummi är att de generellt har bättre
sättningsegenskaper, vilket behövs i vissa applikationer. Det finns en lång tradition av
att använda gummimaterial i tätningar och man vet att materialet fungerar under mycket
lång tid. För TPE som är ett nyare material saknas erfarenhet för långtidsapplikationer.

Figur 6: Exempel på gummilist, lister säljs på rulle och kan ha många olika former, på bilden visas
en d-list.

2.4

Kablar och elinstallationer

Plast återfinns i kablar och elinstallationer eftersom det är ett isolerande material.
Materialen är ofta av hög kvalitet och testas noga eftersom de ska hålla länge. Vid
nybyggnation kommer kablarna färdiga och installerade i kabelrör så endast mycket lite
spill uppstår då man på förhand beställer de längder man önskar11.

10

Broschyr från EPPA – Trade Association of European suppliers of window systems http://eppaprofiles.eu/wp-content/uploads/2017/10/D171_20171030_EPPA_Brochure-Updated.pdf
11
Studiebesök Peab, Björn Berntsson
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Figur 7: Bilden till vänster visar kablar färdiginstallerade i kabelrör. Foto från besök hos PEAB
på Lindholmen, Göteborg, december 2017.
Polyeten och PVC är vanliga material i kablar med lägre spänning inne i en byggnad.
I gruppen elinstallationer finns även strömbrytare och kontakter som tillverkas av plast.
I hög- och mellanspänningskablar är tvärbunden polyeten (PEX), vanligt förekommande. Denna typ av kabel används i mark utanför byggnader.

2.5

Isolering

Enligt Boverkets siffror (2015) går cirka 75 % av den energi som används i byggnader till
uppvärmning medan endast 13 % tillskrivs byggnationen12. Det är därför viktigt att göra
byggnader mer energieffektiva. Bra isolering är ett av de enklaste och mest
kostnadseffektiva sätten att uppnå detta på. Traditionell isolering består av någon form
av mineralull eller glasull men även plast förekommer.
Skivor av isolermaterial används som isolering främst under betongplattor på mark och
runt grunden på en byggnad. Materialet består av expanderad polystyren (EPS) eller
extruderad polystyren (XPS) och finns olika klasser som tål olika belastning. Skummad
plast eller cellgummi används även i syllisolering, en bred list som isolerar mellan
husgrund och syll för att isolera dels mot fukt från grunden som kan vandra upp i
konstruktionen och mot kall luft. Stegljudsdämpare under golv och tätning runt
exempelvis fönster och dörrkarmar består ofta av skummade plastmaterial.
Isolering av plastmaterial (EPS, XPS, PUR) säljs även i form av prefabricerade
byggelement där den isolerande cellplasten är integrerad i paneler som är enkla att
montera och installera och tillverkarna garanterar lång hållbarhet med bibehållen
prestanda under hela byggnadens livstid13.

12

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuellstatus/energianvandning/
13 ”Plastic insulation –a sustainable solution”, PlasticsEurope
© RISE Research Institutes of Sweden
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Figur 8: Isolering av cellplast
Isolering av plast kan också injekteras eller sprutas in som skum där materialet ska
isolera, till exempel runt fönster och dörrar. Denna produktgrupp innehåller ofta
polyuretan som man vill undvika då produkten innehåller isocyanat innan den härdat.

2.6

Tätskikt

Film och folier av plast har som främsta uppgifter att hindra vinddrag och skydda en
byggnadskonstruktion från fukt. Fukt kan antingen komma utifrån i form av regn men
även genereras av aktiviteter inuti byggnaden, till exempel matlagning och dusch. Hur
man bygger fuktsäkert är en vetenskap i sig eftersom fukt genererad inuti en byggnad
måste ventileras ut samtidigt som fukt utifrån inte får komma in i konstruktioner och
orsaka skada. Byggfilm började användas i stor skala under energikrisen i början på
1970-talet och när man började isolera hus för att spara energi. Ganska snart
uppmärksammades problem med ”sjuka hus” och dålig innemiljö. Detta ledde till en
intensiv forskning kring energieffektivt byggande och nya sätt att bygga med
plastmaterial utvecklades. Trots detta har många fuktskador uppkommit och utretts
under åren14. Att använda fukt och ångspärr i byggnader är särskilt vanligt i de nordiska
länderna eftersom vi använder mycket trä som byggmaterial och trä angrips lätt av
mikroorganismer.
Nedan presenteras några olika typer av folier och membran som används i byggnader.
Gemensamt för alla membran är att de sitter inbyggda i väggar, under golv och isolering,
samt i takkonstruktioner. Eftersom de är svåra att byta finns det uppsatta livslängdskrav
för dem. Enligt Boverkets regler ska de ha en livslängd om minst 50 år och de säljs som
åldersbeständig byggfilm15. Då kraven på lufttäta byggnader ökat i exempelvis
energieffektiva så kallade passivhus har man börjat tejpa fogarna på membranen16.
Tejperna på marknaden varierar stort i både konstruktion och material. I framtida
rivningar kommer tejperna sannolikt finnas som en förorening i materialet då bärare,
förstärkningstrådar och adhesiv (vidhäftande material) kommer att finnas kvar och vara
svåra att separera från membrandukarna.

14

Ejner, Nilsson ”Fuktskador i byggnader” TVBH5057, LTH 2008, www.byfy.lth.se .
BFS 2011:6 www.boverket.se
16
Ylmén P, Hansén M, Romild J, ”Beständighet hos lufttäthetslösningar” SP Rapport 2012:57
15
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Vindskydd placeras under ytskiktet på en ytterväggskonstruktion för att förhindra
vinddrag i en byggnad. Materialet släpper igenom fukt och är ett non-wovenmaterial
tillverkat av polypropen och eller eten-propensampolymer.
Även taken skyddas med plastmaterial för att hindra läckage in i en byggnad. Man lägger
ett så kallat underlagstak av till exempel polypropen belagd med bitumen under
takpannorna. Även andra material som papp eller PVC-duk förekommer. Från insidan
skyddas takkonstruktionen av byggfilm som hindrar att fukt tränger upp på vinden och
orsakar mögel.
Luftspaltsbildande så kallade platonmattor används för fuktisolering under golv och
dränering av husgrunder. Se figur 8 nedan. Dessa är ofta tillverkade av polyeten med
lång teknisk livslängd.

Figur 8: Luftspaltbildande så kallad platonmatta för dränering av husgrund (svart) och
ventilering av golv (blå).
Byggfilm används i ytterväggar för att fukt inifrån en byggnad inte ska vandra ut i
konstruktionens kalla delar, kondensera och ge upphov till fukt och efterföljande
mikrobiell tillväxt i konstruktionen (se figur. 9 nedan). Ångspärren kan sitta placerad i
kontakt med betong, under ett golv eller under gipsskivor. Ångspärren är tillverkad av
polyeten och ska ha ett visst ånggenomgångsmotstånd och skall klara mer än 50 år i en
konstruktion, s.k. ”åldersbeständig byggfilm”.
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Figur 9: Byggfilm, källa T-emballage
Bilderna ovan är exempel på produkter som finns i olika fabrikat, utformningar och
materialkombinationer.

© RISE Research Institutes of Sweden
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3

Återvinning av plast

För plast som material finns flera metoder för återvinning och plastmaterial har
återvunnits under många år. Idag är frågan mer aktuell än någonsin och i början av 2018
presenterade EU-kommissionen ny plaststrategi som beskriver hur plast ska hanteras
enligt EU:s aktionsplan för en cirkulär ekonomi och som antogs redan 201517.
Plaststrategins fokus ligger på förpackningar eftersom dessa används så kort tid och
utgör 59 % av allt plastavfall som produceras, men det finns många åtgärder som berör
övrig plastanvändning också.
EU:s plaststrategi berör inte återvinning av byggmaterial i plast specifikt men
medlemsländerna uppmanas att lokalt ta fram regelverk och policys för återvinning av
bygg och rivningsavfall där man följer avfallstrappan. Naturvårdsverket har i april 2019
tagit fram Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning18:
1.
2.
3.
4.

Öka återanvändningen
Öka materialåtervinningen
Samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
Minska mängderna material som går till Deponi

EU har som mål att vara ledande i världen när det gäller mer hållbar hantering av plast
samt leda utvecklingen av densamma. Redan idag ligger Europa långt framme när det
gäller moderna återvinningsanläggningar.
I juli 2017 meddelade Kina, som tidigare tagit emot hälften av världens utsorterade
plastavfall, Världshandelsorganisationen (WTO) att de inte kommer att ta emot vissa
osorterade plastströmma från andra länder från och med 201819. Detta ställer krav på
västvärlden att ta hand om större mängder insamlad plast på ett hållbart sätt.
Som tidigare nämnts så är plasten i bygg- och rivningsavfallet inte så stor andel per vikt
räknat på grund av sin låga densitet, men trots detta så blir det ändå materialströmmar
väl värt materialåtervinna, särskilt då dessa idag framför allt går till förbränning. I en
kartläggning utförd av IVL20 uppskattas att 262 000 ton plast i Sverige används i
byggsektorn baserat på europeiska data. Eftersom byggmaterial generellt används
mycket länge så kommer dessa material att användas i minst 30 - 50 år innan de blir
avfall. Om man i stället tittar på avfallsströmmar från bygg och rivningsavfall så
redovisar SMED rapporten från IVL 152 000 ton plast i bygg och rivningsavfall år
2016/2017 varav utsorterad plast endast var 63 000 ton25. Av denna plast återvanns
151 000 ton till energi. Således finns stor potential för materialåtervinning av dessa
strömmar. Ofta pratas det om bygg- och rivningsavfall som ett samlat begrepp och
avfallsfraktion och utifrån den statistik som finns att tillgå så framgår inte om plasten
kommer från rivning eller nybyggnation.

17

A European Strategy for plastics in a circular economy Brussels 16.1.2018
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
18
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/
19
https://www.omvarlden.se/Opinion/analys/kina-tar-ingen-skit--langre/
20
SMED Rapport nr 01 2019 ” Kartläggning av plastflöden i Sverige”
https://www.ivl.se/download/18.20b707b7169f355daa77278/1560882539303/SMED%20Rapport%202
019_Kartl%C3%A4ggning%20av%20plastavfallsfl%C3%B6den.pdf
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Skillnaderna i mängd och sammansättning är stor mellan olika länder inom EU. Enligt
Eurostat genererade byggsektorn i Europa 820 miljoner ton bygg- och rivningsavfall år
201721. Detta motsvarar 46 % av den totala avfallsmängden. 85 % av bygg- och
rivningsavfallet består till största delen av betong, tegel och murverk. Detta är material
med hög densitet som får en hög andel eftersom avfallet mäts och redovisas i vikt.
Mängden plast som användes inom byggindustrin i Europa (EU + 2) år 2014 var
9 600 kton medan mängden plastavfall var 1 458 kton. Av plastavfallet materialåtervanns 24 % medan 43 % gick till förbränning/energiutvinning. Den resterande
andelen deponerades22.

3.1

Återbruk

Högst i avfallstrappan ligger minimering av avfall följt av återbruk eller återanvändning.
Inom byggindustrin har man börjat diskutera återbruk mer och mer och det är främst
byggdelar som fönster, dörrar, trappräcken, innerväggar och annan inredning. Dessa kan
innehålla plast men mer sällan.

3.2

Materialåtervinning

Plaster kan materialåtervinnas på två sätt23; mekanisk eller kemisk återvinning. Den
vanligaste metoden är den så kallade mekaniska återvinningen, som inte ändrar den
kemiska strukturen hos plasten. De olika delarna i en typisk återvinningsprocess är
sortering, malning, tvättning, torkning, och ibland re-granulering. Som en sista aktivitet
i återvinningskedjan tillverkas nya plastprodukter av den återvunna plasten. Eftersom
egenskaperna skiljer mellan olika plaster, t ex smältpunkt och plaster i allmänhet inte är
blandbara, så är det viktigt att kunna separera olika plastsorter från varandra i
sorteringsprocessen. Den mekaniska återvinningen lämpar sig bäst för homogena flöden
av enskilda plastsorter eller för definierade blandningar av plaster som effektivt kan
separeras i de enskilda plasterna. I Sverige finns flera återvinningsaktörer som tar emot
plast för materialåtervinning, några av dem har egna anläggningar för sortering, tvätt
och re-granulering, bland annat Stena Recycling som har återvinningsprocesser för
LDPE emballage och plast från elektronik. Swerec med anläggning i Lanna hanterar
industrispill, förpackningsplast och ”kommunplast” (plast från kommunens
återvinningsstationer). Svensk Plaståtervinning har under 2019 startat upp en
återvinnings-anläggning i Motala för att ta omhand den förpackningsplast som samlas
in av FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen). I slutet av 2018 startade den
holländska återvinningsaktören Van Werven en anläggning utanför Borås för sortering
av hårdplast för återvinning. Här tas bland annat plaströr emot från bygg-och rivning.
Kemisk återvinning innebär att polymermolekylerna sönderdelas och kan användas som
råvaror för tillverkningen av ny plast. Det finns olika processer som de-polymerisation,
hydrolys, pyrolys eller förgasning. Kemisk återvinning lämpar sig för sammansatta,
nedsmutsade eller nedbrutna material. Det finns många pågående utvecklingsprojekt
och initiativ för att utveckla olika metoder för kemisk återvinning.
21

José-Louis Gàlvez-Martos et.al. ”Resources, Conservation and Recycling” 136 (2018) p. 166-178
15082 PlasticsEurope Report 23-01-2017
23
https://www.plasticseurope.org/en/focus-areas/circular-economy/zero-plastics-landfill/recycling-andenergy-recovery
22
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Flera företag är nu nära kommersialisering eller igång i pilotskala24. Några exempel på
företag som jobbar med kemisk återvinning är BASF som krackar plastavfall till olja och
syntesagas som sedan raffineras i en ångkracker i pilotskala. Sabic bygger ett
returraffinaderi i Nederländerna där man använder en teknologi kallad TAC (Thermal
Anaerobic Conversion) baserat på ett patent av Recycling Technologies LTd i England. I
USA är exempelvis Agilyx igång med sin anläggning som återvinner polystyren till styren
medan BioCollection fokuserar på återvinning av polyetenfilm vid hög temperatur. Även
i Europa återvinns PET med hjälp av enzymteknologi till tereftalsyra och
monoetylenglykol av Carbios som räknar med kommersiell drift 2021. I Sverige utvecklas
tekniken bland annat inom projektet ”Hållbar Kemi 2030” där man utvecklar
förgasningsteknik och har som mål att bygga ett plastreturraffinaderi i Stenungsund i
anslutning till det kemiindustrikluster som finns där25. Energiforsk finansierar projektet
ReComp med målsättning att separera kompositer till glasfiber och polymermatris med
hjälp av s.k. Solvolys26. Detta är en stor utmaning men behovet är stort när
vindturbinblad kommer att skrotas inom en ganska snar framtid.
Kemisk återvinning kan vara lämplig för plast i bygg och rivningsavfall där man i vissa
fall har materialströmmar som är svåra att återvinna mekaniskt.
I slutet av 1990-talet studerades egenskaper hos återvunna materialströmmar, framför
allt förpackningar, men även plaster från fordon. Flera studier har också gjorts på
material från elektriska och elektroniska produkter (WEEE-plast). Man har även
studerat hur man ska samla in och sortera plast på lämpligt sätt. Flera
forskningsrapporter och review-artiklar summerar forskning inom plaståtervinning har
publicerats 27. Det finns även böcker i ämnet plaståtervinning där man samlat kunskap
från forskning och praktisk återvinning28 I denna litteratur finns mer detaljerad
information om olika insamlingssystem men främst hur man återvinner plast kemiskt
och mekaniskt.

3.3

Energiutvinning

För mycket förorenade materialströmmar eller sammansatta produkter som är för svåra
eller kostsamma att separera (till exempel kompositer) är förbränning där energin tas
tillvara den återvinningsmetod som finns att tillgå med dagens kommersiella teknik. Det
som anses vara för komplicerat eller dyrt att separera idag behöver inte vara det i
framtiden. Tekniken för insamling och sortering utvecklas hela tiden liksom
möjligheterna att återvinna material till kemikalier eller monomerer för att tillverka ny
plast (kemisk återvinning). I Sverige idag utgörs stor andel av den plast som går till
förbränning med energiåtervinning av sådan plast som det både finns infrastruktur och
teknik för att materialåtervinna. En betydande andel av plastmängderna skulle rent
praktiskt därför kunna styras om för att istället materialåtervinnas. En plockanalys
utförd av Profu och RISE som delfinansierats av Avfall Sveriges Utvecklingssatsning
visar att betydande mängder plast återfinns i fraktionen brännbart avfall från både
24
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www.ri.se
27
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hushåll och bygg och rivningsavfall29. Rapporten visar att 50 % av innehållet i brännbart
byggavfall består av förpackningsplast som är lätt att återvinna. Sverige har hög kapacitet
för förbränning av avfall och i en artikel från Forskning och Framsteg från 2003 menade
forskare att det var miljömässigt vettigt att förbränna plast istället för att
materialåtervinna30. Idag håller denna uppfattning på att förändras och skatt på
avfallsförbränning föreslås att träda i kraft under 202031.

29

”Bränslekvalitet – Nuläge om scenarier för sammansättningen av restavfall till år 2025” Rapport
2019:27 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092
30
https://fof.se/tidning/2003/5/artikel/atervinna-eller-branna
31
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/09/skatt-pa-avfallsforbranning/
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4

Plast i bygg- och rivningsavfall

Vad för typ av material samt mängder av dessa skiljer sig åt beroende på ifall avfallet
genereras vid nybyggnation eller rivning. Vid rivning dominerar mineraliska material
(betong och tegel), trä, isolering och gips från byggnadens stomme. Den största
plastströmmen är plastgolv följt av kablar. Kablarna sorteras ut för återvinning på grund
av metallernas höga värde medan golv idag oftast går till förbränning då golven är
limmade och måste separeras från underlaget för att kunna materialåtervinnas. Det är
svårt att få statistik över mängderna av olika material från rivningsavfall då byggnaderna
som rivs är byggda vid olika tidpunkter och materialen skiljer sig mycket åt mellan
objekten32.
Vid nybygge dominerar spill av olika byggmaterial t ex plast, gips och rör mm. Det
plastspill/plastavfall som främst uppkommer på byggplatser i Sverige är
installationsspill av rör vid markarbeten samt spill av byggfolie, isolering, men framför
allt emballageplast. Mindre mängder installationsspill av plastgolv uppkommer också.
Idag sorteras det mesta av plasten som brännbart trots att materialen är av hög kvalité
och skulle kunna materialåtervinnas. Utrymmesbrist för sortering på byggplatsen och
små volymer av olika plastprodukter är en vanlig motivering till detta. I rapporten från
Avfall Sverige gjordes plockanalyser från nio byggen och resultatet redovisas i figur 11
nedan32

BRÄNNBART BYGGAVFALL %
Plast

Trä

Papper och papp

Övrigt icke brännbart

Övrigt

8%
9%

29%

23%

31%

Figur 11: Sammansättning av material som slängs i fraktionen brännbart vid nybyggen32.
Om man tittar på vad plastfraktionen på 29 % innehåller så ser man att förpackningsmaterial (film) dominerar, figur 12.

32

”Bränslekvalitet – Nuläge om scenarier för sammansättningen av restavfall till år 2025” Rapport
2019:27 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092
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PLASTFRAKTION I BRÄNNBART BYGGAVFALL
Plastförpackningar (mjuka)

Hårdplast

Rör (hårda)

Rör

Isolering (cellplast)

Frigolit

6%
18%

49%

2%
11%

14%

Figur 12: Förpackningsfilm är den dominerande plastströmmen vid nybyggnation32.
Renovering och tillbyggnadsprocesser innehåller typiskt avfall från både rivning- såväl
som nybyggnadsaktiviteter.
Utifrån ett material- och återvinningsfokus är det lämpligt att betrakta avfall från
nybyggnation respektive rivning separat av flera olika skäl. Vid nybyggnation är det
enklare att återvinna materialet eftersom det är nytt, leverantören är känd och
materialen innehåller inga reglerade ämnen. Plastprodukter från rivning är svårare att
hantera av flera skäl, de kan vara sammanfogad med andra material och vara
kontaminerad eller innehålla ämnen som är reglerade enligt REACH eller andra
regelverk. I vissa fall kan även plasten ha åldrats och har då inte kvar sina ursprungliga
egenskaper. Detta diskuteras vidare under nedanstående rubriker.

4.1

Kvalitén hos plastavfallet

En central fråga vid materialåtervinning av plast vilken kvalitet återvunnen plast har.
Begreppet kvalitet kan innebära flera saker och beror på vad materialet ska användas till.
För de som ska tillverka nya produkter av återvunnet material är bearbetningsegenskaper viktigt liksom tillgång på material med liknande egenskaper över tid. För
slutkunden innebär bra kvalitet att slutprodukten uppfyller de specifikationer man satt
upp och behåller sina egenskaper under den livstid man satt upp. För att uppnå
ovanstående ska plastmaterialet vara så ”rent” som möjligt. Plast är ju egentligen en
grupp av material med vitt skilda egenskaper och olika plasttyper bör därför inte vara
sammanblandade när de återvinns. I det ideala fallet har man en enskild produkt från en
och samma tillverkare som kan återvinnas för att bli en likadan produkt som i sitt förra
liv. Materialet ska helst hanteras på ett sådant sätt att det inte förorenas av till exempel
grus eller andra byggmaterial, vilket är en utmaning då tempot ofta är högt både vid
nybyggen och rivning33.

33

Johansson P, et.al. ”Kvalitet hos byggmaterial i cirkulära flöden RISE rapport 2017:55
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4.1.1

Plastens ålder och livslängd

Plastmaterial håller inte för evigt även om de ofta är mycket stabila och hållbara över tid.
Olika plaster är olika stabila och egenskaper förändras över tid genom att de åldras.
Oxidation, det vill säga reaktion med luftens syre, är den vanligaste nedbrytningsmekanismen hos många plastmaterial och det leder till kedjeklipp i molekylerna och
försämrad elasticitet och styrka. Olika miljöer i en byggnad kan påverka plastens
hållbarhet, ett exempel är alkalisk miljö i kontakt med betong som påverkar polyetenfilm
negativt34. Redan vid tillverkningen av en plast kan man designa dess livslängd genom
att tillsätta så kallade antioxidanter som skyddar plasten mot oxidation. Plasters
egenskaper kan också förändras då tillsatser som mjukgörare migrerar ut från
materialet. Eftersom byggmaterial normalt används under mycket långa tider så ska de
uppfylla krav på en viss teknisk livslängd. När man återvinner plast vid renovering och
rivning är ålder och återstående teknisk livslängd, parametrar som man måste ta hänsyn
till.

4.1.2

Kontaminering och innehåll

Byggmaterial i plast har utvecklats genom åren för att kunna ska erhålla optimala
egenskaper och därför har innehåll såsom antioxidanter, stabilisatorer och fyllmedel
förändrats. I vissa fall har det berott på att tillsatser klassificerats som särskilt farliga
ämnen och användningen reglerats inom EU. Det kan ändå innebära att myndigheterna
bedömt att återvinning av äldre produkter med dessa tillsatser är säker och bättre ur
miljösynpunkt än att ta dem ur kretsloppet och inte materialåtervinna dem. Idag finns
ingen bra metod att separera alla typer av tillsatser från plasten utan dessa följer med vid
mekanisk återvinning. Däremot pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt för att
hitta metoder för detta.
REACH (Registration Evaluation Authorisation and restriction of Chemicals) är en
EU-förordning som gäller säker produktion och hantering av kemikalier. Den innehåller
bland annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner för ämnen,
krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera kunder. Särskilt
farliga ämnen, t ex cancerogena eller reproduktionstoxiska ämnen, finns upptagna på
den s.k. kandidatlistan och måste deklareras om de överstiger en koncentration på
0,1 %35. Exempel på tillsatser i plast som begränsas är bromerade flamskyddsmedel, vissa
ftalatmjukgörare och stabilisatorer baserade på bly och kadmium. För dessa
stabilisatorer av bly och kadmium finns vissa undantag om de ingår i återvunnen PVC
och används till vissa byggprodukter. Plan och Bygglagen reglerar rivning av byggnader
och Sveriges Byggindustrier har tagit fram ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande
och rivning” under 2019 där man beskriver vilka ämnen som kan finnas i äldre
byggprodukter av plast och vid vilken tidpunkt de har fasats ut36. En del äldre
plastprodukter kan t om klassas som farligt avfall.

34

Ylmén P, Hansén M, Romild J, ”Beständighet hos lufttäthetslösningar” SP-rapport 2012:57
www.kemi.se
36
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4.1.3

Insamling och sortering vid rivning

I en doktorsavhandling publicerad 200337 studerades rivning av tre svenska
typlägenheter med två rum och kök med en boarea på ca 60 m2. Lägenheterna var byggda
år 1964, 1971 och 1974. Man studerade vilka plastmaterial som förekom, hur mycket som
fanns samt hur lätt respektive produkt var att demontera och om man behövde någon
form av verktyg. Författaren poängterar vikten av att separera ut plasterna före rivning
för att dessa inte ska bli förorenade vilket försvårar återvinningen. Även om materialen
sorteras på plats behövs ytterligare rengöring och separation på anläggningen som ska
återvinna materialet.
Svårigheten att separera materialen bedömdes enligt nedanstående matris:
Svårighetsgrad

Arbetstid/lägenhet

Verktyg

1

Mindre än 10 min

Inga verktyg

2

Mindre än 75 min

Enkla verktyg, t ex hammare, kniv eller
skruvmejsel

3

Mindre än 150 min

Enkla verktyg, se ovan

4

Ej möjligt

-

Endast kablar bedömdes vara enkla att separera med svårighetsgrad 1-3, enligt tabellen
ovan. Golven bedömdes med svårighetsgrad 2 och 3. Under årens lopp hade en del
detaljer som golv bytts ut eller ett golv hade lagts ovanpå ett äldre. Den största andelen
plast i alla lägenheterna bestod av plastgolv. För alla demonterade material krävdes extra
eftersortering för att möjliggöra återvinning. Sedan denna avhandling gjordes har det
utvecklats bättre hjälpmedel för demonteringen.
IVL Svenska Miljöinstitutet genomförde 2015 två praktiska rivningsstudier för att
undersöka potentialen för att återvinna byggmaterial i plast38. Det gällde ett äldreboende
och en skola som skulle rivas. Fallstudierna indikerar att selektiv rivning är en
förutsättning för utsortering av byggplast för upparbetning och materialåtervinning.
Detta gällde både för att uppnå en (kostnads-) effektiv utsortering och en hög kvalitet på
de utsorterade materialfraktionerna. Vid selektiv rivning kan byggplast sorteras ut utan
nämnvärda merkostnader och utan specialanpassade verktyg. För att öka kvaliteten på
den utsorterade plasten och för att effektivisera efterföljande steg i form av
eftersortering, upparbetning och materialåtervinning bör endast plastavfall som med
rimlig arbetsinsats kan materialåtervinnas sorteras ut.
Vid workshops i CONSTRUCTIVATE har det framkommit att man i dagsläget vid
rivningar mycket sällan (eller i aldrig) planerar för att återvinna plastmaterial eftersom
värdet hos materialet är för lågt i förhållande till den tid det tar för att sortera.

37

Yarahmadi, N Avhandling ”Recycling and Durability of PVC Focusing on Pre- and Post- Consumer
wastes from Building Products, Chalmers 2003
38
Elander M, Sundqvist J-O, Rapport B2216 IVL ”Potentialer för materialåtervinning av byggplast från
rivning. Erfarenheter utifrån två fallstudier” 2015
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5
Återvinning av byggmaterial Studiebesök och intervjuer
En del av det praktiska arbetet i projektet har varit studiebesök på byggarbetsplatser och
hos återvinnare

5.1

Besök på byggplats: PEAB Lindholmen

På Lindhomen i Göteborg byggde PEAB under 2017 - 2018 Svanenmärkta bostäder39.
Vid besöket på Lindholmen den 14 december 2017, noterade vi att betydande mängder
plastemballage uppstod och sorterades som brännbart. En mängd byggprodukter som
levereras till byggplatser är ”svepta” och förpackade med emballageplast vilket utgör
källan till plastfraktionen. Så kallad sträckfilm används för att säkra gods på lastpallar
och samtidigt skydda det mot stötar, damm och smuts. Vitvaror är packade i frigolit och
krympfilm som skydd vid transport. Fuktkänsliga material som till exempel trä och gips
skyddas av plastemballage under sådana perioder de förvaras utomhus.

Figur13: Bilderna visar hur man lagt byggfilm över material samt hur plastfolie hamnat på
marken innan det sorteras i container, vilket gör att grus och smuts följer med fraktionen och
påverkar materialet negativt om det materialåtervinns.
Plastemballage är visserligen inte ett byggmaterial men betydande mängder uppstår på
byggplatser och är samtidigt en plastfraktion som borde kunna samlas in och gå till
materialåtervinning istället för att förbrännas. Emballageplasten består av polyeten (PE)
som det finns en efterfrågan för på marknaden. Dessutom har emballageplasten en kort
livscykel med få ägare och används till rena och torra produkter. Detta gör att
utmaningar kring plaståtervinning såsom renhet och spårbarhet minskar. Det råder ett
lagstiftat producentansvar på förpackningar dit också emballageplast räknas, något som
dock få verkar vara medvetna om. Producentansvaret innebär att producenterna, i detta
fall tillverkaren av pallemballage eller den som fyller förpackning med material (om inte
tillverkaren finns i Sverige), ansvarar för insamling och hantering, men som tidigare
nämnts återfinns plasten i fraktionen för brännbart avfall där den utgör ca 30 %.

39
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5.2

Insamling och återvinning av golv

Inom projektet har vi studerat golvåtervinning i Europa och Sverige

5.2.1

Besök hos återvinnare av golv: AgPR i Tyskland

År 1990 tog ett flertal europeiska tillverkare av PVC och PVC-golv initiativet att bilda
organisationen AgPR (Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling) för återvinning
av PVC-golv. Ägare idag är de fyra golvföretagen Altro, Gerflor, Tarkett och Polyflor.
AgPR har en återvinningsanläggning i Troisdorf nära Köln, med en kapacitet på mellan
4 000 till 5 000 ton plastgolv per år. Totalt sett är det en mycket liten del av PVC-golven
som återvinns av AgPR. Innehåll av reglerade tillsatser i gamla golv har försvårat för en
aktör som AgPR att hitta avsättning för materialet.
AgPR har ett nätverk av insamlingscentraler i Tyskland och olika logistiksystem i
Österrike, Frankrike och Schweiz. Dessutom samarbetar man med verksamheter i
Sverige och Storbritannien. Uppsamlingscentralerna samlar in de gamla PVC-golven
enligt AgPR:s återvinningsspecifikationer och godkännandevillkor. En noggrann
mottagning utgör grunden för effektiv återvinning.
I återvinningsanläggningen sker följande process40: Först sorterar man bort annat
material än PVC om insamlingscentralerna har missat något. Sedan mals de gamla PVCgolven ned i flingor som inte är större än 30 mm. Därefter avlägsnas först metaller på
magnetisk väg och sedan tas betong- och limrester bort med hjälp av en hammarkvarn
och en siktmaskin.
För den slutliga malningsprocessen kyls sedan PVC-materialet ned till en temperatur av
- 40° C med hjälp av flytande kväve. Det gör att bitarna blir tillfälligt spröda och kan då
malas ned till partiklar som inte är större än 0,4 mm. Det slutliga materialet innehåller
PVC, mjukgörare och fyllmedel. Materialet packas i storsäck (Big bag) och skickas bland
annat till AgPR:s ägare för tillverkning av nya golv.
AgPR tar emot följande typer av PVC-golv:
•
•
•
•
•
•

Homogena golv (enskikts, mönstrade)
Heterogena golv (PVC-yta på PVC-underlag)
Systemgolv (tjockare PVC ytskikt på PVC skum underlag)
Skummade golv (tunn PVC-yta på PVC-skumunderlägg)
Väggmaterial (PVC-yta på PVC-skum)
PVC svetstråd

AgPR tar inte emot PVC-golv som är förorenade av olja, lösningsmedel eller andra farliga
ämnen. Man har tagit fram en lista med tips hur man känner igen golv som man tar
emot41.
För att få bort gamla golv kan man använda en mattborttagare eller mattstripper42.

40

http://www.agpr.de/cms/website.php?id=/en/recycling-overview.htm&nid=1&nidsub=1
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5.2.2 Golvbranschens insamlingssystem för
installationsspill i Sverige – besök hos Tarkett
I Sverige har Golvbranschen, GBR, ett insamlingssystem för installationsspill. Vid
installation av plastgolv kan det ibland uppstå så mycket som 10 % spill i form av
tillskurna kanter och restbitar. Genom GBR Golvåtervinning kan installationsspillet tas
tillvara på ett miljöriktigt sätt. GBR Golvåtervinning tar hand om alla golv- och
väggmaterial av PVC och polyolefin från alla större leverantörer på den svenska
marknaden.
Insamlingssystemet fungerar på följande sätt: Golvföretaget som lägger in golvet samlar
också in spillet. Spillet hämtas sedan med "Grön Retur", detta för att minska
miljöbelastningen av transporten (lastbilarna går aldrig tomma). En stor andel av spillet
mals ned till granulat och blir till nya golv. Resterande material energiåtervinns för att
bland annat ge värme till våra bostäder via kommunernas fjärrvärmesystem.

Figur 14: Figuren visar insamlingsbehållare med golvspill.
Mängden material som samlades in genom systemet var 370 ton år 201943, men Tarkett
uppskattar att cirka 1 800 ton av sådana plastrester uppkommer varje år i Sverige.
Tarkett återvinner installationsspill från sina golv med känt innehåll i sin produktion44.
Motsvarande europeiska insamlings-och återvinningssystem för golvspill kallas Tarkett
ReStart®Reclamation Program och det är främst installations-spill som samlas in och
återvinns.
Naturvårdsverket finansierar nu en vidareutveckling av återvinningssystemet GBR
Golvåtervinning för att öka återvinningen av plastgolv på den svenska marknaden. En
positiv utveckling är att byggföretagen nu med NCC i spetsen börjar ställa krav på
obligatorisk återvinning av installationsspill från plastgolv över hela Sverige45.

43

https://www.golvbranschen.se/press-media/#/pressreleases/aatervinning-av-golv-oekade-till-370ton-2962499
44
Dag Duberg, Tarkett
45
https://www.ncc.se/media/pressrelease/65196e65e579e19d/
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5.2.3

Övrigt om golvåtervinning

Ett plastgolv byts ut efter i genomsnitt 20 år och det innebär att mellan 15 000 och
20 000 ton plastgolv rivs ut i Sverige per år46. För att kunna återvinna PVC-golv från
rivning till nya golv behöver lim och spackelrester avlägsnas. Inom projektet har olika
möjligheter för att tvätta bort föroreningarna från golvmattorna därför undersökts (se
avsnitt 8.1). I början av 2019 började Tarkett ta emot även gamla plastgolv eftersom man
utvecklat en utrustning som i industriell skala kan separera lim och spackel från gamla
golv. Man tar emot alla sina homogena plastgolv tillverkade från 2011 och framåt47.
Plastgolv är slitstarka och materialet lämpar sig väl för återvinning. Gamla plastgolv
utgör därför en enorm potentiell råvaruresurs. Enligt uppgifter från IVL finns det bara i
Sverige ca 150 miljoner kvadratmeter plastgolv, som om det återvanns skulle innebära
en koldioxidbesparing om uppemot en miljon ton47.
Det pågår flera utvecklingsprojekt för PVC-golv inom ramen för VinylPlus, de Europeiska
PVC tillverkarnas frivilliga åtagande för att förbättra hållbarhet och prestanda för PVC.
Det ena är CREASOLV48 som undersökt en lösningsmedelsbaserad återvinningsprocess
för PVC-avfall som är svårt att återvinna, inklusive golv. Detta avslutades 2016.
Pilotförsöken visade att innehållet av äldre mjukgörare minskade som ett resultat av
processen. Den tekniska genomförbarheten behöver dock demonstreras genom att testa
det återvunna materialet i riktig golvproduktion.
Ett annat projekt som startade 2019 är "Extraction of legacy additives - REMADYL
project” och det ska pågå i fyra år. Golvbranschen driver ytterligare ett projekt för att
undersöka möjligheterna att plocka bort gamla tillsatser och detta finansieras av EU:s
Horizon2020. För att testa energi och materialåtervinning från PVC-avfall levererade
AgPR 100 ton strimlat gammalt PVC-golv till Oreade-Suez i Frankrike. Det är ett företag
som utvinner energi från avfall och använder SOLVAir®49, ett system för kontroll av
luftutsläpp. Det utvunna NaCl-saltet renades av Resolest och användes i en Solvayanläggning för att producera soda50. Det kunde därmed ersätta ny NaCl som används vid
tillverkning av PVC.

5.3

Insamling och återvinning av rör

5.3.1 Studiebesök hos Tönsmeier Kunststoffe GmbH i
Tyskland
Plaströr har återvunnits inom EU i runt 30 år. Från början handlade det främst om
installationsspill men allteftersom har andelen använda (gamla) rör ökat. Av det
omkring 290 kton plaströravfall som genereras inom byggbranschen och EU varje år,
återvinns idag mellan 70 och 80 kton. Huvuddelen av rören går till förbränning och
energiutvinning51. I Sverige uppskattas omkring 18 kton plaströravfall genereras årligen
46

Information från Dag Duberg på Tarkett
https://proffs.tarkett.se/sv_SE/node/atervinning-av-gamla-plastgolv-4867
48
https://www.ivv.fraunhofer.de/en/recycling-environment/recycling-plastics.html
49
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50
www.resolest.fr
51
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(ECVM, 2011)52 varav de svenska rörtillverkarna uppskattar installationsspillet till cirka
3,3 kton per år53.
Nästan alla plaströr av typen av PVC, PE och PP kan återvinnas54 enligt TEPPFA, the
European Plastic Pipes and Fittings Association37. TEPPFA har tio stora rörproducentföretag som medlemmar vilket representerar 50 % av de totala volymerna i Europa.
TEPPFA har satt upp två viktiga återvinningsmål:
•
•

Insamling av fler rör
Göra det lättare att använda återvunnet material, men utan att kompromissa med
kvaliteten

TEPPFA är också aktiv i PVC-branschens frivilliga åtagande, VinylPlus och strävar mot
en kontinuerlig ökning av återvinningsgraden för PVC-rör.
Återvinningsanläggningar som tar emot och sorterar plaströr har byggts upp på flera
platser i Europa och välfungerande anläggningar finns i Tyskland, Nederländerna och
Storbritannien. Inom projektet besöktes Tönsmeier Kunststoffe i Tyskland. Nyckeln till
att lyckas med återvinning av rör är god sortering och att rören sorteras manuellt av
rutinerade sorterare som lätt kan skilja på olika plasttyper. Vid behov används NIR (Nära
Infraröd Spektroskopi) eller XRF (Röntgen fluorescens) tekniker för att kontrollera
materialet. När lokala enheter för insamling och återvinning inte finns tillgängliga, går
plaströr vanligtvis till förbränning med energiutvinning.

Figur 15: Sortering av rör på Tönsmeier Kunstoffe GmbH & Co

52

www.pvc.org
Boss A, et.Al. ”REPIPE Innovativ återvinning av rör och profiler” rapport 42513-1 www.resource-sip.se
54
http://www.teppfa.eu/sustainability/
53
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Det största hindret för att öka återvinningsvolymen för plaströr är att de har så bra
hållbarhet och extremt lång livslängd (100 år eller mer i vissa tillämpningar). I Sverige
lämnas rör också ofta kvar i marken då de inte används längre.
Plaströrsindustrin spelar också en allt viktigare roll i den hållbara samhällsutvecklingen
genom att tillverka nya rör som innehåller en viss andel återvunnen plast, både från
plaströr och andra applikationer. År 2000 använde plaströrstillverkarna cirka 20 000
ton återvunnen PVC och till år 2010 hade volymen ökat till 50 000 ton återvunnen PVC,
varav hälften kom från rör. Plaströrsindustrin har åtagit sig att ytterligare öka detta till
120 000 ton återvunnen PVC till år 2020 med 50 % från andra uttjänta produkter (såsom
kreditkort, fönster etc.). Enligt senaste lägesrapporten från VinylPlus55 så använde
TEPPFA:s medlemmar cirka 62 000 ton återvunnen PVC år 2015, vilket var en
minskning med nästan 30 % från år 2014. Detta berodde främst på oro och osäkerhet
kring EU:s regelverk om användning av återvunnen PVC. PVC-rör som är tillverkade före
år 2015, då den europeiska marknaden ansåg sig ha uppnått målet om att fasa ut bly56 57.
TEPPFA:s återvinningsmål är att plaströrsindustrin ska använda 250 000 ton
återvunnet material 2020.
Den största avsättningen för återvunnen rörplast är till dräneringsrör, kabelskyddsrör,
och avloppsrör. Man har också utvecklat tekniken med flerskiktsrör som har en
innesluten kärna av återvunnet material och exakt samma inre och yttre yta som rör
gjorda av ny råvara. Detta är kvalitetsprodukter som uppfyller relevanta EN-standarder,
som EN 1347658. I Sverige återvinns vanligtvis produktionsspill, men endast en liten del
av rören från nybyggnation och installation.

5.3.2

Insamling av rörspill i Sverige

Nordiska Plaströrgruppen, NPG, har ett insamlingssystem59 med 7 containrar
utplacerade på olika ställen i södra Sverige men det är tyvärr inget kostnadseffektivt
system och endast en liten del av rören samlas in av NPG. Det är endast ett fåtal
kommunala VA-avdelningar som har möjlighet att lämna rör i containrarna. Renova,
Stena Recycling, Carl F, Ragnsells och NCC Recycling är några exempel på aktörer som
också får in rör från bygg- och rivningsprojekt. Swerec tar emot rör på sin
återvinningsanläggning i Lanna i Småland. Där mals rören ner och plasten säljs sedan
vidare till kunder i utlandet (Peter Håkansson, Swerec). Det finns således stor potential
att förbättra och öka återvinningen av plaströr i Sverige, se kapitel 7.2.

5.3.3

Övrigt om återvinning av rör

TEPPFA har för närvarande två intressanta arbetsgrupper relaterade till återvinning60.
Grupp 28 (livslängd) arbetar med att hitta materialtester som kan avgöra om återvunnen
plast är tillräckligt bra att användas i nyproducerade rör. Projektet leds av ett PCCL
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VinylPlus Progress report 2017 https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Bannersreport/vinylplusprogress-report-2017.pdf
56
https://www.stabilisers.eu/lead-replacement
57
https://www.sverigesbyggindustrier.se/resurs-och-avfallshantering-vid-byggand__6595
58
http://www.teppfa.eu
59
http://npgnordic.com/sverige/roratervinning/
60
TEPPFA, Peter Sejersen
© RISE Research Institutes of Sweden

35

(Polymer Competence Center Leoben) i Österrike och kommer pågå fram till år 2020.
Projektet inkluderar alla plaster och alla slags rör
En annan grupp arbetar för att ändra standarden för avloppsrör så att användning av
återanvänd plast ska underlättas. Enligt TEPPFA arbetar man också med att främja
miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration, EPD) och miljöavtryck
(Product Environmental Footprint, PEF). Man ökar också användningen av återvunnen
plast i långlivade kvalitetsprodukter.61
Stor potential finns att utveckla och öka återvinningen av plaströr i Sverige. Vi har
mycket att lära av duktiga sorterare och återvinnare i länder som Tyskland och
Nederländerna men också av Danmark som har ett insamlings- och återvinningssystem
för styv PVC som kallas WUPPI. Det finns en lag i Danmark som säger att all styv PVC
ska återvinnas. Tillverkningsindustrin har därför organiserat WUPPI som finansieras
gemensamt av tillverkningsindustrin och myndigheterna. PVC är det dominerande
materialet i dricksvattenrör och avloppsrör i Danmark och andelen PVC-rör är därför
stor. Den insamlade plasten exporteras i dagsläget till Nederländerna62. Några råd från
Plastic Recycling Europe, Bernard Merx, hur återvinningen av rör ska öka, är att arbeta
med flera olika källor och med insamlingsföretag som organiserar insamlingen av rören.
Det är viktigt att rören sorteras tidigt i värdekedjan. För att återvinna rör från rivning i
stor skala krävs stora investeringar som någon ska finansiera. Producenterna behöver ta
ett större ansvar för att rören återvinns menar Bernard Merx. I november 2018 startade
det holländska företaget Van Werven en återvinningsanläggning för hårdplast utanför
Borås. Alla typer av plaströr tas emot och sorteras för återvinning. Detta kan
förhoppningsvis bli en vändpunkt så att mer plaströr kommer att återvinnas i Sverige.
Flera svenska rörtillverkare efterfrågar återvunnen råvara.
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VinylPlus Progress report 2017 https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Bannersreport/vinylplusprogress-report-2017.pdf
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Ole Grøndahl Hanses, PVC Informationsrådet.
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6
Återvinning av övriga byggmaterial
av plast
Under denna rubrik finns byggmaterial som vi inte studerat praktiskt eller gjort besök
hos återvinnare av dessa byggprodukter. Informationen är inhämtad från litteratur på
området.

6.1

Profiler

I Europa finns fungerande system för insamling och återvinning av PVC-profiler till
fönster och dörrar, samt liknade produkter. 2016 återvanns 256 600 ton profiler i
Europa63och det är en av de mest återvunna plastprodukterna inom byggsektorn. Därför
är denna återvinning ett viktigt bidrag till lägre koldioxidavtryck. Den europeiska
branschorganisationen för plastfönstertillverkare, EPPA, ingår i PVC-branschens
frivilliga åtagande för hållbar utveckling, VinylPlus.
Ett bra exempel på insamlingssystem är Rewindo Fenster-Recycling-Service.
Tillverkarna organiserar insamling av gamla PVC-fönsterkarmar, regranulering och
använder sedan den återvunna plasten i nya fönsterkarmar. Den återvunna PVC:n
används antingen direkt i processen genom att blanda in ca 30 % återvunnet material i
nyråvaran eller så produceras fönsterprofilerna av 100 % återvunnen PVC tillsammans
med ett tunt ytskikt av PVC-nyråvara som extruderas utanpå för att få en fin jämn
ytfinish, eller kunna välja färg på fönsterprofilen.

Figur 16: PVC-fönsterprofiler till återvinning, källa http://www.rewindo.de

Återvunnen PVC behåller sina egenskaper så som mekanisk hållbarhet, isolering och
tålighet mot klimatförhållanden som exempelvis UV-ljus.
Fönstertillverkarna (EPPA) har tagit fram standardiserade miljödeklarationer för att
bidra till en rättvis och robust livscykelbedömning. Med hjälp av dessa kan man räkna ut
att om man använder cirka 16 % återvunnet material i nya fönsterprofiler minskar
primärenergiförbrukningen med cirka 8 %. Om man ökar andelen återvunnen PVC till
70 % sparar man i stället upp till 50 % i energiåtgång samt minskar utsläppen till både
63

www.vinylplus.eu
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luft och vatten med över 60 % av vardera64. I Sverige är användningen av PVC-fönster
inte lika stor som i resten av EU men den ökar. Fördelarna är lång livslängd och att de är
underhållsfria65. Det sker ingen organiserad insamling och återvinning av profiler i
Sverige som det gör i t.ex. Danmark66 trots att lister och profiler kan återvinnas rent
tekniskt.

6.2

Film och folie

ROOFCOLLECT är ett europeiskt program för insamling och återvinning av takduk och
vattentäta membran från bygg- och rivningsavfall. ROOFCOLLECT bildades 2003 på
initiativ av de stora tillverkarna av dessa produkter. Det dominerande materialet i
rivningsavfallet är flexibel PVC. Spillmaterial från byggnation kan återvinnas men det är
ofta små mängder då takmaterial ofta måttanpassas för att minimera materialspill67. Tak
och membranduk i rivningsavfall är ofta förorenade med lim och bitumen.
I tidigare studier har man inte heller samlat in eller studerat filmer och folier för
återvinning eller bedömning av kvaliteten. Vid rivningen av en skola som en del i en
studie genomförd av IVL:s samlades byggfolie in. Denna analyserades dock inte
närmare68. Under rubriken ”Insamling och återvinningsförsök” har vi därför tittat lite
mer på denna fraktion, dels vid nybyggen och vi har också analyserat en 20 år gammal
åldersbeständig byggfilm.

6.3

Isolering

Eftersom materialet är inbyggt och förväntas sitta kvar i en byggnad under mycket lång
tid finns ingen forskning publicerad där möjligheter till återvinning studerats. Ett
skummat material har dessutom mycket låg vikt i förhållande till sin volym och
transporter till avfallsanläggning blir därför ofta ineffektiv. Det finns lite studier kring
återvinning av isolermaterial som polyuretanskum och expanderad polystyren69. Idag
går detta material främst till energiåtervinning.

6.4

Tätningar och lister

Om dessa är tillverkade av tvärbundet gummi så är mekanisk återvinning inte möjligt
utan återvinning till energi eller lågmolekylära föreningar är de alternativ som finns. Då
andelen TPE-material ökar kommer det att finnas möjlighet till annan återvinning i
framtiden, men lister är fortfarande en produkt som man måste ta loss från någon typ av
underlag.

64

www.pvcinfo.be/bestanden/
Hermes%20Study%20-%20PVC%20windows-English.pdf
65
Enligt intervjuer med tillverkningsföretag, byggföretag, rivnings-, insamlings- och återvinningsföretag.
66
https://www.wuppi.dk/sorter-rigtigt/
67
www.roofcollect.com
68
Elander M, Sundqvist J-O, Rapport B2216 IVL” Potentialer för materialåtervinning av byggplast från
rivning. Erfarenheter utifrån två fallstudier” 2015
69
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7
Insamlings och återvinningsförsök,
nybyggnation
Kabelplast samlas in redan idag och försök gjordes med en befintlig insamlad fraktion
där bl. a lister tillverkades. Plaströr och emballageplastsamlades in och bland annat lister
och plankor tillverkades av det insamlade materialet. Medan kablar och rör båda är
byggprodukter hade emballaget använts som förpackningsmaterial. Att fokus kom att
hamna på ett förpackningsmaterial beror bland annat på att jämfört med den totala
mängden plast i nybyggnadsavfallet förekommer emballageplasten i betydande mängd
samt materialåtervinns knappt alls idag.

7.1

Emballageplast och byggfilm NCC

En förutsättning för att återvinna plast från bygg- och rivningsplatser är att det finns
system för att samla in materialen på ett kontrollerat sätt, att det finns insamlare och
återvinnare som sorterar, tvättar och gör granulat (pellets) av plasten och att det finns
en efterfrågan på plasten.
Det finns några exempel på insamling- och återvinningssystem som nämnts här i
rapporten vilka är system som fungerar i andra länder för exempelvis insamling av rör,
profiler och plastgolv. Det är emellertid en hel del som skulle behöva göras i Sverige för
att öka insamlingen och sorteringen av plaster från bygg- och rivningsavfall70. Ett EUfinansierat Life-projekt; APPRICOD – “Assessing the Potential of Plastic Recycling in the
Construction and Demolition activities” pågick 2003-200671. Baserat på erfarenheter
från projektet skrevs en vägledning för dem som arbetar på byggplatser med konkreta
råd hur plastmaterial kan sorteras för återvinning. Då det vanligtvis är utrymmesbrist på
byggplatser och containrar är dyra att hyra och transportera har enkla lösningar med
insamling i big-bags föreslagits. Detta tillvägagångssätt har provats i
CONSTRUCTIVATE vid insamling av förpackningsplast (emballage) vid byggena
Mölndals Galleria samt Östra Sjukhuset i Göteborg i samarbete med arbetspaket 4 som
handlar om logistikflöden för bygg och rivningsavfall.
Vid nybyggnation uppkommer spill av byggfolier och använt plastemballage. På
byggarbetsplatser hamnar vanligtvis denna typ av plastprodukter i insamlingscontainrar
för brännbart avfall. Inom CONSTRUCTIVATE utfördes insamlingsförsök av
emballageplast på två NCC-opererade byggplatser; dels Mölndals Galleria, dels Östra
Sjukhuset. Emballageplasten samlades in i säckar till en total mängd om två ton. Efter
insamling delades materialet upp i transparent respektive färgad emballageplast. Den
transparenta plasten har ett betydligt högre värde på marknaden som sekundär plast
jämfört med den färgade plasten. Olika möjligheter att samla in och återvinna
emballageplast på ett kostnadseffektivt sätt undersöktes också. För att återvinna plasten
behöver den först tvättas vilket det tidigare inte funnits möjlighet att göra i Sverige. Nu
(läs år 2019) ser det dock ut att kunna bli ändring på det tack vare en återvinningsaktör
70

https://research.chalmers.se/publication/509797 WP 1 i CONSTRUCTIVATE
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som investerat i en tvättprocess. Med koppling till insamlingen undersöktes det ifall ett
företag så som Norfolier, med verksamhet i Norge och som har möjlighet att tvätta och
återvinna materialet, skulle kunna vara en ekonomiskt bärkraftig lösning för
emballageplast insamlad i Göteborg. Transportkostnaden till den norska anläggningen
visade sig dock bli för hög om transporterna inte kan samordnas på ett effektivt sätt. Med
Norfolier var utgångspunkten att antingen tillverka nytt plastemballage eller plastsäckar
från den använda emballageplasten. Ett annat alternativ som undersöktes inom
projektet var att använda återvunnen emballageplast i träplastkomposit (VPC-material).
I detta fall hjälpte Ragnsells till med att få den insamlade emballageplasten tvättad,
smältfiltrerad och re-granulerad hos en samarbetspartner i Holland. Därefter skickades
plasten, ett ton färgad re-granulerad och ett ton transparent emballageplast, till
PolyPlank i Färjestaden på Öland. PolyPlank gjorde produktionsförsök där
emballageplasten användes som råvara för tillverkningen av träplastkompositer som i
sin tur användes till bullerplank. Försök gjordes både för den färgade och den
transparenta återvunna plasten. Enligt PolyPlank fungerade båda plastfraktionerna
mycket bra för ändamålet och företaget benämnde själva försöken som framgångsrika72.
Fördelen med den transparenta plasten är att planken kan färgas till alla önskade
kulörer. Den färgade plasten kan främst användas till grå och svarta plank. Efter dessa
tester är PolyPlank mycket intresserade av att kunna använda återvunnen
emballageplast i sin produktion. Mellanledet med tvätt, smälfiltrering och regranulering
behöver dock lösas men det ser hoppfullt ut eftersom den snart kommer finnas
anläggningar i Sverige som kan utföra detta.

Figur 17: Visar hur plastemballage samlas in på byggplatsen i vanliga plastsäckar och efter tvätt
och re-granulering används till plastkomposit plank.
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Plankorna som hade tillverkats av emballageplasten böjprovades på RISE. Tre olika
typer av plankor testades:
•
•
•

Referensprov med det material som vanligtvis användes vid produktionen.
Prov med färgad insamlad plast från NCC
Prov med transparent insamlad plast från NCC

Böjprovet motsvaras av att en person står på plankan med en last på 1 kN fördelad på en
yta av 200 x 200 mm. Testmetoden är baserad på en standard som används för att
utvärdera ställningsplank. Eftersom den här plankans bredd var mindre än 200 mm
reducerades den applicerade lasten till 700 N. En planka belastades med 700 N och en
lägesgivare registrerade nedböjningen som var i medeltal 21 mm för alla plankorna.
Figur 18 nedan visar hur en planka böjts maximalt i maskinen, materialet var så flexibelt
att det inte uppstod något brott. Avståndet mellan de övre rullarna var 200 mm och
mellan de nedre 600 mm.

Figur 18: planka av återvunnen förpackningsfilm från byggarbetsplats i maskinen
De framgångsrika resultaten vid insamlingen av emballageplast ledde till att ett sex
månader långt RE:Source finansierat projekt, CirEm – Ett cirkulärt system för
emballageplast från byggindustrin, startades i april 2019. Syftet med detta projekt var att
skapa förutsättningar för att utveckla ett cirkulärt system för emballageplast från
byggindustrin.
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7.2

Återvinning av rör

RISE IVF ledde projektet REPIPE (2016 - 2018) som genomfördes i samarbete med
Chalmers Industriteknik, svenska plast och rörproducenter, insamlare och återvinnare.
Målet var att öka insamlingen och återvinningen av rör i Sverige och att materialet i
första hand skulle användas till nya rör73. Enligt projektet produceras i Sverige ungefär
100 000 ton rör per år och cirka 5 000 ton av detta blir installationsspill. Om allt detta
materialåtervinns skulle 10 000 ton koldioxidekvivalenter sparas per år. Inom projektet
togs en ny kostnadseffektiv modell fram för insamling av rörinstallationsspill, logistik,
sortering och återvinning av rör. Flera pilotförsök genomfördes med testflöden hos en
mängd olika aktörer, vilket bland annat inkluderade sortering och återvinning.
Produktionsförsök har sedan tidigare utförts hos rörproducenterna Uponor och Talent.

Figur 19. Insamlade tryckrör som avspolas för att sedan shreddas och granuleras. Extrudering på Talent.
Nya rör produceras med 100 % återvunnen plast från PE-tryckrör.

Olika typer av rör har producerats av återvunnen rörplast såsom optorör och olika
skyddsrör för kablar och hydraulslangar. I samarbete med CONSTRUCTIVATE samlade
NCC Recycling in rör på byggarbetsplatser under cirka en månads tid, vilket genererade
tre stora containers. Rören sorterades, re-granulerads och baserat på denna råvara
gjordes försök med att tillverka nya el - telerör. Materialet från de insamlade tryckrören
fungerade utmärkt för tillverkning av nya rör. Det uppstår i regel mycket rörspill vid
markarbete i form och vatten-, avlopps-, el och dräneringsrör. Installationer inomhus
ger förhållandevis mindre mängder spillmaterial.
Eftersom rör har mycket lång livslängd återvinns sällan gamla rör. Idag är det även
vanligt att äldre avloppsrör ”relinas”, vilket innebär att man sprutar in plast (ofta epoxy)
i befintliga rör som sedan härdar och bildar ett nytt rör inuti det gamla.
I mars 2019 startade projektet Repipe-demo som ska demonstrera hur installationsspill
av rör, som idag går till energiåtervinning, i stället kan samlas in och materialåtervinnas74. Det ska pågå i två år och utveckla och demonstrera kostnads- och resurseffektiva logistiklösningar för insamling, sortering och återvinning av plast från rör.

73
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https://resource-sip.se/projektdatabas/?project_search=&language=&project_filter=inactive_projects
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8
Byggmaterial från rivning och
renovering
För rivningsavfallet inriktade sig testerna mot kablar och materialåtervinning av PVCgolv som utgör en stor andel av den mängd plast som förekommer i avfallet. Ett mindre
försök gjordes på en byggfilm av polyeten som varit monterad i ca 20 år. Syftet var att
bedöma potentialen att återvinna denna film vid t ex renoveringar, där den tekniska
livslängden hos plastmaterialet inte uppnåtts.

8.1

Insamling och återvinning av kablar

Vid rivning av byggnader samlas kablar in för återvinning. Det är det höga värdet på
metallerna, koppar och aluminium, som driver återvinningen. Plasten i kabelisoleringen
utgör ca 30 - 35 % av kabelvikten. I rivningsavfall är huvuddelen av plasten flexibel PVC.
En analys av PVC-kablar insamlade av Yarahmadi et al. visade att mantelmaterialet var
i gott skick efter över trettio års användning75. Kabelplast från kabelåtervinning är dock
ofta förorenad med lite metallrester, andra plasttyper och gummi vilket gör att PVCplasten främst återvinns i produkter med låga kvalitetskrav såsom mellanskikt i
vattenslang, formpressade trafikprodukter såsom fötter till trafikskyltar, farthinder med
mera. Med återvinningsprocessen Vinyloop i Ferrara (ej i drift sedan 2018), Italien,
processas PVC från kablar med fördelen att föroreningar kan separeras bort och en ren
R-PVC (Recycled PVC) produceras. Additiven såsom mjukgörare och stabilisatorer finns
kvar i recyklatmaterialet. Det kan då användas i produkter med högre kvalitetskrav
såsom membran, folier, presenningar, vattenslang och skosulor. I Europa återvanns
cirka 140 000 ton PVC-kabel 2016 (Vinylplus.eu) där huvuddelen kom från uttjänta
kablar. Då PVC- kablarna kommer från rivning och innehåller reglerade additiv såsom
vissa ftalatmjukgörare, till exempel den vanligt förekommande mjukgöraren
dietylhexylftalat, gäller att endast de som sökt och fått tillstånd från EU-kommissionen
om att återvinna och sälja vidare PVC-kompound som innehåller reglerade additiv får
göra det. Det är också reglerat till vilka produkttyper PVC:n får användas.
Användningen av plaster såsom PEX (förnätad polyeten) och HFFR (Halogen Free
Flame Retardant) ökar i kablar. PEX används ofta som isolationsmaterial i energikablar
in till byggnader medan PVC och HFFR är vanliga isolationsmaterial i installationskablar
i byggnader. PVC och PEX kan separeras i återvinningsprocessen med sink-float-teknik,
Även PEX (förnätad polyeten) kan återvinnas mekaniskt, trots att den är tvärbunden,
med en metod utvecklad på RISE (fd Swerea IVF)76 . Metoden innebär att PEXmaterialet mals och blandas med en lämplig kompatibel polymer till ett kompound som
kan processas till nya produkter med formsprutning eller extrudering.

75
76

Polymer degradation and Stability vol. 66 (1999)
Hagström B, Hampton RN, Helmesjo B, Hjertberg T (2006) IEEE Electrical Insulation Magazine 22:21-30
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Figur 20: Kablar som ska återvinnas på Stena Recycling i Sundsvall

RISE (f.d Swerea IVF) har sedan många år drivit ett forskningsprogram inriktat på
återvinning av plasterna i kablar. Partners i programmet är polymertillverkare,
återvinningsföretag, kabeltillverkare och andra tillverkningsföretag i plastbranschen.
Metoder har utvecklats för sortering, separering och återvinning av olika kabelplaster 77.
Fullskaleförsök har visat att plasten från kablar kan återvinnas till nya produkter,
exempelvis kan PEX från urkopplade återvunna kablar användas i formsprutade
kabeltrummor vilket så nu också görs av Axjo Plastics. Det har också demonstrerats att
upp till 60 % PEX kan användas i formsprutade kabelskydd för lastbilar och det fungerar
även att extrudera rör med en mindre andel PEX i.

Figur 21. Kabeltrummor med återvunnen kabelplast (PEX) produceras på Axjo Plastic i Gislaved.

77

http://cable.extranet.swereaivf.se/
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Projektet har även demonstrerat att halogenfri kabelplast (HFFR Halogen Free Flame
Retardant) kan återvinnas men det är betydligt svårare än att återvinna PVC. Spiklister
och sammanfogningslister för gipsskivor har producerats på Talent Plastics inom
CONSTRUCTIVATE projektet, dels av återvunnen HFFR, dels av en blandning av
återvunnen HFFR och återvunnen plast från tryckrör (HDPE). Det krävs dock mycket
handpåläggning för att återprocessa HFFR-materialen som innehåller en hög andel
fyllmedel som dessutom är temperaturkänsliga och spjälkas till vatten vid hög
temperatur.

Figur 22: Rör med 100 % återvunnen HFFR (vänster) och med 50 % återvunnen HFFR och 50 %
återvunnen HDPE (höger).

Figur 23: Sammanfogningslist för gipsskivor av 100 % återvunnet material; 50 % HFFR och 50 %
HDPE till vänster och en spiklist till höger i samma material.
Det är däremot idag svårt att separera ut HFFR-kablar i rivningsavfall eftersom det är
svårt att skilja dem från PVC-kablar. Det går inte heller att separera PVC och HFFR med
vanlig densitetsseparering i vatten som många återvinnare använder då materialens
densitet överlappar. Både PVC- och HFFR-materialen sjunker i vatten. Installationskablar med HFFR-isolering är nu vanliga och ökar i användning men det kommer
fortsatt vara PVC-kablar som dominerar i rivningsavfallet många år framöver.
Inom CONSTRUCTIVATE och kabelprojektet har både spiklister och sammanfogningslister för gipsskivor tillverkats av återvunnen plast, HDPE från rör och HFFR-kabelplast,
figur 23. Produktkraven uppfylldes med de återvunna materialen vilket visar på
möjligheter att använda återvunnen plast från byggprodukter i nya byggprodukter.
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Ett av kraven är att byggmaterial måste klara brandklassning enligt EN 13501-1 ”Fire
classification of construction productsand building elements – Part 1: Classification
using test data from reaction to fire tests”. För att klara kraven för ”klass E” dvs.
konstruktionsprodukter förutom golv, linjär rörisolering så ska prover testas som enligt
EN ISO 11925-2 och klara följande specifikationer:
•

•

Flamspetsen får inte får inte nå mer än 150 mm från punkten där flamman
applicerades inom 20 sekunder från tidpunkten då flamman applicerades. 15
sekunder exponeringstid.
Brinnande droppar eller partiklar får inte förekomma.

Tester utfördes på tre olika lister:
•
•
•

En originallist,
En list med 50 % återvunnet material
En list med 100 % återvunnet material

Alla tre materialen klarade testet.
Detta arbete demonstrerar att återvunnet material från bygg och rivningsavfall kan
återvinnas tillbaka till en byggprodukt i någon form. I detta fall så finns insamlingen av
kablar redan på plats. Utmaningen bestod i stället i att kunna extrudera fram
produkterna.

8.2

Tvätt av golvmattor från rivning

Eftersom golv är en stor plastfraktion från bygg och rivning, ca 20 - 40 kton i de
skandinaviska länderna78. Golv av plast har lång livslängd och rivs ofta ut trots att
plastmaterialet kan användas mycket längre. Med andra ord rivs många plastgolv ut
långt innan de uppnått sin beräknade tekniska livslängd, och dessa går oftast till
förbränning idag, vilket är stort slöseri med material. Man kan vid renoveringar få stora
volymer av samma golv, dvs samma materialformulering, vilket gör att det tekniskt sett
är förhållandevis enkelt att återvinna materialet.
Det finns emellertid en teknisk utmaning, att avlägsna limmet på golvets baksida. Detta
är därför något som valdes att undersöka närmare inom projektet. För ändamålet
provade RISE IVF ett antal olika lösningsmedel och genomförde en rad tvättförsök på
PVC-mattor med rester av akrylatbaserat lim på baksidan. Följande metoder testades
och utvärderades:
•
•
•
•
•
•
•

78

Varmt vatten och mekanisk tvätt
I M NaOH, maskindiskmedel och mekanisk tvätt
Kemisk tvätt, test av olika lösningsmedel och produkter från Envirostripp
Kryomalning
CO2 -extraktion
Ultraljudstvätt
Mekanisk tvätt/bearbetning med borste

Projekt PVCLOOP UDI-1 Vinnova, Dnr 2016-00415
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Figur 24: PVC-matta med rester av akrylatbaserat lim (till vänster) och PVC-matta tvättad med L2G
(Envirostrip)/vatten 1:1 och avskrapad.

Även på Stena Nordic Recycling Center har ett flertal tvättförsök med olika
lösningsmedel genomförts. En viktig målsättning har varit att tvättprocessen ska vara
miljövänlig och säker. De metoder som gav bäst resultat var basiska kemikalier som lut
och maskindiskmedel samt Envirostrips kommersiella rengöringsprodukter. Figur 24
visar en bit av en PVC matta före och efter att lim tvättats bort. Koncentration,
temperatur och tidsberoende behöver studeras för att optimera processen. Man kan
också behöva tillsätta någon tensid för att förhindra att borttaget lim åter fastnar på
mattan. Tvätt i kombination med mekanisk bearbetning behöver undersökas vidare
såväl möjligheter att skala upp processen. Mekanisk bearbetning var helt nödvändigt för
att avlägsna limmet.
Efter att limmet är borttaget behöver PVC-materialet analyseras för att se i fall
stabilisatorer och/eller mjukgörare extraheras ut ur materialet och ger en förändring i
materialets egenskaper. Detta har emellertid inte gjorts inom detta projekt
Metoder såsom kryomalning i flytande kväve, CO2-extraktion vid högt tryck och
ultraljudstvätt har också provats men inte varit framgångsrikt. Tarkett har under 2019
tagit fram ett slags tvättmaskin för att tvätta bort limrester från PVC-mattor. Mattorna
grovmals först i en kvarn, tvättas därefter i maskinen i basiskt lösningsmedel,
limresterna samlas upp på filter och PVC-materialet kan sedan användas i nya mattor
enligt Tarkett.

8.3 Status hos byggfilm, fukt och ångspärr
efter 20 år i kontakt med betong.
Film och folier efter rivning återvinns inte till nytt material idag, utan går till förbränning
med energiåtervinning. Eftersom filmerna sitter inbyggda finns risk att de är
kontaminerade med intilliggande byggmaterial, lim eller tejp som använts för att täta
skarvar.
Mekanisk återvinning av plast från rivningsavfall diskuteras eftersom materialet kan har
varit i drift under en längre tid och åldrats kemiskt med försämrade egenskaper som
följd. Eftersom byggnader renoveras och byggs om under sin livstid så har
byggmaterialen inte alltid uppnått sin tekniska livslängd innan den byts. Vi undersökte
därför en byggfolie som vi erhållit av en tillverkare. Folien är en åldersbeständig produkt
som har suttit monterad mot en betongplatta med golvvärme i ca 20 år, där
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temperaturen varit ca 25 - 30°C. Folien är testad och märkt med gaffelmärke (ersatt av
P-märket) som garanterar hållbarhet i minst 50 år, se figur 25. Vid certifieringen görs en
typprovning och därefter tas prover från produktionen med jämna mellanrum, som
analyseras och jämförs med typprovningen. Resultaten från kontrollerna får inte avvika
från typprovningen vilket garanterar att man använder samma material över tid och att
detta håller jämn och hög kvalitet.
RISE (fd SP) har utvecklat testerna och tagit fram metoder för livslängdsprediktering och
gjort dessa tester för certifiering och märkning under många år.

Figur 25: Gaffelmärke och P-märke som trycks på byggfilmen och ska garantera hög kvalitet hos
produkten.

Den studerade filmen (figur 26) testades på samma sätt som vid kontroll av ny film, med
skillnaden att denna film åldrats i naturlig miljö och inte i en ugn på lab.

Figur 26: Film som åldrats naturligt, till höger.

Dragprov utfördes på filmen längs och tvärs maskinriktningen i en Zwick
universalprovningsmaskin. Draghastigheten var 500 mm/minut och provningen
utfördes vid 23°C vid 50 % relativ fuktighet. Provbitarna var 15 mm breda och
inspänningslängden i dragprovningsmaskinen var 100 mm. Proverna togs ut så att
skador på filmen undveks då dessa kan medföra brottanvisningar och sämre resultat vid
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dragprovning. Nedan redovisas medelvärden på brottöjning och brottspänning baserat
på minst fem mätningar. Standardavvikelsen redovisas inom parentes.
Prov

Brottöjning (%)

Brottspänning (MPa)

Längs maskinriktning

549 (63)

18,8 (2,0)

Tvärs maskinriktning

602 (22)

19,8 (0,7)

Dragprovningsresultaten visar att materialet fortfarande är i god kondition och fullt
acceptabelt att återvinna mekaniskt. Brottöjningen ligger på värden strax över hälften av
typiska värden för ny åldersbeständig byggfilm, vilket stämmer väl med den studerade
filmens ålder.
Vid typprovning och kontroller mäts även Oxidation Induction Temperature med DSC
(Differential Scanning Calorimetry). Ett prov på ca 5 mg hettas upp i syrgasatmosfär med
hastigheten 10°C/minut och instrumentet registrerar termiska transitioner såsom
smältning, kristallisation och oxidation. I detta fall är vi intresserade av den temperatur
då provet oxideras, dvs bryts ner. Ju högre temperaturen är innan oxidationen startar
desto stabilare är materialet. Man brukar säga att oxidationstemperaturen är ett indirekt
mått på mängden antioxidanter.
Den studerade byggfilmen hade en induktionstemperatur ca 224°C vilket är ett bra värde
på stabiliserad polyetenfilm.
Det är viktigt att komma ihåg att ovanstående resultat inte är någon
livslängdsprediktering för folien. För at kunna göra en exakt bedömning krävs att man
gör en accelererad åldring vid förhöjd temperatur i ett värmeskåp och utvärderar
egenskaperna före och efter åldringen.
Vid typprovning av en åldersbeständig folie utförs en mängd analyser för att säkerställa
funktionen, bl. a tjocklek, ånggenomgångsmotstånd (att filmen inte släpper igenom
fukt), rivhållfasthet och slagstyrka.
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9
Sammanfattning av resultat samt
slutsatser
Syftet med arbetspaketet var att ta reda på vilka byggprodukter i plast som kan och bör
återvinnas utifrån tekniska möjligheter, miljöpåverkan och ekonomiska aspekter (som
t.ex. marknadspotentialen för den sekundära råvaran). Resultatet presenteras i tabell 1
nedan. Projektet hade inte möjlighet att studera alla byggprodukter i plast så det kan
finnas fler produkter som är lämpliga att återvinna än de som nämns i tabellen.
Utifrån ett återvinningsperspektiv är det lämpligt att skilja på avfall från nybyggnation
respektive rivning och renovering. Vid nybyggnation är det generellt enklare att
återvinna produkterna eftersom det är nytt, innehåller inga reglerade ämnen samt att
leverantören är känd. Vid rivning och renovering kan produkterna vara sammanfogade
med andra material och kontaminerade. De kan också innehålla ämnen som är reglerade
eller oönskade. I vissa fall kan även plasten ha åldrats och har då inte kvar sina
ursprungliga egenskaper.
Det plastavfall som uppstår på byggplatser i Sverige består främst av installationsspill
från plaströr, plastgolv, isolermaterial, byggfolie samt emballageplast medan den plast
som uppstår vid renovering och rivning utgörs främst av plastgolv följt av kabel.
Eftersom det uppstår betydande mängder plastemballage på byggplatser studerades
även denna produkt i projektet, även om det inte är en byggprodukt. Resultatet
presenteras i tabell 2.
I Europa återvinns betydligt mer av byggprodukter i plast än vad som är fallet i Sverige.
Enligt branschorganisationen PlasticsEurope var mängden plastavfall från byggsektorn
i Europa (EU + 2) 1 458 kton år 2014. Av detta materialåtervanns 24 % medan 43 % gick
till förbränning/energiutvinning. Den resterande andelen deponerades.
Tabell 1 Exempel på byggprodukter i plast som kan materialåtervinns idag samt
utveckling som är på gång.
Byggprodukt
Rör – nybyggnation/
installationsspill

Tekniskt möjligt/
återvinns till
Tekniskt möjligt att
återvinna rör av
plasterna PVC, PE
och PP. Däremot inte
möjligt för PEX-rör i
dag.
Plasten har samma
kvalité som nyråvara
och återvinns till
olika typer av nya rör
som t.ex. el – telerör,
optorör, skyddsrör
etc.
Det finns ett
insamlingssystem
som NPG driver som
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Miljö/ekonomi

Utveckling

Miljönyttan är stor.
Om allt rörspill
(ca 5 000 ton) skulle
materialåtervinns
skulle det spara
10 000 ton
koldioxidekvivalenter
per år.

Endast en mindre del
av rörspillet samlas in
i det
insamlingssystem
som NPG driver.
I mars 2019 startade
ett demonstrationsprojekt Repipe-demo
som ska utveckla
insamlingssystemet
för plaströrsspill.

Den ekonomiska
potentialen är hög.
Allt rörspill
motsvarar runt
50 miljoner kronor i
materialvärde. Idag
är efterfrågan på
återvunnen plast hos
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Byggprodukt

Tekniskt möjligt/
återvinns till
omfattar både
plaströrsspill från
nyanläggning och
gamla rör.

Miljö/ekonomi

Utveckling

landets
rörproducenter
betydligt större än
vad som samlas in.
Dagens
insamlingssystem är
inte kostnadseffektivt
eftersom endast en
mindre del av
rörspillet samlas in.

Rör –rivning &
renovering

Tekniskt möjligt att
Samma bedömning
återvinna rör av
som ovan.
plasterna PVC, PE
och PP, men inte PEX
i dag. Rören är
tillverkade för att ha
en mycket lång
livslängd.
Den återvunna
rörplasten används
till dräneringsrör,
kabelskyddsrör, och
avloppsrör.
Plaströr innehåller
även återvunnet
material från andra
produktgrupper.

Golv – nybyggnation/ Tekniskt möjligt att
installationsspill
återvinna
installationsspill av
plastgolv och det har
samma kvalité som
nyråvara.
Tarkett har utvecklat
en process för att
kunna hantera
färgskillnader och
återvinna dem till nya
golv.
GBR har ett
insamlingssystem i
Sverige för
installationsspill,
GBR Golvåtervinning.
Golv – rivning &
renovering

Tekniskt möjligt att
återvinna använda
golv till nya golv eller
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I WP 6 studerades
miljönyttan av dagens
insamlingssystem.
Miljönyttan är stor
och man spar 2 kg
koldioxidutsläpp per
kg golv som
återvinns.
Det finns ett stort
intresse hos
golvföretagen att
använda återvunnet.

Repipe-demo
omfattar också rör
från rivning &
renovering.
Det pågår projekt på
EU-nivå för att öka
möjligheten att
använda återvunnen
plast i rör, t.ex. ändra
standarden för
avloppsrör så att
användning av
återanvänd plast kan
underlättas

Runt 20 % av spillet
samlas in genom
GBR:s systemet.
Därför finns en stor
potential att öka
denna mängd.
Naturvårdsverket
finansierar nu en
vidareutveckling av
återvinningssystemet
GBR Golvåtervinning
för att öka
återvinningen av
plastgolv på den
svenska marknaden.

Gamla plastgolv utgör I dag vill inte
en enorm potentiell
golvföretagen
råvaruresurs. Enligt
återvinna gamla golv
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Byggprodukt

Tekniskt möjligt/
återvinns till
andra produkter.
Plastgolv är slitstarka
och materialet har
lång livslängd. Om
plasten har börjat
brytas ner kan den gå
till kemisk
återvinning.
En teknisk utmaning
har varit att få bort
lim och spackel. I
Tyskland finns en
återvinningsanläggni
ng som bl.a. använder
flytande kväve för att
kunna mala golven
och få bort lim och
spackel.

Miljö/ekonomi

Utveckling

uppgifter från IVL
finns det bara i
Sverige ca 150
miljoner m2 plastgolv,
som om det återvanns
skulle innebära en
koldioxidbesparing
om uppemot en
miljon ton.

som innehåller vissa
äldre tillsatser. Därför
pågår utvecklingsprojekt för att hitta
processer som kan ta
bort dessa eller
kemiskt återvinna
gamla golv.

Den tyska
återvinningsprocessen är ganska
dyr.

Pågår FoU för
märkning,
identifiering och
sortering.

Tarketts nya
återvinningsprocess
är mer
kostnadseffektiv.

Tarkett har nu
utvecklat en helt ny
revolutionerande
teknik som innebär
att utrivna homogena
plastgolv kan renas
från lim- och
spackelrester och
återställas till
råmaterial av lika hög
kvalitet som plast
gjord direkt av ny
råvara.
Kablar nybyggnation/
installationsspill

Vid installation
uppstår knappt spill
då kablar oftast
beställs i exakta mått.

Kablar - rivning &
renovering

Kablar samlas redan
idag in för att
återvinna metallerna
då dessa har ett högt
värde. Plasten
återvinns idag och
blir t ex
kabeltrummor. Inom
projektet har några
exempel på produkter
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Metallen i kablarna
motiverar insamling
ekonomiskt. Vissa
typer av kablar
tillverkas av
tvärbunden Polyeten
(PEX) som inte går
att smälta och
återvinna mekaniskt.
Äldre kablar kan
innehålla reglerade
flamskyddsmedel.
Kablarnas
metallinnehåll utgör
ett värdefullt material
och motiverar
insamling.

För att återvinna
materialet mekaniskt
behövs
kostnadseffektiva
metoder för att
avlägsna reglerade
ämnen och
tvärbundet material.
Samma som ovan.
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Tekniskt möjligt/
återvinns till
tagits fram, t ex en
spiklist och en
sammanfogningslist.
Byggfilm/byggfolier - Materialet kommer
nybyggnation/
på rulle, vilket
installationsspill
generar spillbitar,
dock inte i större
mängder. I projektets
insamlingsförsök
återvanns denna
fraktion tillsammans
med emballageplast
vilket fungerade
mycket bra. Plankor
av träfiberkomposit
framställdes från
projektets demonstrationsförsök.
Byggfilm Om den tekniska
rivningsavfall
livslängden på 50 år
inte har uppnåtts kan
folien återvinnas. Den
kan emellertid vara
nedsmutsad med
andra material som
den varit i kontakt
med. Inom projektet
visade analyser av en
naturligt åldrad fuktångspärr fortfarande
var i gott skick efter
ca 20 års användning.
Profiler till fönster
Tekniskt möjligt att
och dörrar - rivning & återvinna profiler i
renovering
PVC. Är en av de mest
återvunna
plastprodukterna
inom byggsektorn i
Europa.
Byggprodukt

Den återvunna
plasten används i nya
fönsterkarmar.
Plastprofiler övriga –
nybyggnation/
installationsspill

Tekniskt möjligt att
återvinna.
Ett problem kan vara
profiler som har varit
skruvade eller
limmade.
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Miljö/ekonomi

Utveckling

Transparent plast har
ett högt värde på
marknaden vilket
motiverar att
återvinna denna
materialström.
Då materialet har låg
vikt kan det inte
transporteras för
långt.

Insamlingsförsöken
visade att det finns
behov av en
tvättanläggning för
denna
materialfraktion i
Sverige
En tvättanläggning i
Sverige samt
möjlighet att bala
materialet behövs för
att hantera film.

Samma som ovan.

Se ovan om behov av
att tvätta materialet.
För att få en bra
kvalitet behöver
materialets status
vara känd.
Certifierade
produkter (t ex Pmärkta) är märkta
med tillverkare och
tillverkningsår.

Om andelen
återvunnen PVC är
70 % i
fönsterprofilerna
sparar man upp till
50 % i energiåtgång
samt minskar
utsläppen till både
luft och vatten med
över 60 % av vardera.

Tekniskt inget
utvecklingsbehov
men i Sverige är ännu
volymerna för små.

För PVC-profiler
finns uppgifter om att
för varje kg som
återvinns sparas ca
2 kg koldioxidutsläpp.
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Byggprodukt
Takduk och
membranduk nybyggnation/
installationsspill

Takduk och
membranduk rivning & renovering

Tekniskt möjligt/
återvinns till
Det är tekniskt
möjligt att återvinna
dessa i PVC och det
finns ett europeiskt
insamlings och
återvinningssystem
som heter
ROOFCOLLECT.
Samma som ovan.

Miljö/ekonomi

Utveckling

Inte något som
projektet tittat på.

Inte något som
projektet tittat på.

Tabell 2 Exempel på plastförpackningar som är vanliga på byggarbetsplatser och
hur de kan materialåtervinns idag samt utveckling som är på gång.
Förpackning
Plastemballage –
nybyggnation

Tekniskt möjligt/
återvinns till
Tekniskt möjligt att
återvinna till nytt
plastemballage eller
plastsäckar.
Alternativt
träplastkompositer
till bullerplank

Miljö/ekonomi

Utveckling

Den transparenta
plasten har ett
betydligt högre värde
på marknaden som
sekundär plast
jämfört med den
färgade plasten.

I april 2019 startade
ett sex månader långt
RE:Source finansierat
projekt, CirEm – Ett
cirkulärt system för
emballageplast från
byggindustrin.

Omfattas av
producentansvaret
för
plastförpackningar.

Som framgår av genomgången ovan är det både tekniskt möjligt samt miljömässigt och
ekonomiskt motiverat att samla in och återvinna de flesta byggprodukter i plast. Vid
rivning och renovering kan det vara ett hinder att produkterna är sammanfogade eller
kontaminerade med andra material. Här har det utvecklats teknik för att kunna få bort
t.ex. spackel och lim från golv. Det utvecklas också processer för att kunna få bort gamla
och oönskade plastadditiv eller för att kunna återvinna plast som har börjat tappa sina
ursprungliga egenskaper.
Tidigare studier har visat att selektiv rivning är en förutsättning både för att uppnå en
kostnadseffektiv utsortering och en hög kvalitet på de utsorterade materialfraktionerna.
Vid selektiv rivning kan byggplast sorteras ut utan nämnvärda merkostnader och utan
specialanpassade verktyg. För att öka kvaliteten på den utsorterade plasten och för att
effektivisera efterföljande steg i form av eftersortering, upparbetning och materialåtervinning bör endast plastavfall som med rimlig arbetsinsats kan materialåtervinnas
sorteras ut.
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10

Diskussion

Detta delprojekt har visat att det är både tekniskt möjligt samt miljömässigt och
ekonomiskt motiverat att samla in och återvinna de flesta byggprodukter i plast, särskilt
vid nybyggnation. För installationsspill finns det redan insamlingssystem för både
plastgolv och plaströr. Däremot samlas relativ lite av spillet in i dessa system. Med tanke
på den stora miljönyttan är det mycket positivt att det nu har startat projekt som ska
utveckla båda dessa insamlingssystem. Repipe-demo ska demonstrera insamlings- och
återvinningssystem för plaströr i södra Sverige. I projektet deltar ett 30-tal aktörer från
branschen. Ett annat projekt ska vidareutveckla GBR Golvåtervinning En viktig
förutsättning för att återvinningen ska öka är att byggherrar och fastighetsägare börjar
ställa krav på att spillet ska samlas in. Därför var det mycket positivt att NCC tog täten
bland de stora riksbyggarna och beslutade om obligatorisk återvinning av installationsspill från plastgolv över hela Sverige. För att få bra genomslag för systemet måste både
projektledare och golventreprenörer ta ett aktivt ansvar i detta.
Vid rivning och renovering kan det finnas hinder om produkterna är sammanfogade eller
kontaminerade med andra material. Här har det utvecklats teknik för att kunna få bort
t.ex. spackel och lim från golv och vi ser att denna utveckling fortsätter för fler produkter.
Ett annat hinder för gamla produkter kan vara innehåll av ämnen som idag är reglerade
på EU-nivå eller oönskade av andra skäl. Här utvecklas nu processer för att kunna få bort
dessa gamla plastadditiv, men det är också viktigt att vi får en balanserad diskussion
kring avvägningen mellan klimatnytta och innehåll av oönskade kemikalier vid
återvinning av produkter med lång livslängd. Om återvinningen kan ske på ett säkert sätt
borde detta prioriteras eftersom klimatvinsterna är så stora. Ett annat hinder för riktigt
gamla plastprodukter kan vara att de har börjat brytas ner och fått sämre egenskaper.
Här är det viktigt att utveckla kemisk återvinning som ett komplement till den mekaniska
för att på sikt kunna återvinna alla plastprodukter från byggsektorn.
Vid nybyggnation förekommer emballageplast i betydande mängder och det är därför en
intressant fraktion att samla in och återvinna till nytt plastemballage eller plastsäckar,
alternativt till träplastkompositer. Som ett resultat av CONSTRUCTIVATE har ett sex
månader långt projekt startat för att få till ett cirkulärt system för emballageplast från
byggindustrin, Cirem. Flera aktörer i byggbranschen deltar så som byggföretag,
grossister av byggprodukter, insamlingsföretag, återvinningsaktörer och producenter,
vilka har visat intresse av att använda den återvunna plasten.
Det finns nu i Sverige både aktörer som kan sortera och återvinna byggprodukter i plast
samt att efterfrågan på återvunnen plast är stor hos företag som tillverka nya
byggprodukter. Det gäller bland annat rörproducenter så som Uponor, Wavin och
Pipelife med produktion både i Sverige och internationellt. De efterfrågar främst plast
från återvunna rör. I Sverige efterfrågar också rör- och profiltillverkare såsom Talent, APlast och Primo återvunnen plast. PolyPlank efterfrågar återvunnen plast från emballage
och film. Trioplast efterfrågar emballageplast och byggfolie till sin tillverkning av ny
byggfolie och till sin produktion av säckar, något som även Norfolier i Norge gör.
Golvtillverkaren Tarkett efterfrågar PVC-mattor för att återvinna materialet och använda
i nya mattor. En ny återvinningsaktör, holländska Van Werven har under 2019 etablerat
sig utanför Borås och efterfrågar plaströr från bygg-och rivning samt annan hårdplast.
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Stena Nordic Recycling efterfrågar transparent emballageplast och byggfolie till sin
återvinningsanläggning i Halmstad. En inventering av byggprodukter visar att dessa idag
inte innehåller några större mängder av återvunnet material men ett ökat
miljömedvetande gör att man sluta kretsloppet inom byggindustrin79.
Det finns automatiserad sensorbaserad sorteringsutrustning för plast samt smältfilter
som filtrerar bort föroreningar och höjer kvaliteten på plasten. Ingenjörsfirman Mared
har utvecklat mobil robotutrustning för sortering som kan köras ut till platser där avfall
behöver sorteras. Dessa finns ännu inte kommersiellt80. Trots automatisk
sorteringsutrusning behövs fortfarande manuell sortering för att kunna få rena
fraktioner av återvunnen plast.
Eftersom värdet på återvunna material är så låga idag blir kostnader för transporter till
och från byggplatser viktiga. Logistikfrågorna har inte ingått i detta projekt men de
kommer alltid upp när man diskuterar återvinning av byggmaterial oavsett vilket
material som diskuteras. För att få till ett kostnadseffektivt insamlingssystem för plasten
som uppstår på bygg-eller rivningsplaster är det en viktig fråga hur långt plasten kan
transporteras från insamlingsplatsen till återvinningsaktören innan det blir en
förlustaffär; alltså att samla in, lagerhålla, sortera och transportera plasten blir högre än
vad återvinningsaktören betalar för materialet. En lösning som diskuterats med
grossister av byggprodukter som levererar ut till byggplatserna är att de också skulle
kunna köra tillbaka överblivet material till en uppsamlingsplats eller återvinningsaktör.
Om de tomma bilar som går tillbaka från byggplatsen kan utnyttjas kan det vara en
kostnadseffektiv lösning. Inom projektet REPIPE har beräkningar gjorts för olika
logistikmodeller för att samla in plaströr. Insamling och logistiksystem har undersökts
närmare inom arbetspaket fyra i CONSTRUCTIVATE som fokuserat på frågor kring
supply chain management.
Under projektets gång har fokus på plast ökat och fler företag vill jobba mer hållbart och
börjar efterfråga återvunnet material. På Nordens största mässa för bygg- och
fastighetsbranschen ”Nordbygg” 2018 stod plast i centrum och isolerskivor tillverkade
av återvunnet material visades. Skivorna avsedda för väggar tak och bjälklag var
tillverkade av bl. a returpapper och återvunna PET-flaskor (ca 10 %)81.
Att mer plast inom bygg och rivningsavfall inte återvinns redan idag, då ju teknik redan
finns för flera material beror nog främst på tradition och gammal vana. Med den
plastdebatt och miljödebatt som råder märks ett ökat intresse för återvinning och
återbruk i många branscher. Personal som utför jobbet med att sortera behöver
utbildning och metoder för att kunna sortera enkelt och effektivt. Gemensamma
standarder och terminologi att jobba efter behövs också så att materialströmmarna blir
så rena som möjligt, golvspill sorteras för sig och förpackningsplast för sig och rörspill
för sig osv. Producentansvar för vissa typer av byggprodukter som byts ut efter relativt
kort användning t ex kök skulle kanske kunna fungera men denna fråga behöver utredas
mer. Miljöbedömningar av material skulle kunna öka användningen av vissa material.

79

”Hur sluter vi kretsloppet – en inventering av andel återvunnet och återvinningsbart material i olika
byggnadselement” Pernilla Löfås et. Al. NCC, SBUF rapport ID:13111
80
www.mared.se
81
Tidningen Plastforum 03 2018
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Rekommendationer

11.1 Rekommendationer nybyggnation
Vid nybyggnation är det enklare att materialåtervinna plast då det spill som uppstår är
nytt och oftast väl definierat.
Punktlistan nedan innehåller rekommendationer, dels på praktiska lösningar som kan
appliceras direkt, dels förslag på hur man kan utveckla hanteringen av byggavfall i
framtiden.

11.1.1 Rekommendationer som kan tillämpas idag:
•

Samla in allt golvspill som uppstår från plastgolv av PVC och PE från alla större
leverantörer på den svenska marknaden. Se till att den golventreprenör som
anlitas är ansluten till GBR Golvåtervinning82.

•

Föreskriv GBR Golvåtervinning som krav i din upphandling. Det är
kostnadsfritt för beställaren och dessutom en kostnadsfri hantering för
byggaren till skillnad från den vanliga avfallshanteringen. GBR har tagit fram
förslag till AF-texter:
AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
Entreprenören ska redovisa hur installationsspill av plast från golv- och
väggmaterial hanteras. Entreprenören ska på begäran rapportera mängden
insamlat spill (kg) för aktuellt projekt.
AFG.82 Renhållning
Entreprenören ska hantera installationsspill av plast från golv- och
väggmaterial genom GBR Golvåtervinning, eller likvärdigt återvinningssystem.

82

•

Samla in allt rörspill. Nordiska Plaströrgruppen (NPG) har ett
insamlingssystem för rör. Det finns också återvinnare som tar hand om plaströr,
t.ex. Van Werven och Swerec.

•

Öka efterfrågan på plastgolv och plaströr som innehåller återvunnen plast. I
vissa fall kan standarder hindra användning av återvunnen plast.

•

Sortera och bala plastfilm dvs emballageplast och byggfilm på plats. Exempel på
entreprenörer som materialåtervinner denna plastfraktion är Ragnsells,
Renova, Stena m.fl.

•

Öka efterfrågan på emballageplast som innehåller återvunnen plast.

•

Sortera ut styva plastprofiler. Det finns återvinnare som tar hand om dessa, t.ex.
Van Werven och Swerec.

•

Det finns ett europeiskt insamlings och återvinningssystem för takduk och
membranduk som heter ROOFCOLLECT. Kontakta detta för aktuell
information.

https://www.golvbranschen.se/miljo-hallbarhet/golvatervinning/
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11.1.2 Rekommendationer för framtiden och för fördjupade
projekt och diskussioner
•

Eftersom detta projekt inte hade tid att studera alla byggprodukter i plast finns
det behov att gå vidare för att få en komplett bild av möjligheterna.

•

Priset på materialen är lågt varför transporterna påverkar möjligheterna till
återvinning, detta gäller för all återvinning. Anläggningar för tvätt och
kompoundering av återvunnet plastmaterial finns än så länge på få platser i
Sverige och för vissa materialslag inte alls. Planering av nya anläggningar samt
placering av dessa bör diskuteras i samhällsbyggnadsprojekt.

•

För att hantera variationer i återvunna materialströmmar kan man använda
statistiska beräkningar, men för detta behövs mer forskning. Bättre
dokumentation för återvunna material är av stor vikt för applikationer och för
statistiska beräkningar.

11.2 Rekommendationer för rivning
11.2.1 Rekommendationer som kan användas idag

83
84

•

Använd Sveriges Byggindustriers Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och
rivning som togs fram under 2019 och finns på www.sverigesbyggindustrier.se.
Följ sedan upp vilken utveckling som har skett sedan de publicerades.

•

Tarkett tar nu emot sina ftalatfria homogena plastgolv och -väggmaterial från
rivning och renovering83. Kontakta Tarkett för mer information. Man har
utvecklat en ny teknik för att få bort lim och spackel.

•

För fönsterprofiler och rör mm finns aktörer som kan materialåtervinna
insamlat material, t ex Van Werven som är specialiserade på att återvinna
hårdplast. För rör finns också NPG:s insamlingssystem.

•

Det är viktigt att vi får en balanserad diskussion kring avvägningen mellan
klimatnytta och innehåll av oönskade kemikalier vid återvinning av produkter
med lång livslängd. Om återvinningen kan ske på ett säkert sätt borde detta
väga tyngre eftersom klimatvinsterna är så stora

•

Planera finrivning i god tid, upphandla rivning hos företag som erbjuder
återbruk och materialåtervinning. Det finns sådana rivningsföretag idag t ex CS
Riv och Håltagning och om deras tjänster efterfrågas kan de växa och fler
företag erbjuder liknande tjänster84.

•

Planera rivning så att det finns tid för att demontera och ta tillvara material
man vill återvinna.

•

Demontera nerifrån och upp för att undvika nedsmutsning av t ex golv som man
kan återvinna, rena materialströmmar ger ett högre pris.

https://proffs.tarkett.se/sv_SE/node/atervinning-av-gamla-plastgolv-4867
https://www.csriv.se/
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11.2.2 Rekommendationer för framtiden
•

Eftersom detta projekt inte hade tid att studera alla byggprodukter i plast finns
det behov att gå vidare för att få en komplett bild av möjligheterna.

•

Vid rivning och renovering kan det finnas hinder om produkterna är
sammanfogade eller kontaminerade med andra material. Här har det utvecklats
teknik för att kunna få bort t.ex. spackel och lim från golv och vi ser att denna
utveckling behöver fortsätta för fler produkter.

•

Ett annat hinder för gamla produkter kan vara innehåll av ämnen som idag är
reglerade på EU-nivå eller oönskade av andra skäl. Här utvecklas nu processer
för att kunna få bort dessa gamla plastadditiv, men det är också viktigt att vi får
en balanserad diskussion kring avvägningen mellan klimatnytta och innehåll av
oönskade kemikalier vid återvinning av produkter med lång livslängd. Om
återvinningen kan ske på ett säkert sätt borde detta väga tyngre eftersom
klimatvinsterna är så stora.

•

Ett annat hinder är riktigt gamla plastprodukter som har börjat brytas ner och
därför tappar sina ursprungliga egenskaper. Här är det viktigt att utveckla kemisk
återvinning som ett komplement till den mekaniska för att på sikt kunna
återvinna alla plastprodukter från byggsektorn.

•

För att kunna bedöma kvarvarande livslängd hos plaster behövs enkla och
billiga metoder. RISE kan bedöma kvalitet och livslängd hos plastmaterial.

•

Det behövs också utvecklas standarder för kontroll och hantering av återvunnen
plast. Svenska institutet för standarder (SIS) leder det internationella arbetet
för utveckling av standarder som kan bidra till ökad återvinning av plast.

•

Idag förekommer loggböcker inom olika system för miljöcertifierade byggnader,
t ex Svanenmärkning, Breeam och Sunda hus mm. Genom att ha loggböcker för
byggnader kan byggmaterialens ålder och innehåll spåras vid framtida
rivningar. Det är viktigt att även dokumentera material som, installeras vid
renoveringar för framtida rivning. Denna dokumentation finns inte för
byggnader som rivs idag men i framtiden kan det underlätta återvinning av
material från rivning.

•

Bildbehandling skulle kunna användas för att känna igen material från olika
tider t ex genom färger och mönster och genom t ex en applikation i telefonen
som länkar till en databas med bilder kan materialen identifieras. Detta är ett
projekt i sig att bygga upp databaser för material och byggprodukter.
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12

Tack

CONSTRUCTIVATE – Sustainable reycling of construction and demoliation waste är ett
fyraårigt forskningsprojekt, finansierat av Mistra inom programmet Closing the Loop.
Projektledare har varit Chalmers Industriteknik och projektpartners, Chalmers, IVL,
RISE, Stena Reycling, Renova, Rivab, NCC Industry/Reycling, Peab, White,
Chalmersfastigheter, Tarkett, Cementa, IKEM och Miljöförvaltningen i Göteborgs stad.
Vi tackar också Jörgen Romild, Viktor Emanuelsson, Linda Eriksson med flera på RISE
som bidragit med tester på lab.
Författarna vill tacka alla deltagare för ett gott samarbete!

13

Förkortningar

CDW Construction and Demolition Waste
EPS Expanderad polystyren (skum)
EPX Extruderad polystyrem
HDPE Högdensitetspolyeten
HFFR Halogen Free Flame Retardant plastic
LDPE Lågdensitetspolyeten
PP Polypropen
PE Polyeten
PUR Polyuretan
PMMA Polymetlylmetakrylat
PA Polyamid
PEX Tvärbunden polyeten
PVC Polyvinylklorid
TPE Termoplastiska Elastomerer
WPC Wood Plastic Composite
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