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Abstract 
This project operate an environmental assessment of total waste was conducted by using a 

life cycle assessment (LCA), that examines the environmental benefits of recycling 

production waste from Atlas Copco at Stena recycling. Atlas Copco is a company engaged 

in the development and production of rig-mounted hydraulic breakers and handheld air 

breakers and handheld motorized rotisserie. Stena recycling is a recycling company 

engaged in recycling, processing and refining of metals, paper, electronics waste and 

hazardous waste. 

 

The purpose of this study is to focus on Stena customer Atlas Copco and evaluate 

environmental benefits between to recycle and not to do it. The result shows that the total 

energy gain, resulting from the recycling of waste fractions, lands at 6 990 089 MJ, 

corresponding to drive 3 times around the Equator with a truck (40 t). The result shows that 

recycling 3040 kg paper provides an energy gain of (38 600 MJ) compared with burning 

paper (19 500 MJ) is 19 100 MJ, which corresponds to heat a house for 11 weeks. The 

result also shows that the energy gain from the waste fraction can heat 77 houses for a 

whole year.  

 

The conclusion is that environmental benefits will be greater recycling the waste fractions 

not recycling them at all. If everyone does their part in the recycling, we can help preserve 

our world for future generations by reducing the environmental impact. 
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Sammanfattning   
 

I det här arbetet jämförs miljöbelastningen som uppstår när man återvinner produktionsavfall 

från företaget Atlas Copco Construction Tools AB i Kalmar med miljöbelastningen som 

skulle uppstå om de återvunna materialen istället hade producerats från jungfruliga råvaror. 

Jämförelsen har skett med hjälp av ett datorprogram, SimaPro, för livscykelbedömning 

(LCA). Data om mängder och material kommer från Atlas Copcos entreprenör, återvinnings-

företaget Stena Recycling. 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera hur stor miljönytta det är med att återvinna Atlas 

Copcos produktionsavfall, jämfört med att inte göra det.  

 

Atlas Copco är ett företag som utvecklar och producerar riggmonterade hydraulspett och 

handhållna luftspett samt handhållna motordrivna spett. Stena recycling är ett 

återvinningsbolag som levererar lösningar och tjänster samt återvinner och förädlar avfall från 

samtliga delar av samhället och näringslivet. Stena bedriver återvinning, bearbetning och 

förädling av metaller, papper, elektronikskrot och farligt avfall. Stenas målsättning är att 

återvinna avfall på effektivare sätt för att bidra till miljönytta och erbjuda sina kunder 

lösningar för omhändertagande av deras avfall.  

 

För att uppnå syftet har det genomförts litteraturstudier om livscykelanalyser från ISO 14041-

serien och tidigare utförda LCA- studier har använts för att få inblick hur LCA- studierna ska 

utföras. Livscykelanalys är en metod som ökar medvetandet om betydelsen av miljöskydd och 

miljöpåverkan som är relaterad till produkter. LCA är en kartläggning av resursanvändning 

och emissioner till luft, mark och vatten från ” vaggan till graven” för en produkt. LCA- 

studien beträffande Atlas Copco avfallsfraktioner utfördes med hjälp av Stenas egna 

insamlade data, angående avfallsfraktionerna, som registrerades och beräknades i 

datorprogrammet Sima Pro. Resultaten grundar sig på uträkningarna som gjorts i 

datorprogrammet och miljönyttan uttrycks i termer av  

1. Miljöbelastningspoäng, points, enligt miljöbedömningsmetoden EcoIndicator99 som 

ingår i SimaPro 

2. Total energiförbrukning 

För att ge en snabb inblick i vilka proportioner det rör sig om har resultatet även översatts till 

 hur många varv runt ekvatorn en tung lastbil kan köra för att förbruka den insparade 

energimängden från återvinningen  

 vad man vinner i total energi genom att återvinna avfallsfraktionen kontorspapper 

jämfört med att förbränna denna.   

 

För det första fallet visar studien att energivinsten som Atlas Copco och Stena totalt sett gör 

när de återvinner de aktuella avfallsfraktionerna motsvarar den energimängd som krävs för att 

värma 77 stycken villor under 1 år. Dvs. omkring 7 000 GJ. Detta motsvarar att köra 3 varv 

runt ekvatorn med tung lastbil (40t). 
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För det andra fallet visar studien att vinsten med pappersåtervinningen blir 38,6 GJ. Om man 

istället för att återvinna pappret bränner det, får man ut 19,5 GJ. Skillnaden på 19,1 GJ 

motsvarar den energimängd som krävs för att värma en villa i 11 veckor. Man vinner alltså 

mera energi på att återvinna kontorspapper än på att förbränna det med energiutvinning.  

 

Slutsatsen blir att miljönyttan blir större genom att återvinna avfallsfraktionerna mot att inte 

återvinna alls och att skicka avfallet som går att återvinna till förbränning istället. Om alla gör 

sin del med att återvinna kan vi bidra till att bevara vår värld för framtida generationer genom 

att reducera miljöpåverkan.  
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2. Inledning  
Det är många processer som alstrar avfall som måste omhändertas på något sätt och på ett 

godtagbart sätt med avseende på människors hälsa och den omgivande miljön. Detta 

omhändertagande måste vara kostnads- och resurseffektivt. När det kommer till 

avfallshantering prioriteras oftast avfallet efter termer i en avfallshierarki. Där utformningen 

av en avfallsstrategi ska försöka se till att avfall inte uppkommer eller försöka att minimera 

avfallsmängderna. Om nu ändå ett avfall skulle uppkomma bör man nyttja avfallet genom att 

återanvända det eller återvinna det. Alltså nyttja avfallet som en produkt eller försöka utvinna 

användbara ämnen av avfallet eller recirkulera materialet internt i processen. Självklart måste 

alla dessa olika åtgärder ske på ett godtagbart sätt för den omgivande miljön och det är inte 

självklart vilket alternativ som är bäst ur miljösynpunkt. För olika återvinningsprocesser ger 

upphov till miljöpåverkan och deponering av ett avfall utgör också en betydande miljörisk. 

Här måste en miljöbedömning göras från fall till fall. Ett sätt att genomföra en 

miljöbedömning är att skaffa ett systemperspektiv i analysen, d.v.s. att hela avfallskedjan 

måste ingå i analysen för de olika alternativa åtgärderna för att omhänderta avfallet. Den 

vanligaste metoden för systemanalyser är den så kallade livscykelanalysen (LCA).   

 

I det här arbetet genomförs en miljöbedömning utav avfall med hjälp utav LCA, genom att 

undersöka miljönyttan med att återvinna Atlas Copcos produktionsavfall hos Stena recycling. 

Atlas Copco är ett företag som står för utveckling och produktion av riggmonterade 

hydraulspett och handhållna luftspett samt handhållna motordrivna spett. Idag skickar 

företaget sitt produktionsavfall som är allt från papper till farligt avfall, inom Kalmar, till 

Stena recycling för återvinning och återanvändning. Stena bedriver återvinning, bearbetning 

och förädling av metaller, papper, elektroniskrot och farligt avfall.   

3. Syftet 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera hur stor miljönytta det är med att återvinna Atlas 

Copcos produktionsavfall, jämfört med att inte göra det, där miljönytta definieras som 

miljöbelastningen som uppstår när man återvinner produktionsavfall jämfört med 

miljöbelastningen som skulle uppstå om de återvunna materialen istället hade producerats från 

jungfruliga råvaror. 

 

 

 

4. Material och metoder 
Underlaget för undersökningen är Stenas dokumentation av de avfallsfraktioner och 

avfallsmängder från Atlas Copco som Stena hanterat och skickat vidare för återvinning under 

perioden 1 januari – 31 december 2012. För att kunna bedöma miljöpåverkan av detta jämfört 

med att inte återvinna, användes datorprogrammet SimaPro.  

 



 
 

8 
 

SimaPro är kopplat till databaser som innehåller inventeringsdata för all förbrukning och alla 

utsläpp som uppstår i samband med ett antal olika verksamheter, till exempel att framställa 

stål, eller papper av jungfrulig råvara eller av insamlat returmaterial.  

 

En betydande begränsning med att använda färdiga databaser för inventeringsdata är att 

databaserna innehåller exempel på hur tillverkningen av till exempel stål eller aluminium går 

till i något specifikt fall, eller i genomsnitt för något geografiskt område, men nästan aldrig 

beskriver just den process som stålet eller aluminiet från Atlas Copcos skrothög har 

genomgått. I den här studien har i de flesta fall tillverkningen av samma material som Atlas 

Copco skickar till Stena funnits med i databaserna, men i några fall har det saknats, och då har 

data för liknande materialtillverkning använts.  

 

Simapro kan också beräkna den sammanlagda energiåtgången för en verksamhet eller 

process, och kan även beräkna miljöpåverkan enligt vissa antaganden om hur man bör 

definiera miljöpåverkan. Det finns olika metoder för antaganden om miljöpåverkan och i 

SimaPro kan man välja mellan ett antal metoder. I den här studien valdes metoden 

EcoIndicator99 för att det är den mest spridda metoden, och den som författaren är mest 

bekant med.  

 

Beräkningarna av total energiförbrukning, då med metoden Cumulative Energy Demand, och 

miljöpåverkan har utförts för de avfallsfraktioner och avfallsmängder från Atlas Copco som 

Stena hanterat och skickat vidare för återvinning under ett år. Detta utgör vad som brukar 

kallas den funktionella enheten för mina jämförelser.  

 

Energivinsten respektive miljövinsten har beräknats enligt följande modell: Atlas Copco har 

till exempel en avfallsfraktion som består av 354 kg aluminiumspån, som är kladdiga av 

skärvätska. Om man deponerar spånen blandat med det övriga avfallet så kommer 354 kg 

aluminium att bli oåtkomligt för människan. Om man däremot upparbetar och återvinner 

spånen så behöver mänskligheten inte tillverka 354 kg aluminium från jungfrulig råvara. Om 

man tillverkar 354 kg aluminium från jungfrulig råvara så blir den totala energiförbrukningen 

74,2 GJ enligt de data som finns i SimaPro. Om man däremot tillverkar 354 kg aluminium 

från aluminiumskrot så blir den totala energiförbrukningen bara 6,3 GJ.  

Energivinsten blir skillnaden mellan dessa vilket är 67,9 GJ Energivinsten respektive 

miljöpåverkansvinsten (miljönyttan) har beräknats för alla fraktionerna och summerats. 

 

För att få ett större helhetsperspektiv på återvinningens miljönytta beräknandes hur stor 

energianvändning som uppkommer genom att köra en tung lastbil runt ekvatorn (4007 mil), 

som förbrukar 3-3,5 l/mil diesel och har en totalvikt på 40 ton, var av max lastvikten är 25 

ton, se bilaga 3. Efter det jämfördes avfallsfraktionernas återvinning miljönytta mot bilturens 

miljöpåverkan. För en ännu tydligare bild över återvinningens miljönytta jämfördes vad 

skillnaden blir miljömässigt när produkten kontorspapper återvinns mot förbränning. För att 

tydliggöra energibesparingen räknades ut hur många villor som kan värmas upp. För att får en 

mer förståelig inblick om Stena recycling har det gjorts en bakgrund om deras verksamhet och 

hur de behandlar avfallsfraktionera.   
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Materialet som Stena bidragit med var en lista över Atlas Copcos avfall, där det står hur 

mycket och hur varje fraktion tas omhand av Stena och den listan finns som bilaga 2. Listan 

har använts som dataunderlag för beräkningarna. De visar att Stenas behandling har en 

miljöbelastning, men resulterar också i att ett återvunnet material eller energi produceras. Om 

detta material skulle tillverkas från jungfruliga råvaror eller om denna energi produceras på 

konventionellt sätt skulle en högre miljöbelastning ha uppstått. Skillnaden mellan att 

återvinna materialet och producera det från jungfruliga råvaror blir en miljövinst, som visas i 

bilaga 1.  

 

Litteraturstudier om livscykelanalyser från ISO 14041-serien och tidigare utförda LCA- 

studier har använts för att få inblick hur LCA- studierna ska utföras.  De tidigare utförda 

LCA- studier valdes för att visa att olika material ger upphov till mindre miljöpåverkan och 

har olika behållningar i miljönytta, vilket framgår i beräkningarna av Atlas Copcos 

avfallsfraktioner (bilaga 1). Tidigare LCA- studier valdes också för att visa att en 

återvinningsökning av något material kan bidra med en markant reducering i utsläpp, t ex. 

koldioxidutsläpp, samt att visa att deponi och förbränning inte är alltid den bästa metoden, 

men kan ibland vara ett måste. Vilket framgår avfallsfraktioner då alla fraktionerna inte 

återvinns samt att miljönyttan skiljer sig beroende på mängd och material. De tidigare LCA- 

studierna visar även att olika tekniker som kan använda till samma ändamål, t ex. sanering av 

jord skiljer sig i sin miljöpåverkan och återvinningen är en sådan teknik vars miljöpåverkan 

skiljer beroende på vilket material som återvinns. 

5. Bakgrund 

5.1 Stenas recyclingverksamhet 
Stena recycling är ett återvinningsbolag som genomför lösningar och tjänster för att återvinner 

och förädlar avfall från samtliga delar av samhället och näringslivet.  Stenas målsättning är att 

återvinna avfall på förståndigaste sättet för att bidra till miljönytta och utföra en 

avfallsekonomi för deras kunder. Då genom att tillsammans utforma och anpassa en 

återvinningslösning för verksamheten, inklusive avfallsrelaterade tjänster som exempelvis 

återvinningsstatistik och utbildning.  Stena recyclings huvudkontor finns i Göteborg och det 

finns närmare 100 anläggningar från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, och utav dessa 

anläggningar finns det en i Kalmar sedan år 1997 (Stena recycling, 2013).  

Patrik Johansson och Marcus Johansson (Stena, 2013) berättar att det kommer ca 3000 

transporter/ år med olika avfallsfraktioner till Stena recycling anläggningen i Kalmar. De sker 

en inleverans med avfall på ca 60 transporter/dag och en utleverans med det sorterade avfallet 

på ca 30 transporter/vecka.  

 

Vid mottagningskontrollen av avfall till Kalmar anläggningen sker först en invägning av det 

inkommande avfallet, därefter kontrolleras vilken avfallsfraktion som vägs in och om det är 

färdigt material (avfall som inte behövs bearbetas) placeras det i rätt avfallsfack i väntan på 

utlastning. Däremot om avfallet består av blandat material sker det en sortering till respektive 
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fraktion och om avfallet är bearbetningsmaterial genomgår avfallet granulering, balpressning 

eller klippning. Om det är farligt avfall sker det sortering eller sanering. Efter att varje 

avfallsfraktion hamnat i sitt respektive avfallsfack sker det en utleverans av alla 

avfallsfraktioner, vid tillräcklig stor kvantitet av avfallet, genom lastning av avfallet och en 

kontrollvägning av det lastade fordonen, så det är rätt vikt, och innan avgång för utleverans 

skrivs ett transportdokument ut som ska skrivas under. Se processkartan (s. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende på vilket avfall som vägs in från Atlas Copco får de betala en kostnad för sitt farliga 

avfall, övrigt avfall som trä, utsorterat brännbart avfall, betongskrot med armering och 

utsorterat industriavfall skickas till deponi. De får också betala en kostnad för frakt, tjänster 

och hyra av emballage. Däremot har Stena intäkter för de material som de köper av Atlas 

Copco, som järn, metaller, rostfritt stålskrot, papper och plast. Dessa avfallsfraktioner säljer 

Stena vidare till olika mottagare och försäljningen styrs ifrån huvudkontoret i Göteborg.  

Stena skiljer på hög- och lågkvalitetsmaterial för att få ut den bästa möjliga återvinningen, 

försäljningen och en bra avfallsekonomi till kunderna. När det kommer till bearbetning och 

återvinning sker det olika nedgraderingar beroende på kvaliteten av avfallet. Vissa material är 

färdigt material som inte behöver bearbetas utan kan användas som råmaterial igen, men för 

andra material som genomgår fragmentering uppkommer det en nedgradering som t ex. 

kontorspapper blir istället hygienpapper (Johansson, Johansson 2013).   

Processkarta för omhändertagande av avfall 

Farligt avfall? 

Bearbetningsmaterial? 

Blandat material? 

Färdigt material? 

Mottagningskontroll  

Inleverans, invägning av avfallet 

Utleverans, utskrift av 

transportdokument 

Kontrollvägning 

Utlastning 

Sortering eller sanering 

Granulering, balpressning 

eller klippning 

Sortering till 

respektive fraktion 
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6. Teoribarkgrund 

6.1 Livscykelanalys 
Livscykelanalys (LCA) är en metod som ökar medvetandet om betydelsen av miljöskydd och 

den potentiella miljöpåverkan som är relaterad till produkter. LCA kan beskriva och 

kvantifiera produkters miljöbelastning under alla steg i livscykeln, allt från utvinning av 

råvaror, tillverkning och användning till återvinning och avfallshantering. LCA är en 

kartläggning av resursanvändning och emissioner till luft, mark och vatten från ” vaggan till 

graven” för en produkt (ne.se, 2013).  

 

Inom ISO (International Organization for Standardization) har man utvecklat standarder för 

livscykelanalyser, vilket är ISO 14044-serien. Enligt ISO 14044: 2006 berättas det att en 

livscykelanalys består av följande delar:  

 

 Definition av mål och omfattning: Här anges syftet med analysen och målen som sätts upp 

för studien, systemgränser väljs, funktionell enhet (vad som studeras och som alla resultat 

hänförs till) definieras.  

 Inventeringsanalys: Här beräknas material- och energiflöden till och från det undersökta 

systemet och data för alla delaktiviteter samlas in och sammanställs.  

 Miljöpåverkansbedömning: Här aggregeras resultaten från inventeringsanalysen och en 

utvärdering av potentiella miljöeffekter görs. Exempel på miljöeffekter är försurning, 

eutrofiering, växthuseffekten samt marknära ozon. Miljöpåverkningsbedömningen delas 

in i tre delar: 

  Klassificering: går ut på att emissioner och resursflöden grupperas efter olika 

miljöpåverkanskategorier. Alla typer av emissioner som kan bidra till exempelvis 

eutrofiering grupperas under rubriken ”eutrofiering” och alla typer av emissioner 

som bidrar till växthuseffekten grupperas under rubriken ”växthuseffekten” etc. 

vissa emissioner kan bidrar till flera olika miljöpåverkanskategorier samtidigt.  

  Karakterisering: innebär att de olika inslagen till respektive 

miljöpåverkanskategori aggregeras så att ett enda tal för respektive 

miljöpåverkanskategori erhålls. Exempelvis aggregeras koldioxidekvivalenter från 

utsläpp av koldioxid och metan som listas under kategori klimatpåverkan. Därefter 

summers ekvivalenter vilket gör att det erhålls ett kvantitativt mått på de 

miljöpåverkanskategorier som studeras.  

 Viktning: Här viktas (värdering) de olika kategoriinslagen från karakteriseringen 

samman till ett eller några få tal. Det sker genom att man använder värderings 

metoder, som utformats för att på något sätt fånga upp och beskriva hur samhällets 

förväntas värdera de olika inslagen. Det är många LCA- studier som ofta stannar 

vid den ”miljöpåverkansprofil” som ges av karakteriseringen. Syftet är då att låta 

användaren av studien att matcha miljöpåverkansprofilen mot sina egna 

värderingar och preferenser.    

 Tolkning: Här tolkas resultaten och förslag till förbättringar/åtgärder ges.  
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LCA metoden används ofta som ett verktyg för att identifiera i vilket/vilka riktning en 

process, produkt eller tjänst har sin största miljöpåverkan. Den används även som underlag för 

både kortsiktiga och långsiktiga beslut och kan användas av såväl företag som offentliga 

myndigheter. Exempel där LCA kan användas är: 

- Lära känna sin produkt eller systemets miljömässiga prestanda. 

- Jämförelse mellan olika produkter och processer eller tjänster etc. 

- Som underlag till miljönyckeltal och miljövarudeklarationer (EPD).  

- Som underlag i miljöledningsarbete. 

6.2 Tidigare utförda livscykelanalyser 

Det finns tidigare utförda livscykelanalyser som reflekterar över vinster med återvinning och 

vilken/vilka metoder och material som är bäst att använda med tanken på att minimera 

miljöpåverkan.  

 

En LCA- studier utfördes av Håkan Stripple (2008) från Boliden som handlar om deponering 

eller återvinning i anläggningsarbeten, då gällande järnsand. I studien har olika miljöaspekter 

kring omhändertagande av järnsanden gjorts och energianvändning, resursanvändning och 

emissioner har belysts. Ur resultatet framgår det att studien faller på en något lägre 

miljöpåverkan när järnsanden används i en vägapplikation (t ex. istället för krossat 

stenmaterial) jämfört med om järnsanden läggs på deponi.  

 

Ytligare en LCA- studie gällande tillverkning av rostfritt stål är utförd av Anna-Karin Strand 

(2003). Vars jämförelse i studien grundar sig på en varmvalsad plåt (CPP), (vars stålämnen 

har hettas upp till ca 1250 grader), och en kallvalsad plåt, (som är en varmvalsad plåt som 

blivit tunnare och jämnare genom kallvalsning), för att klassificera miljöpåverkan. Vars 

resultat grundar sig på miljöpåverkningar som luft emissioner, elförbrukning av 

råvaruutvinningen och vissa utsläpp till vatten. Utav dessa påverkningar får den varmvalsade 

plåten (CPP) den lägsta miljöpåverkan.  

 

I LCA- studie Återvunnen råvara - en god affär för klimatet (2007) skriver Henryson och 

Goldmann, för Sverige, återvinningens klimatnytta och kortsiktigt potential för olika 

fraktioners, t ex aluminium, glas, plast, papper och stål. I resultatet framgår det att 

materialåtervinningen av aluminium ökar med 10 % kan det medföra minskade 

koldioxidutsläpp med cirka 100 000 ton per år.  Även om 15 % av de papper som går till 

förbränning i stället återvinns kan det minska koldioxidutsläppen med omkring 100 000 ton 

per år. Om sedan återvinningen för plast ökar till 15 % kan det medföra minskade 

koldioxidutsläpp med omkring 85 000 ton per år. Ökar återvinningen för stål med 10 % kan 

det medföra minskade koldioxidutsläpp med omkring 260 000 ton per år. Bara om 1 % av all 

koppar som ligger oanvänd i gamla kablar i marken skulle grävas upp och återvinnas kan det 

medföra en minskning av koldioxidutsläpp på omkring 120 000 ton per år. Denna studie 

baserar bedömningar avseende återvinningsnivåer idag och potential för ökad återvinning på 

tillgänglig statistik och diskussioner med forskare och branschföreträdare.  
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 I en LCA från IVL Svenska Miljöinstitutet AB skriver Ribbenhed, Wolf-Watz mfl (2002) om 

marksaneringstekniker för förorenad jord och sediment. Saneringstekniker som valdes för jord 

var termisk avdrivning, bioslurry och jordtvätt, och saneringsteknikerna som valdes för 

sediment var bioslurry och elektrokemisk dialys inklusive torkning. I resultatet gällande 

tekniker för rening av jord framgår det att termisk avdrivning uppnår störst rening av organiska 

ämnen Cd (kadmium) och Hg (kvicksilver) men har störst påverkan på växthuseffekten och 

eutrofieringspotentialen. Tekniken jordtvätt har lägst miljöpåverkan gällande växthuseffekten, 

försurnings- och eutrofieringspotentialen, men har sämst rening av organiska ämnen, så som 

Cd och Hg. Gällande rening av jord med bioslurry används mest energi och har högst påverkan 

på bildning av marknära ozon. Men tekniken uppnår betydligt större rening än jordtvätt men 

mindre än termisk avdrivning. Resultatet gällande tekniker för rening av sediment framgår det 

att eutrofieringspotentialen är betydligt höger för tekniken elektrokemisk dialys inkl. tork än 

för bioslurry tekniken. Sedan är påverkningen av bildningen av marknära ozon densamma för 

påverkan för båda teknikerna men växthuseffekten påverkan är något högre för elektrokemisk 

dialys medan försurningspotentialen är något högre för bioslurry.  

7. Resultat 

7.1 Miljönyttan 
Genom att återvinna Atlas Copcos avfallsfraktioner beräknades den totala energivinsten av 

alla fraktioner fram till 6 990 089 MJ, se bilaga 1 för enskilda fraktioners energivinst. Denna 

energivinst motsvarar att köra en tung lastbil (40 t), med diesel som bränsle, cirka 3 varv runt 

ekvatorn. Var av ett varv runt ekvatorn förbrukar lastbilen 2 560 000 MJ och ekvatorn är en 

sträcka på 4007 mil. (Se bilaga 3)  

 

Den totala energivinsten från avfallsfraktionernas återvinning, 6 990 089 MJ, motsvara även 

att värma upp 77 stycken villor under 1 år.  Då en villas värmeförbrukning ligger på ca 90 000 

MJ/år.  

När det kommer till Atlas Copcos kontorspapper står tillverkning från träd till 3040 kg papper 

för en energiförbrukning på 79 600 MJ och tillverkning från returpapper till 3040 kg papper 

förbrukar 41 000 MJ. Energivinsten med pappersåtervinning blir därför 38 600 MJ.  

Eftersom papper inte brukar deponeras utan brännas är det meningsfullt att jämföra 

återvinning och förbränning. Förbränning av 3040 kg papper ger 20 400 MJ, i from av värme 

eller el. Transport av 3040 kg papper till avfallsförbränning förbrukar i genomsnitt 913 MJ. 

Energivinsten med förbränningen blir därför 19 500 MJ.  

Om jag väljer mellan att återvinna eller att förbränna pappret så innebär återvinning en 

energivinst som är 38 600 MJ – 19 500 MJ = 19 100 MJ, större än förbränning eftersom man 

undviker att tillverka nytt papper från trädråvara. Vinsten med pappersåtervinningen jämfört 

med att förbränna pappret motsvarar att värma en villa i 11 veckor.(Se bilaga 4) 
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7.2 Behandling av avfallsfraktion 
Idag behandlas avfallsfraktioner från Atlas Copco hos Stena efter beståndsdelar och vad det är 

för sorts material fraktionerna består av.  Flera av avfallsfraktionerna behandlas efter 

avfallsförordningens (2011:957) avfallsförfarande i bilaga 2 och 3. Några av fraktionerna som 

behandlas efter avfallsförfarande R1, som går ut på att fraktioner används främst till bränsle 

eller annan energikälla /…/ om energieffektiviteten uppgår till minst 0,60 eller 0,65, är 

fraktioner som absorbenter, filtdukar, färg- lack- och limavfall som är vattenbaserat, glykol 

och oljefilter. Avfallsfraktioner som emballage (som innehållit farligt avfall) och 

småkemikalier behandlas efter avfallskoden D10, vars behandling är förbränning på land. 

Avfallsfraktioner som hanteras efter avfallskoden R4, som går ut på att materialåtervinning 

metaller eller metallföreningar, är lysrör och elektronik för sanering.  Bland de 

avfallsfraktioner som inte hanteras efter avfallskoder återvinns vissa fraktioner som mässing, 

blyskrot och spånskrot på metallgjuteri. Avfallsfraktioner som kontorspapper och wellpapp 

sorteras och balas på Stenas filial och körs till pappersbruk och används som råvara för att 

tillverka hygienpapper eller nya kartonger. Avfallsfraktioner som är utsorterat brännbart 

avfalls sorteras på Stenas filial och körs till värmeverk där materialet går till energiutvinning.  

Avfallsfraktioner som består av plast så som polyetenfilm körs till plaståtervinnare och 

används som råvara för att tillverka nya plastsaker.  För ytterligare information se bilaga 2.   

8. Diskussion 
Idag fyller vi våra deponier väldigt snabbt, men genom att använda oss av återvinning bevarar 

vi utrymme i deponier. Bara det bidrar till att minimera miljöskador. Det har visat sig att 

återvinning bidrar till att minska miljöpåverkan i form av övergödning, försurning och 

växthuseffekt. Genom att återvinna bevarar man naturresurser, såsom vatten, timmer och 

mineraler, och detta gör i sin tur att nivån av luftföroreningar (växthusgaser) minskar och att 

energi sparas. Det här är belägg för att återvinning undviker och till stor del förebygger 

förödelse och förstörelse av livsmiljöer, förlust av biologisk mångfald och jorderosion, som 

uppkommer i samband med skogsavverkning och gruvdrift, jämfört med vad påverkan blir av 

att utvinna nya råvaror hela tiden.  

Det är inget tvivel om att återvinning är en viktig klimatåtgärd, vilket ett stort antal 

forskningsrapporter som jämför olika sätt att hantera avfall i livscykelperspektiv visar. Ändå 

möter man kritik om återvinning verkligen är lönsamt med hänsyn till alla transporter det ger 

upphov till. Svaret på denna kritik berättar Henryson och Goldmann (2007) är att ur 

klimatsynpunkt är det väldigt lönsamt att återvinna även med hänsyn till transporterna. 

Livscykelanalyser som innefattar alla utsläpp längs hela livskedjan från avfall till ny produkt 

åskådliggör att återvinning leder till väsentligt lägre utsläpp, vilket beror på att man slipper 

processen inklusive alla transporter för uttag av jungfruliga råvaror, t ex råolja. Mer kritik 

som förekommer är om det inte är lika bra att bara bränna avfallet, för det ger ju el och värme 

som vi behöver. Svaret på denna kritik är att återvinning och förbränning är två 

behandlingsmetoder som kompletterar varandra. För det finns avfall som inte lämpar sig att 

återvinna och där förbränning ett bättre alternativ. Ett exempel på detta är Atlas Copcos 

utsorterade brännbara avfall som förbränns på värmeverk och där materialet går till 
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energiutvinning. För om vi skulle bränna avfall som kan återvinnas skulle vi gå miste om en 

stor möjlighet att bland annat reducera koldioxidutsläppen, kväveoxidutsläpp och 

svaveldioxidutsläpp. Visst finns det material som bäst lönar sig att förbränna men som 

Ribbenhed och Wolf-Watz mfl (2002 ) nämner i sin LCA-studie så finns det olika metoder, 

som omhändertager en och samma avfallsort, men som ger upphov till olika stor 

miljöpåverkan. Det gäller att undersöka vilken metod som fungerar bäst för material och ger 

upphov till den lägsta miljöpåverkan för få ut den största miljönyttan.  

 

I min undersökning framgår det att återvinningen av Atlas Copcos avfall ger en 

energibesparing på omkring 7 000 GJ, vilket motsvarar att köra en tung lastbil med diesel som 

drivmedel cirka 3 varv runt ekvatorn.  

Mina tankegångar kring detta är att man kanske kan dra följande slutsatser: Om vi vill 

minimera miljöpåverkan så sker det genom att bland annat bevara naturresurser, genom 

energiutvinning och genom att bättre försöka minska avfall som skickas till förbränning för att 

i stället försöka driva fram återvinningen få till stånd återvinning. Störst effekt borde man få 

genom återvinning och att därigenom använda sig av produkter och material som redan är 

tillverkade.  

Dessa slutsatser stärks av Henryson och Goldmann (2007) som uppger att genom att öka 

återvinningen av aluminium med 10 % kan detta medföra minskade koldioxidutsläpp på cirka 

100 000 ton per år. Aluminium finns i många produkter och det är så enkelt som att öka 

pantningen av aluminiumburkar så minskas koldioxidutsläppen. Tänk bara att genom att gå 

och panta, vilket man kan göra samtidigt som handlar mat, så har man bidragit med att 

förbättra miljön. När det kommer till papper, som också är enkelt för en vardaglig människa 

att sortera från sina ”vanliga” sopor, så säger Henryson och Goldmann (2007) att om 15 % av 

det papper som går till förbränning i stället återvinns kan det minska koldioxidutsläppen med 

omkring 100 000 ton per år.  

Idag förbrukar Atlas Copco 3040 kg kontorspapper och genom att återvinna den mängden 

uppstår det en energibesparing på 38, 6 GJ, jämfört med att deponera det och tillverka nytt 

papper vilket är ungefär dubbelt så mycket som den energi man kan få ut genom att i stället 

transportera och bränna pappret (19,5 GJ). Återvinning är alltså betydligt mera energieffektivt 

än förbränning. 

Hos Stena samlas allt kontorspapper på ett ställe och sedan skickas hela den insamlade 

mängden till återvinning. Det är rätt logiskt att återvinna en större mängd på en gång för 

annars förbrukas ju mer resurser, t ex. energi, vilket inte ingår under miljönytta. Vilket även 

syns vid förbränningen av kontorspappret för när det förbränns en större mängd så uppstår det 

en lägre energiförbrukning.  

 

När det kommer till Stena recyclings verksamhet så lägger man ner mycket omsorg på att 

återvinningen ska utföras på bästa möjliga sätt utan att så mycket nedgradering av materialet 

sker och att därigenom extra resurser förbrukas. Om det ligger två material blandade krävs det 

större resursåtgång jämfört med om man skulle ha sorterat materialen. Genom uppdelning får 
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man inte bara ut det bästa materialet utan även ett mycket bättre pris för materialen vid 

försäljning.  

 

Visst finns det fortfarande goda möjligheter att öka återvinningen av samtliga materialslag. 

Men det finns brister i den tillgängliga statistiken när det gäller dagens återvinning och 

potentialen för ökad återvinning är ofta svårbedömd. Svårigheterna kan vara att veta hur 

mycket av ett material som finns tillgängligt för återvinning, materialet kan ha mycket 

varierande livslängd och produktionen för material kan öka eller minska kontinuerligt.  Detta 

visar sig i min uträkning då material som stålskrot på 509 kg ger en energibesparing på 5,8 

GJ, Wellpapp på 9820 kg ger energibesparing på 160 GJ och aluminium diverse på 157 kg ger 

en energibesparing på 30,7 GJ. Här ser vi att dessa fraktioner bidrar med olika 

energibesparing/energiminskning och att mängden för fraktionerna skiljer sig, vilket utgör en 

rätt viktig roll för vilken energivinst materialet bidrar med. Men det beror även på vad 

materialet innehåller för beståndsdelar (råvaror), för trots att en större mängd wellpapp 

återvinns ger detta en lägre energivinst mot vad stålskrot ger. Vilket ju beror på att 1 kg stål är 

mer energikrävande att nytillverka jämfört med vad som krävs för att tillverka1kg wellpapp.  

 

När det kommer till mina uträkningar är jag medveten om att det förekommer en osäkerhet, 

för som nämns ovan så förekommer det brister i inventeringsdata. Det är svårt att ange hur 

stor avvikelse som förekommer, men det är känt från många andra livscykelanalyser att 

återvinning lönar sig. När återvinning ifrågasätts har man ofta glömt att det går åt stora 

energimängder för att framställa material som metaller och papper. Det är inte alla som 

känner till att massabruken är några av de största energikonsumenterna. Livscykelanalys är en 

systematisk metod som gör att man i mindre grad missar viktiga miljöaspekter och sannolikt 

är föreliggande undersökning tillräckligt tillförlitlig för att slutsatserna ska vara korrekta.  

 

Det är ett mycket bra alternativ att använda sig av återvinning för att reducera växthusgaser 

och minska belastningen på naturresurserna. Vilket även är en nödvändig metod att använda 

sig av för att kunna bidra till att de svenska miljömålen blir uppfyllda. Några av dessa sexton 

mål är: begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning, bara naturlig försurning och ett rikt 

växt- och djurliv. Genom återvinningen behöver man inte ta fram nya råvaror vilket gynnar 

växt- och djurlivet genom att bevara deras livsmiljö. Återvinningen hjälper också till att 

begränsa energibehovet vilket inverkar på behovet av fossila energikällor och därmed 

klimatpåverkan vilket bidrar till att våra miljömål kan uppfyllas.  

 

9. Slutsats 

Slutsatsen blir att Stena Recyclings återvinning av Atlas Copcos produktionsavfall bidrar med 

miljönytta jämfört med att inte återvinna. Miljönyttan omfattar bland annat att reducera 

utsläpp, minska transporter och energiåtgång. Man kan uttrycka detta som att en ökad 

återvinning bidrar med mycket på miljöfronten och framför allt kan hjälpa till med att 

uppfylla miljömålen och bevara vår miljö. Om alla gör sin del med att återvinna kan vi bidra 

till att bevara vår miljö för framtida generationer. Återvinning är ett steg mot att bli mer 

miljömedveten.     
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10. Erkännande  
Vill säga tack till Stena Recycling i Kalmar för deras villighet att samarbete och ett tack till 

mina två kontaktpersonen Partik Johansson och Marcus Johansson för deras bidrag med 

material och information. Ett tack till min handledare Eva Pohl för sin insats med bra och 

värdefull handledning.  
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*Står för den miljöbelastning som man undviker genom att återvinna t. ex. aluminium istället för att ta fram och 
behandla ny råvara.  
**Står för den energibesparing som man får genom att t ex återvinna aluminium 
istället för att ta fram och behandla ny råvara. 
*** Står för rubriker för inventeringsdata i SimaPro som är grunden för uträkningarna av miljönyttan.  

 

Avfallsfraktioner 

 

 *Miljövinst 

med  
återvinning 
Miljöbelast- 
ningsvärde 
Ecoindicator9
9 (Pt) 

 

 

 

**Energivinst 

med  
återvinning 

Energy  
demand (MJ) 

 

 

Mängd 

 

(Kg) 

 

***Rubriker för inventeringsdata 

i SimaPro och Antagande  

Aluminium spån 354,5 67 890 354 ”Aluminium 0 % recycled ETH U” 

och “Aluminum 100% recycled 

ETH U” 

Aluminium diverse 157,6 30 700 157 ”Aluminium 0 % recycled ETH U” 

och “Aluminum 100% recycled 

ETH U” 

Stålskrot 83,6 5 806  509 ”Iron ore from mine” och 

Recycling steel and iron/RER S 

demo 7” (Järnmalmprocessens 

miljöbelastning + återvinningens 

miljövinst) 

Träavfall 246 137 000 21 440 ”Incin. Paper 2000 B250 avoided”, 
Betraktat träavfall som papper vid 
förbränning.  

Kontorspapper 135 38 600 3040 Recycling paper B250”  

Wellpapp 602,1 160 000 

 

9820  För Energy demand  “Recycling 

cardboard/RER S demo 7”  och 

för Eco-indicator ”“Recycling 

cardboard/RER S demo 7” minus 

“Cardboard cellulose S B250” 

Färg-lack-limavfall fast, 
vattenbaserat (Ej 
medräknat) 

- - 234 Liten mängd och vattenhalten 
okänd 

Färg-lack-limavfall fast, 
lösningsmedelbaserat 

3,82 4040 245 ”Incin. PE 2000 B250 avoided” 
(incineration) 

Småkemikalier (Ej 
medräknat) 

- - 57 För ospecificerat och liten mängd 

Absorbenter, trasor, 
filtdukar (Polypropen) 

28,9 38 000 3010 ”Incin. PP 2000 B250 avoided” 
(incineration) 

Magnesiumskrot 232,7 44 570 232 ”Aluminium 0 % recycled ETH U” 
och “Aluminum 100% recycled 
ETH U” 

Gjutjärn 36 463 2 541 000 222 270 ”Iron ore from mine” och 

“Recycling steel and iron/RER S 

demo 7” (Järnmalmprocessens 

miljöbelastning + återvinningens 

miljövinst) 
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Spånskrot 40 009 2 529 300 285 500 ”Scrap (W) I” jämfört med 
miljöbelastningen för “Recycling 
steel and iron/RER S demo 7” 

Emulsioner (Ej 
medräknat) 

- - 218 250 Återvinns ej. 

Metallsalter(Ej 
medräknat) 

- - 1935 För ospecificerat. 

Betongskrot med 
armering (Ej 
medräknat) 

- - 2435 Endast järnet återvinns, och det 
står inget om andelen järn eller 
energiåtgången för sorteringen, 
ingen rimlig uträkning kan ske! 

Polyetenfilm 202 79 900 1870 ”Recycling PE B250” (jämfört med 
”PE granualte average B250”, är 
en Unit process) 

Mässingspån 142,8 9 909 868 “Recycling steel and iron/RER S 

demo 7” och “Iron ore from mine” 

(Järnmalmprocessens 

miljöbelastning + återvinningens 

miljövinst) 

 
Emballage 0,0689  38,4 6 ”Incin. Paper 2000 B250 avoided” 

Utsorterat brännbart 
avfall 

44 320 000 21 020 ”Incin. Paper 200 B250 avoided” 

Blandskrot 12 880 892 000 78 265  “Recycling steel and iron/RER S 

demo 7” och “Iron ore from mine” 

(Järnmalmprocessens 

miljöbelastning + återvinningens 

miljövinst) 

 

Alkaliskt avfall (Ej 
medräknad) 

  110 Återvinns inte 

Lysrör (Ej medräknad)   77 För ospecificerat. 

Utsorterat industriavfall 

till deponi (Ej, 

medräknad) 

Deponi Deponi 4587 Ingen återvinning.  

Glykol (Ej medräknad)   33 Okänd vattenhalt och liten mängd 

Ackumulator blyskrot 21,93 1 336 113 “Recycling steel and iron/RER S 

demo 7” och “Iron ore from mine” 

(Järnmalmprocessens 

miljöbelastning + återvinningens 

miljövinst) 

 

Oljefilter  400,8 90 000 1400 ”Incin. PE 200 B250 avoided” och 
“Crude oil I” (polyetenplast + 
råolja) 

Elektronik för sanering 

(Ej medräknat) 

- - 396 50 % miljönytta mot att återvinna 

bara koppar. (Hänsyn till 

återvunnen koppar och koppar i 

gruvan) 

Summa **** 

92 006,81 Pt 

 

***** 

6 990 089,4 MJ 

****** 

650 119 Kg 

 

****Summa av alla fraktionernas Ecoindikator X mängd 
 
*****Summa av alla fraktionernas Energy demand X mängd 
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Källa: Stena recycling, Kvaliteter från Atlas Copco, 2012, Excel dokument och  

SimaPro databas. 

 

 

Bilaga 2 - Behandling av avfallsfraktionerna, koder från 

Avfallsförordningen (2011:927) bilaga 2 & 3.  
 

****** Summa för alla medräknade fraktioner 
 

Avfallsfraktioner Avfallskod 

(2011:927) 

Behandling, (hantering, återvinning) 

Aluminium spån  Återvinns på Metallgjuteri 

Aluminium diverse  Återvinns på Metallgjuteri 

Rostfritt Stålskrot  Skickas till en Stena fillial för att sorteras och skickas sedan till ett Rostfritt 

verk för återvinning 

Träavfall  Körs till vår filial, sorteras vid behov, körs sedan vidare till flisning och 

slutmålet är energiutvinning. 

Kontorspapper  Körs till vår filial, sorteras, balas, körs till pappersbruk och används som 

råvara för att tillverka hygienpapper. 

Wellpapp  Körs till vår filial, sorteras, balas, körs till pappersbruk och används som 

råvara för att tillverka ny kartong. 

Färg-lack-limavfall fast, 

vattenbaserat 

R1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla…. Om 

energieffektivitet uppgår till minst 0,60 eller 6,65. 

Färg-lack-limavfall, 

lösningsmedelbaserat 

R1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla….. Om 

energieffektivitet uppgår till minst 0,60 eller 6,65. 

Småkemikalier D10 Förbränning på land 

Absorbenter, trasor, filtdukar 

(Polypropen) 

R1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla….. Om 

energieffektivitet uppgår till minst 0,60 eller 6,65. 

Magnesiumskrot  Återvinns på Metallgjuteri 

Gjutjärnspånskrot  Återvinns på Järn gjuteri 

Spånskrot (oljigt)  Återvinns på Järn gjuteri 

Emulsioner D8 Biologisk behandling som inte omfattas av någon annan punkt i denna bilaga 

och som leder till en slutprodukt i form av en förening eller blandning som 

bortskaffas med någon sådan hantering som anges i D 1–D 12 

Metallsalter D9 Fysikalisk kemisk behandling som inte omfattas av någon annan punkt i 

denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av en förening eller 

blandning som bortskaffas med någon sådan hantering som anges i D 1–D 

12 (t.ex. avdunstning, torkning eller kalcinering) 

Betongskrot med armering  Körs in på stena och går genom saxen Armeringsjärnet gåt till järn gjuteri och 

betongen skickas som schaktmassor lokalt. 

Utsorterat industriavfall till 

deponi 

 Deponeras på lokal Deponi, Vi plockar ur det som eventuellt kan användas till 

energiutvinning. 

Glykol R1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla….. Om 

energieffektivitet uppgår till minst 0,60 eller 6,65. 
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Källa: Stena recycling, Kvaliteter från Atlas Copco, 2012, Excel dokument och 

avfallsförordningen (2011:927) 

 

Bilaga 3- Uträkning för bilkörning runt ekvatorn 
Rubriken för inventeringsdata är ”Truck 40t ETH S”, den räknar lastbilens LCA. 

Resultatet av livscykelanalysen blev 2 560 000 MJ energiförbrukning runt ekvatorn, 4007 mil.  

Jämförelsen: Avfallsfraktionernas energibesparing blev 6 990 089 MJ och lastbilens 

energiförbrukning blev 2 560 000 MJ 

6 990 089 /2 560 000 = 2,73 varv, avrundar till 3 varv 

Svar: Lastbilen kan köra cirka 3 varv på energibesparingen som avfallsfraktioner ger.  

 

Bilaga 4- Uträkning för kontorspapper  
 

Förbränning  

Rubriker för inventeringsdata är ”Incin. Paper 2000 B250” och ”Incin Paper 2000 B250 

avoided”.  

 

Förbränning på 3040 kg kontorspapper, då med transporter till avfallsförbränningen förbrukar 

913 MJ. 

Förbränning på 3040 kg kontorspapper ger 20 400 MJ.  

 

Uträkning: 

20 400 – 913= 19 500 MJ 

 

Svar: Förbränningens miljönytta blir 19 500 MJ.  

Polyetenfilm  Körs till vår filial, sorteras, balas. Körs till plaståtervinnare och används som 

råvara för att tillverka ny plastsaker. 

Mässing  (spån)  Återvinns på metallgjuteri 

Emballage D10 Förbränning på land 

Blandskrot  Återvinns på Järn gjuteri eller Fragmenteringannläggning 

Alkaliskt avfall D9 Fysikalisk kemisk behandling som inte omfattas av någon annan punkt i 

denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av en förening eller 

blandning som bortskaffas med någon sådan hantering som anges i D 1–D 

12 (t.ex. avdunstning, torkning eller kalcinering) 

Lysrör R4 Materialåtervinning av metaller eller metallföreningar. 

Utsorterat brännbart avfall  Körs till vår filial, sorteras, lastas upp i flak och körs till värmeverk där 

materialet går till energiutvinning 

Ackumulator blyskrot  Återvinns på Metallgjuteri 

Oljefilter  R1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla…... Om 

energieffektivitet uppgår till minst 0,60 eller 6,65. 

Elektronik för sanering  R4 Materialåtervinning av metaller eller metallföreningar. 
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Kontorspapper  

Tumregel enligt e:on (2013): drar en villa 25 MWh/år, vilket är = 90 GJ/år, eller 1,73 GJ per 

vecka. 

Energinytta för återvinning av ca 3040 kg papper är 38 600 MJ. 

Energinyttan för förbränning 3040 kg papper är 19 500 MJ 

 

Uträkning: 

38 600 – 19 500 = 19 100 MJ 

 

19, 1 GJ/1,73 GJ = 11,04  

 

Svar: Vinsten med pappersåtervinningen jämfört med att förbränna pappret motsvarar att 

värma en villa i 11 veckor. 

 

Bilaga 5 – Uträkning för att värma upp en villa med avfallsfraktionernas 

miljönytta i form av energivinst 

 
Tumregel enligt e:on (2013): drar en villa 25 MWh/år, vilket är = 90 GJ/år, eller 1,73 GJ per 

vecka. 

Energinyttan för 650 119 kg avfallsfraktioner är 6 990 089,4 MJ (6990,0894 GJ) 

 

 

Uträkning: 

Energinyttan: 6 990 089,4 MJ = 6990,0894 GJ 

Villa: 90 GJ/år 

 

6990,0894/90= 77,66 villa år 

 

Svar: Avfallsfraktionernas miljönytta kan värma 77 stycken villor under 1 år. 
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