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sorting methods. The investigation of
technologies also show that it´s complicated to
use new technology since it not is made to
handle waste. Further and deeper investigations
is needed to make a complete calculation of
costs.
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Sammanfattning
Avfall som inte sorteras av privatpersoner eller företag levereras till avfallsanläggningar där
det sorteras för att öka värdet och skapa avsättning för avfallet. Idag sker sorteringen av
blandat avfall på Ragn Sells manuellt med grävmaskin vilket är kostsamt. Kostsam sortering
leder dessutom till låg sorteringsgrad. Det här arbetet syftar till att undersöka hur sorteringen
kan ske på ett mer effektivt sätt för att möjliggöra en lönsammare sortering och högre
sorteringsgrad. Detta kan ske genom att effektivisera dagens metoder men arbetet undersöker
också vilken ny teknik som kan användas samt hur väl den lämpar sig för ändamålet.
Arbetet behandlar effektivisering i tre tidsperspektiv: vad som skulle kunna förbättras redan
imorgon, vad som skulle kunna ske inom ett par månaders tid samt vad som kan komma att
vara aktuellt om ett par år. För att undersöka hur sorteringen skulle kunna förbättras utförs
sorteringsförsök på Ragn Sells anläggning i Högbytorp där den optimala sorteringsgraden
söks. Av de observationer som erhålls på plats under försöken på Högbytorp ges också förslag
på vad som kan förbättras i sorteringen. Den avslutande delen med ny teknik för sortering
undersöks genom studiebesök hos Zen Robotics och deras robotsorteringsanläggning. Zen
Robotics anläggning jämförs tekniskt och ekonomiskt med andra lösningar som skulle kunna
användas för sortering av blandat avfall.
Resultatet av undersökningarna visar att man i dagsläget inte sorterar avfallet på det mest
lönsamma sättet. Genom att ändra hur sorteringen sker och anpassa sorteringen mer efter
varje situation kan lönsamheten ökas. Kalkylen mellan de olika nya teknikerna visar på att
det är svårt att få sorteringen lönsammare med ny teknik än vad som nås med den manuella
sortering som sker i praktiken idag. Undersökningarna kring den nya tekniken visar även på
problematiken kring att det faktum att teknikerna inte är anpassade för avfall och ytterligare
undersökningar krävs innan en komplett kalkyl kan utföras. I kalkylen är Zen Robotics det
minst lönsamma alternativet, men det behöver bekräftas med mer omfattande undersökningar.
Arbetet innefattar 15 hp och utförs under en period på 10 veckor mellan mars och juni 2015.
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Effektiviserad sortering av blandat avfall- idag och i framtiden

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Ragn-Sells tar emot och behandlar stora mängder blandat avfall, både från industri, grovsopor
samt återvinningscentraler. Från avfallet sorteras några materialfraktioner ut, vanligen metall,
plast, trä och inert material för att sedan skicka resten till förbränning. Man kan även anpassa
sorteringen för att uppfylla kraven på produkten bränslekross, ett bränsle anpassat för vissa
förbränningsanläggningar (se figur 1). Det andra alternativet är att sortera ut önskade
fraktioner (dock minst det avfall som kan förstöra krossmaskinen) och istället tillverka
rosterbränsle (se figur 2). Rosterbränsle bränns i rosterpannor [1] och kostar mer att bli av
med än bränslekrossen eftersom det är ett mindre rent bränsle och inte har samma krav på
innehåll. Beroende på den mängd av de olika fraktioner avfallet innehåller och vad som kan
sorteras ut så blir det alltså en balansgång i vilken metod och sorteringsgrad som är mest
lönsam.
Syftet med sorteringen är att öka värdet på det inkomna materialet då priset på de utsorterade
fraktionerna och produkterna är högre än priset för det blandade avfallet som kommer in, det
är där det finns möjlighet att göra vinst. Ragn Sells kunder betalar Ragn Sells för att hantera
deras avfall, och Ragn Sells har i sin tur en kostnad för att bli av med materialet. Det är den
mellanskillnaden som ska vara så stor som möjligt, det är därför viktigt att få ner kostnaderna
så mycket som möjligt. Två exempel är tegelsten som väger mycket och inte brinner, om den
sorteras ut kan den användas som konstruktionsmaterial istället för att kosta pengar att skicka
till förbränning samt metall som om den sorteras ut är värd mycket pengar i förhållande till
om det skulle skickas på förbränning. Däremot får det inte kosta mer att sortera ett objekt än
vad man tjänar på att ha sorterat det. Desto billigare man kan sortera avfallet desto större del
av avfallet kan man alltså sortera och återvinna på ett lönsamt sätt. Eftersom det är så pass
lågt värde i materialet (till skillnad mot tillverkningsindustrin) så är det kritiskt att hitta en
billig metod för sortering. I dagsläget är sorteringen relativt dyr och därför sorteras också
relativt liten mängd. Det resterande materialet som man inte kunnat eller det lönat sig att
sortera säljs till värmeverk för förbränning.
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Figur 1-Flödet vid tillverkning av bränslekross.
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Figur 2- Flödet vid fri sortering av blandat avfall.

1.2 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att ge förslag på hur lönsamheten i hanteringen av blandat avfall kan
förbättras och att ge en inblick i ämnet hantering av avfall, samt att ge Ragn Sells en grund att
stå på inför ett framtida beslutsunderlag när det kommer till sortering av blandat avfall. Målet
är att få fram den mest lönsamma sorteringsgraden utifrån hur dagsläget ser ut, ge förslag på
effektiviserande förbättringar på Högbytorp samt undersöka vilken ny teknik som kan tänkas
vara aktuell för sortering av blandat avfall. Rapporten ska ge en inblick i vilka problem och
möjligheter som finns framöver när det gäller sortering av blandat avfall.

1.3 Upplägg på rapporten
I den här rapporten behandlas effektivisering av sorteringen med tre olika tidsperspektiv.
Genom rapporten hålls de isär för att skapa tydlighet. Undersökningen kring vilken som är
den optimala sorteringsgraden, med försök och ekonomisk kalkyl benämns i den här
rapporten ”Del 1” eller ”dagsläget”. Delen som behandlar effektiviseringar på Högbytorp
omnämns ”Del 2” och den sista delen som behandlar området med ny teknik för sortering
benämns ”Del 3” eller ”ny teknik”

1.4 Del 1- dagsläget
Sorteringen i dagsläget är enkel och består av att en grävmaskin med grip plockar ut det
material som skall avlägsnas och placerar i olika högar eller containrar. Rapportens försök
och slutsatser utgår från hur läget ser ut på Högbytorp i Bro kommun, en av Ragn Sells största
anläggningar, där bland annat blandat avfall sorteras och lagras. Resultatet går dock att mer
eller mindre att tillämpa på alla anläggningar, beroende på vilka förutsättningar som råder på
den platsen eftersom förutsättningarna bör se ut på ett liknande sätt på andra anläggningar.
Eftersom man inte kan göra något åt att det kostar att bli av med brännbart material så måste
man för att öka lönsamheten, alltså på ett kostnadseffektivt sätt sortera ut mer av de fraktioner
som istället har ett värde och inte är en kostnad. Problemet med att öka sorteringen är att
sortering med grävmaskin kostar både arbetstid, bränsle och kostnader för maskin, och det är
långt ifrån säkert att det ökade materialvärdet betalar av de ökade kostnaderna. På kort sikt
handlar det om hur noggrant det finns lönsamhet i att sortera och om det är mest lönsamt att
producera bränslekross (BK) eller rosterbränsle.
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1.5 Del 2- effektiviseringar
På medellång sikt kan bättre lönsamhet nås genom att effektivisera sorteringen i avseende på
flöden, maskiner och liknande förutsättningar på platsen. Arbetet skall ge förslag på vilka
förbättringar som kan genomföras för att underlätta och få ner omkostnaderna för sorteringen.

1.6 Del 3- ny teknik
Hur framtiden kan komma att se ut är självklart svårt att veta. Dels är förbränning av avfall en
tydlig trend, det kräver lite sortering och förbehandling och gifter renas ur rökgaserna och
askan. I Sverige lämpar det sig bra eftersom vi har för dyr arbetskraft för att sortera allt och vi
behöver energin i form av el och fjärrvärme. Metaller kan dessutom utvinnas ur askan efter
förbränning. Tekniken kring förbränning är enkel och relativt väl utvecklad. Den andra stora
trenden är att sortera avfallet och återvinna materialet. Detta är en del av att få material i ett
kretslopp, dels för att inte ta slut på resurser och dels för att spara den energi som det kostar
att framställa material. I u-länder där inte samma behov av energi i form av el och värme finns
men lönerna är låga så skulle det antagligen löna sig ganska bra att sortera stor del av avfallet
för hand. Något som till viss del sker när fattiga i U-länder försöker överleva på det som de
hittar på deponier. I Sverige är dock kostnaderna för sortering ofta för höga och för att uppnå
högre grad av återvinning så behöver någon form av ny och innovativ teknik användas. I
dagsläget går det inte att uppnå hög sorteringsgrad och samtidigt kunna konkurrera med
lönsamheten i att förbränna avfallet. För att få ner sorteringskostnaderna så måste sorteringen
på något sätt ske automatiskt med hög kapacitet och lite åtgång av arbetskraft.

1.7 Måste vi sortera?
Om man vill kunna återvinna de olika materialen i blandat avfall, vilket man enligt
avfallshierarkin bör vilja, till annat än ”energiåtervinning” (förbränning) behöver de vara
åtskilda från varandra. Det enda sättet att undkomma sortering är att materialen aldrig blandas
alternativt sorteras direkt ute hos kund. Genom att designa och utveckla produkter och
material för att vara lätta att återvinna kan materialen hållas separerade från tillverkning till
återanvändning. Dock är detta inte Ragn Sells affärsområde och de kan inte själva få
branschen i den riktningen. Även om man designar och utvecklar på ett bättre sätt för att
underlätta återvinning så kommer mycket produkter fortfarande importeras och avfall
produceras från den tiden då man inte designade för återvinning. Att sortera avfall verkar
alltså vara svårt att undkomma även i framtiden.
Ragn Sells skulle kunna arbeta för mer sortering ute hos kund. Detta skulle spara Ragn Sells
pengar då den kostsamma sorteringen undviks och de rena materialen har högre värde än
blandat avfall. Detta skulle kunna ske genom att man erbjuder fler kärl gratis mot att kunden
åtar sig att sortera. Ett material som inte blandas med andra smutsiga material är alltid lättare
att återvinna, tänk bara på hur smutsigt ett stort plastsjok blir om det slängs i samma kärl som
lite krossad gips och isoleringsskivor och sedan står ute i regnet. Denna lösning kräver till
skillnad mot att använda teknik och maskiner för sortering ingen investeringskostnad förutom
att det måste finnas tillräckligt med kärl att erbjuda kunderna och att fraktkostnaderna
kommer bli större. Dock skulle det alltid kvarstå en viss mängd blandat avfall eftersom inte
alla kunder kan eller vill sortera. Detta kan bero på tids eller platsbrist. Vissa material är heller
inte homogena och därför mycket svåra att sortera.
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1.8 Avfallshierarkin
Inom avfallshantering finns något som kallas för avfallshierarkin. Ragn Sells strävar att ta sig
så långt upp på den som möjligt. Generellt så är meningen med avfallshierarkin att man
genom ökad materialåtervinning kan få minskad energiåtervinning samt ett kretslopp av
material. RagnSells affärsidé är att ta emot och återvinna material, vilket gör att de kan ta sig
upp till trappstegen med återvinning (återvinning av metaller till exempel) och skulle kunna
nå upp till återanvändning. Dock så kan inte RagnSells göra så mycket åt att undvika
förekomsten av avfall. Ragn Sells säljer förädlade material för återvinning och har egna
deponier, dock har de inte någon egen förbränningsanläggning.

Figur 3- Avfallshierarkin. Avfallshierarkin ska ligga till grund för arbetet med avfall. Man bör placera sig så högt upp på
stegen som möjligt.[2]

1.9 Ordlista
Blandat avfall: det avfall som kommer till sorteringsplattan på avfallsanläggningar liknande
Högbytorp. Inkluderar fraktionen blandat avfall och brännbart avfall direkt från kund som kan
innehåll allt från rivningsavfall till avfall från företagsflytt. Inkluderar även fraktionen
brännbart avfall och blandat avfall från återvinningscentraler.
Fraktion: Material som sorterats ur en blandning.
Deponi/roster: det material som sorteras ut från det blandade avfallet och inte är möjligt att
krossa alternativt inte klarar kraven för bränslekross. Materialet körs till rosterkrossen som
tillverkar rosterbränsle av merparten och konstruktionsmaterial av finfraktionen.

1.10 Avgränsningar
Detta arbete omfattar inte vanligt hushållsavfall MSW (Municipal Solid Waste) eftersom det i
dagsläget hämtas med sopbilar och körs direkt till förbränningsanläggningar.
För kalkyler tas inte kostnader för mark med. För beräkningarna på dagsläget medräknas inte
tidigare investeringar som en kostnad.
4
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2 Nulägesanalys
2.1 Del 1, ökad lönsamhet för dagens sortering på Högbytorp
Idag sker sorteringen av blandat avfall genom att med grävmaskin plocka i lassen som
lastbilarna lämnar och placera det utsorterade materialet i högar och containrar. Sorteringen
sker idag med en Volvo EC140DL utrustad med grip. Det inkomna materialet lastas av på
samma betongplatta som sorteringen sker på. Den utsorterade metallen läggs i hög eller i den
mindre metallcontainern, och det utsorterade deponimaterialet läggs i en hög på
betongplattan. Efter att ett eller flera lass är sorterat så placeras de två fraktionerna i större
containrar som sedan kan köras iväg med lastbil. Idag ligger fokus på att tillverka
bränslekross, som enligt avtal måste innehålla en viss komposition av material. Därför
sorterar man endast ut metall, kablar, däck och sådant som antingen är för stort för krossen,
som inte går att krossa (exempelvis smala och långa rör) och sådant som kan förstöra krossen
(exempelvis rep och presenningar). Detta ger utöver bränslekross alltså två huvudsakliga
fraktioner, metall och deponi/roster material.
Sorteringen sker genom att maskinföraren plockar igenom hela det inkomna lasset med sin
grip, om inget som ska sorteras ut hittas så kastas detta upp på den stora högen med sorterat
material (se figur 4). Ibland så kastar de upp en skopa på högen för att sprida ut materialet och
kunna se vad som finns i högen egentligen. När ett lass är färdigsorterat så placeras det
utsorterade material i rätt container och platsen städas vid behov av.

Figur 4-Sorteringen i dagsläget på Högbytorp. Högen närmast i bild är det som ska lastas i en av de stora containrarna till
höger för att gå till deponi/roster, containern till vänster innehåller utsorterad metall och skall också läggas i en av de stora
containrarna för att köras till metallsorteringen , det osorterade materialet ligger snett till vänster framför grävmaskinen,
sorterade material placeras i den stora högen framför grävmaskinen.
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2.1.1 Uppställning på plats

Figur 5-Uppställning på sorteringsplattan på Högbytorp. Det sorterade materialet ligger i högen ”Sorterat material” och matas
in i krossen där det hamnar i en hög. Sedan flyttas materialet till högen ”Krossat material” där det sedan fylls i containrar

Figur 6- Uppställning på sorteringsplattans högra del på Högbytorp. G=grävmaskin, D=deponi/rosterfraktionen, ink=
inkommande avfall, M=metallskrot, 1 och 2= containrar som fylls med D och M

I dagsläget kan det vara mycket trångt på platsen, då de ibland får in mycket material men inte
blir av med material. Pannorna har ibland driftstopp och då levereras inget material ut till
kund [3]. På platsen finns mindre containrar som de kan dra runt med skopan och sedan
placera material i och på kanten av platsen finns större containrar där ihopsamlat material kan
placeras.
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2.1.2 Flöden
Det inkommande flödet består av leveranser från kunder eller interna anläggningar,
fraktionerna är brännbart och blandat avfall. Materialet rör sig enligt figur 5 och 6, metall och
deponifraktionen (det som inte kan krossas) körs efter att placerats i de stora containrarna iväg
med lastbil till andra platser där de fortsätter behandlas. Det krossbara materialet skjuts åt
vänster i den stora högen för att sedan med en annan maskin lastas ner i den inhyrda och
portabla krossmaskinen. Det krossade materialet placeras ännu längre åt vänster på platsen
och lastas sedan i containrar. Containrarna hämtas sedan med lastbil och körs till kunderna
som köper bränslekrosset som bränsle till sina kraftvärmeverk.

2.1.3 Fraktioner
På grund av praktiska begränsningar så sorteras endast ett fåtal fraktioner ut vid den här
sortens sortering. Eftersom man idag fokuserar på att tillverka bränslekross kan inte så många
fraktioner sorteras ut och därför ser läget ut såhär idag på Högbytorp:
• Metall- sorteras ut från avfallet eftersom det har ett högt värde och dessutom inte kan
krossas på ett bra sätt och bara förstör krossningsprocessen. Är dessutom ofta lätt att
se och få tag på. Små grejer av metall är tunga och hamnar dels längst ner i högen och
är dels svåra att få tag på, därför följer de till slut med till den sorterade högen ändå.
• Elkablar- består av en kärna av koppar, en mycket värdefull metall. Dessutom kan
kablar förstöra krossen genom att trassla in sig runt axlar eller liknande. Detta är en
mycket liten del av det inkomna avfallet.
• Däck- däck både på eller utan fälg sorteras ut. Däck på fälg kan förstöra
krossningmaskinen. Däck med och utan fälg körs till Ragn Sells
däckåtervinningsfabrik.
• Deponi- körs till högen som skall bli rosterbränsle, flera olika anledningar till att
materialet inte passar att göra bränslekross av.
o Material för stort för krossen (ex madrasser)
o Avlånga material som bara går igenom krossningsmaskinen (plaströr)
o Material som kan trassla in sig (rep, plastsjok)
• Bränslekross- den absolut största fraktionen, är det som blir kvar när resten sorterats
ut.
De fraktioner som det finns avsättning för och är möjliga att sortera ut med dagens utrustning
och tillgångar på plats är:
• Metall
• Kablar
• Däck
• Wellpapp
• Plast, hård och mjuk
• Trä

2.1.4 Maskinförarens andra uppgifter
Förutom att göra just sorteringen så har maskinföraren flera andra uppgifter att utföra.
• Inspektera (sker under sorteringen) det inkomna lasset efter avvikelser från vad som
tillåts vara i just det lasset (varje lass markeras med en liten flagga för identifiering).
Avvikelser fotograferas med deras telefon och skickas till ansvarig för uppföljning.
• Städa upp på planen och skjuta bort material som hamnat fel.
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•

Kommunicera med andra maskinförare genom komradio för att be om hjälp och
liknande.

2.2 Del 2- Effektivisering
I dagsläget finns det flera saker som tar lång tid och stör processen. Insikt i dessa problem har
getts av att observera sorteringsförsöken i Del 1. De största problemen är:
• När containrarna är fulla ska de hämtas med lastbil men det drar ibland ut på tiden och
hämtning uteblir tills vidare, detta gör platsen stökig då material istället läggs i högar.
• Trångt på ytan och hög belastning gör att de ofta tvingas lägga upp osorterad eller
dåligt sorterat avfall på högen för att kunna få plats för de lastbilar som ska tippa sitt
lass.
• När inga leveranser kommer finns inget att sortera, och det som tidigare inte sorterats
på grund av platsbrist går heller inte att sortera då eftersom det ligger utspritt i den
stora högen. Till viss del kan tankning och städning ske då men stor del av tiden
försvinner.
• Maskinoperatörerna upplever att många material inte är värda att sortera eftersom
priserna är så låga och detta påverkar sorteringen.
• Maskinen måste ofta rotera runt väldigt mycket för att nå högar, containrar osv. Detta
tar mycket tid.
• Saker krokar i varandra och kan vara svåra att få tag på. Saker som inte ska med i en
fraktion fastnar och åker med ändå.
• Svårt att få en överblick av vad som finns i högen.
• Ibland får grävmaskinföraren vänta på andra maskiner för att bli av med saker eller
flytta på material.
• Trots att operatörerna mycket skickligt kan hantera sina maskiner så är det svårt att få
tag i och att komma åt det man vill ha och att få med sig bara det önskade. Vissa
objekt går dessutom av när man griper tag i dom med klon.
Den här delen avser just Högbytorp men eftersom sannolikheten är stor att andra anläggningar
har samma typer av problem kan resultatet användas för att effektivisera även andra
anläggningar.

2.3 Del 3- Ny teknik
I dagsläget sker sorteringen av blandat avfall på de flesta anläggningar genom sortering med
grävmaskiner utrustade med grip, en välbeprövad men på grund av sina begränsningar också
ineffektiv och framförallt dyr teknik. Det finns teknik utvecklad för att sortera med robotar,
dock är den tekniken inte så utbredd och Ragn Sells använder sig inte av någon ny teknik för
sortering av blandat avfall. Det finns teknik tillgänglig inom andra användningsområden, till
exempel hantering av mat som ibland behöver sorteras. På avfallsanläggningar i både Sverige
och utomlands finns diverse olika maskiner för sortering av blandat avfall, mer eller mindre
kompletta och ofta anpassade för andra typer av avfall. Ragn Sells använder sig av en optisk
sorteringsmaskin i Västerås för att sortera metaller från ickemetaller.
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3 Metod
Undersökningar kommer ske med hjälp av litteraturstudier, undersökning av ny teknik,
studiebesök samt experimentella uppställningar.

3.1 Del 1- Sorteringsförsök
I de experimentella uppställningarna undersöks den optimala sorteringsgraden. Hur mycket
tid och resurser är egentligen lönt att lägga på att sortera det blandade avfallet? Här finns
också möjlighet att observera hur svåra de olika materialen är att sortera samt renheten i de
sorterade fraktionerna. De experimentella försöken kommer genomföras inom Ragn Sells på
anläggningen Högbytorp med hjälp av de befintliga maskinerna och personal på plats. Det
krävs resurser i form av tid från ansvariga på plats, förare av maskiner, maskiner med verktyg,
containrar, vågar och liknande. I samband med experimentet kommer iakttagelser ske samt
inspiration och kunskap hämtas inför arbetet med att göra Del 2- effektivisering. För att
kunna beräkna värdet av det sorterade materialet och därigenom få fram hur lönsam
sorteringen är skall värden på de aktuella fraktionerna tas fram. Detta görs med interna värden
som till viss del fås från avdelningen recyclables. Kostnaderna räknas av värdet. Exempel på
sådana kostnader är transport, balning, krossning och liknande.

3.1.1 Metod sorteringsförsök
Ett antal olika lass av blandat avfall tas emot, lassen märks av chauffören upp med numrerade
flaggor, de numren kan sedan kopplas till rätt vikt i vågen och vikten på det inkomna
materialet erhålls. Sortering sker tills lassen är färdigsorterade, lassen sorteras separat från
varandra. Den tid som sorteringen tagit antecknas och efter sortering sker vägning av
fraktionerna. I vissa fall när det är mer praktiskt vägs vissa fraktioner tillsammans från flera
olika lass. Det som inte vägs antas vara den överblivna fraktionen, i de här fallen antingen
bränslekross eller den rosterfraktion som inte kräver krossning. Proceduren repeteras så
många gånger som är realistiskt möjligt under en dag, dock bör det röra sig om ca 3-4 lass
ankommet material för att överhuvudtaget kunna se någon trend. Beräkningar sker på hur det
inkomna materialet har fördelat sig som de respektive fraktionerna och hur lång tid varje ton
tagit att sortera och alltså kostar att sortera. Utifrån det beräknas vad ett ton blandat avfall är
värt/kostar att bli av med. Under försöken kommuniceras med maskinföraren via komradio
för att kunna räkna bort uppehåll som inte kan undvikas, starta och stoppa försök eller annat.
Eftersom det inkomna materialet är så heterogent och varierar beroende på lass, tid på dygnet
och årstid väljs de mest extrema lassen tillsammans med maskinföraren bort. Före starten av
sorteringen skall ett informeringsmöte ske med de anställda för att förklara varför försöken
genomförs och att specificera hur de ska gå till.
Det sorterade avfallet bör läggas på betongplattan eller i containrar för att efterlikna den
vanliga sorteringen så mycket som möjligt. Om omlastning behövs för vägning får det ske
efter sorteringen är klar. Efter avslutad sortering vägs alla fraktioner eller ställs undan för att
senare vägas. De fraktioner som plockas i mycket små mängder vägs tillsammans för att öka
mätnoggrannheten på vägningen.
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3.1.2 Försök
1. Dagens situation, vad kostar hanteringen av blandat avfall i dagsläget?
2. Klara av bränslekrosskraven, noggrannare sortering inom ramarna för BK.
3. Släppa kraven på bränslekross, så noggrann sortering som möjligt av samtliga
fraktioner.
4. Samma som försök 3 men lägre tidsåtgång per lass, alltså mindre noggrann sortering.
Försök 1
Göra kalkyl på dagens situation. Utsortering av metall, sådant som förstör krossen och sådant
som ska till deponi/roster fraktionen. I alla övriga aspekter skall sorteringen ske som i
dagsläget, förutom det faktum att onödiga stopp undviks.
Försök 2
Sortera mer men ändå klara kraven för bränslekross. Försöket bör gå till på i stort sett samma
sätt som ovan fast med noggrannare utsortering av framförallt metall och plast. noggrannare
sortering för att hålla nere roster/deponi fraktionen, alltså lägre kostnader eftersom mer
material kan bli bränslekross. Allt material som sorteras ut från att vara rosterbränsle till att
bli resurs är värt ganska mycket pengar. Det material som går till deponifraktionen bör
sorteras noggrannare så att inget som inte behöver gå den vägen går dit.
Försök 3
Sortera så mycket som möjligt av fraktionerna trä, metall, sten, wellpapp, plast. Ska bli så lite
som möjligt med rosterbränsle generellt, men även rosterbränslet skall sorteras så att så lite
som möjligt måste krossas eftersom det är kostsamt. Försöka sortera ut wellpapp och plast när
de är tillräckligt rena. Detta sorteringssteg får ta sin tid.
Försök 4
Sortera ut sånt som är värt mycket pengar och lätt att plocka av samma fraktioner som Försök
3. Fokus läggs på stora och rena bitar som är lätta att se, komma och plocka. Till skillnad mot
försök 2 så sorteras även papper och trä ut när det är lätt. Riktlinjen är att detta försök skall ta
ungefär av den tid försök 3 tar.

3.2 Del 2- effektiviseringar på Högbytorp
För att få fram vilka effektiviseringar som kan utföras på Högbytorp kommer besök att göras
och samtal föras med insatta personer på Högbytorp. Under experimenten på Del 1 samlas
många observationer på vad som fungerar dåligt och tar resurser under sorteringen. Utöver det
undersöks platsen för att få fram vilka möjligheter till förbättringar som finns. De problem
som uppenbarar sig vid Del 1 undersöks för att hitta lösningar.

3.3 Del 3- undersökning av ny teknik
Syftar främst till undersökning av ny teknik, vad som finns tillgängligt nu eller i en nära
framtid och hur det kan användas av Ragn Sells samt vilken ny teknik som ligger längre fram
i tiden och även hur detta kan användas för effektivare och billigare sortering. Här läggs
mycket kraft på att studera robotar med tillhörande teknik för att se hur de kan användas inom
området sortering. För att kunna öka sorteringsgraden krävs extremt många ”plockningar”
vilket inte är möjligt att genomföra manuellt, därför kommer robotar vara avgörande för att
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uppnå lönsamhet. Dagens konventionella robotteknik undersöks och även mindre
konventionella alternativ, till exempel små och supersnabba robotar. Studieförsök till Zen
Robotics anläggning i Finland, ABB i Västerås samt enklare experiment på Högbytorp utförs
för att få bättre insikt i området.
För att kunna göra överslagsberäkningar på vilken kapacitet i plock/minut ett robotsystem
behöver klara av så siktas bränslekross ute på Högbytorp. Detta utförs för att se hur
förhållandet mellan 3D material, finfraktion och 2D material ser ut. Ca 3 kg material siktas
för hand med ett galler med spalt på 40 mm som sätts mellan två hinkar. Med våg vägs
samtliga fraktioner och antalet tredimensionella bitar räknas för hand.
Beräkningar
Information om existerande lösningar hämtas och behandlas, detta kan handla om
produktdatablad och kostnadsanalyser. En uppskattande kalkyl genomförs för ZR,
smårobotar, optisk sortering och en kombination av ZR och smårobotar.
Studiebesök hos företag i aktuella branscher genomförs för att få bättre insyn i branschen och
den teknik som finns (och kommer finnas):
• ABB för insyn i robotbranschen, vilka robotar finns idag och vad ligger i framtiden?
Finns det nya sätt att identifiera olika fraktioner på?
• Besök på sorteringsanläggningar där robotar eller andra maskiner används för
sortering
• Andra Ragn Sells anläggningar för att se om kunskap och inspiration kan hämtas inom
företaget. Lunda för inblick mottagning och balning av wellpapp och plast,
metallfragmenteringsanläggningen i Västerås för fördjupning på deras optiska
sorteringsmaskin.
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4 Teori industrirobotar
4.1 Introduktion till industrirobotar
Robotar har funnits i industrin sen början på 1960 talet då Ford började använda sig av en
robot för att betjäna en pressgjutningsmaskin [4]. Sedan dess har användningen både blivit
mer mångsidig men också ökat kraftigt i mängd. Industrirobotarna har under många år spelat
en stor roll i produktionen i bilindustrin där de ofta används för svetsning [4]. Idag används
robotar till alla möjliga applikationer, allt från limning och montering och det kommer hela
tiden nya användningsområden, som till exempel ett försök med att låta en robot skörda
gurkor[5]. De största robotarna kan i dagsläget lyfta flera hundra kg men mindre robotar kan
ha kapacitet på ner till bara ett par kg [4]. De stora robotarna får betala för sin styrka genom
att inte vara lika snabba och billiga som de små. Olika robottyper har dessutom olika styrkor,
vissa har bättre räckvidd och rörelsefrihet medan andra har fokus på att vara snabba.

4.2 Fördelar med robotar
Varefter robottekniken blir bättre och billigare så tar den över allt fler jobb. De flesta
tillämpningarna är på industrier men även inom försvar och sjuk/äldrevård är robotarna på
frammarsch. En robot kan arbeta dygnet runt och därmed ersätta fler skift. En robot är
dessutom aldrig sjuk, Vabbar eller liknande som ger frånvaro. Dessutom är en robot alltid
fokuserad och blir inte trött under arbetsdagen. Robotar kan också utföra arbeten med väldigt
hög precision och snabbhet. Genom att ersätta människor med robotar till arbetsuppgifter där
det lämpar sig så kan man spara mycket pengar på arbetskraft och dessutom öka kapaciteten.

4.3 Nackdelar med robotar
Robotar kan inte arbeta ensamma utan kräver assistans. Ofta handlar det om att mata fram
nytt material att arbeta med och ta bort färdigt material. Detta behöver inte vara manuellt utan
kan bestå av andra robotar eller transportband. Det kan vara en bra idé att ha en person på
plats som ansvarar för robotarna och har översyn. Robotar måste dessutom programmeras,
verktyg designas speciellt för ändamålet och systemet eventuellt utrustas med sensorer.

4.4 Ekonomi
Ofta får en investering i robotar en negativ bild i media eftersom vissa och framförallt de som
förlorar sina jobb anser att robotarna tar deras jobb. I en artikel av Martin Gelin i NyTeknik
[6] så skriver han att tack vare ökad automationsgrad i Teslas fabriker så är det lönsammare
att ha tillverkning i USA än i Kina, han skriver också att det pågår en våg av företag som tar
tillbaka eller planerar att ta tillbaka produktion till USA från bland annat Kina. Detta beror till
stor del på att hög automationsgrad och därmed många industrirobotar får ner
tillverkningskostnaderna samtidigt att produktionen sker närmare kunden och kvaliteten
säkras. Ett till exempel som visar på samma trend gäller Gyllensvaans Möbler i Kättilstorp,
Sverige som tillverkar alla IKEAs vita Billy-bokhyllor[7]. Tack vare hög automationsgrad
kan företaget vara lönsamt även i ett land med så höga kostnader som Sverige[8]. Tack vare
att företaget fortfarande lever så lever även den lilla by där företaget befinner sig. På 33 år har
produktionen ökat med 37x samtidigt som personalstyrkan bara fördubblats, detta tack var
högre grad av automation. I vissa användningsområden kan robotar dessutom användas till
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arbetsuppgifter som inte är möjliga att utföra manuellt, och därmed skapas nya möjligheter.
Att sortera avfall är något som i dagsläget är svårt att nå lönsamhet med men med hjälp av
robotteknik kan det gå att få lönsamhet i och därmed skapas fler arbetstillfällen.

4.5 Arbetsmiljö
Användning av robotar kan också minska mängden skador på arbetsplatser genom att få bort
enformiga arbetsuppgifter och farliga moment. Där har roboten fördelar eftersom den kan
utföra samma operation snabbt och med stor precision utan att mattas av med tiden eller sättas
in i arbetsmiljöer där människor kan skadas eller på annat sätt inte bör befinna sig. Ett
exempel på detta är ett företag som bygger en slags robot som tvättar grisstallar, något som i
normala fall kräver massor av skyddsutrustning och kan leda till sjukdom[9].
Att sortera avfall är just en väldigt enformig sysselsättning som sker i en smutsig och dammig
miljö, om man kan utföra detta med hjälp av robotar har man mycket att vinna.

4.6 Användning av industrirobotar inom avfallssektorn
Idag använder ZenRobotics kartesiska robotar för att sortera avfall på sina anläggningar i
Helsingfors och i Holland. De har tidigare använt och valt bort länkarmsrobotar eftersom de
inte finner att de är tillräckligt robusta och klarat deras krav [10].

4.7 Olika robotvarianter:
Det finns ett flertal olika sätt att bygga upp en robot på. Det finns idag ett flertal stora aktörer
på robotmarknaden (ABB, Fanuc, Kuka mfl).
Länkarmsrobot

Den mest bekanta typen av industrirobot idag är länkarmsroboten, den är flexibel och kan
anpassas efter storlek till de flesta ändamål[4].
Kartesisk robot

Är uppbyggd av främst linjärleder och kan användas för att täcka in stora områden. Oftast
bygger man den här typen av robotar för att jobba uppifrån och ned, den kan alltså med fördel
monteras över till exempel ett transportband. Robottypen är väl lämpad för materialhantering
och kan hantera tunga laster[4].
SCARA

SCARA-robotar roterar runt 2 leder i samma plan och har därför begränsat arbetsområde men
leder till effektivt arbete i horisontalplanet. Den här robottypen är simpelt uppbyggt och har
färre leder än en länkarmsrobot[4].
Parallellkinematisk robot

Robotens länkarmar är kopplade till handleden och förflyttar den i rummet. Handleden roterar
för att positionera sig i förhållande till arbetsobjektet. Robottypen klassas som ett mellanting
mellan robotar och klassiska verkstadsmaskiner och har begränsad rörlighet. Det har på
sistone utvecklats mindre robotar med den här tekniken som är anpassade för
materialhantering, till exempel ABB IRB360 samt Fanuc M-serie. [4 11 12]
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4.8 System för igenkänning och styrning
Roboten kan antingen styras genom att materialet åker igenom en sensorbrygga, där en eller
flera sensorer får information om vad som skall plockas, hur det skall plockas eller vilken
information som kan behövas[10]. Roboten kan också styras genom att en kamera/sensorer
finns monterad på roboten, som kan se det den håller på med. Robotar kan också styras utan
sensorer och bara gå enligt inprogrammerad bana.

4.9 Verktyg till robotar
De verktyg som robotar använder sig av är ofta specialbyggda för sitt ändamål. Det finns alla
möjliga olika varianter av verktyg som liknar händer, sugkoppar, magneter eller vad som
anses passar bäst [4].
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5 Resultat
5.1 Del 1
Materialpriserna är framtagna med hjälp från Ragn Sells-avdelningen Recyclables. Samtliga
material är beräknade att de sorteras ut på Högbytorp, krossas där, körs därifrån eller
liknande. För plast och wellpapp är transport till Ragn Sells anläggning i Lunda och balning
där medräknat.

5.1.1 Materialpriser
Komplett tabell för materialpriser återfinns i bilaga 1.
Värdena för bränslekross och rosterbränsle baseras på Ragn Sells Recyclables VD Lars
Pärnebjörks uppskattningar för närmaste framtiden, resten är snittpriser från 2014. Värdet för
2D fraktionen är en uppskattning baserad på att den har relativt hög renhet och högt
energiinnehåll. Ragn Sells säljer i dagsläget inte någon sådan fraktion. Eventuellt skulle en
sådan fraktion kunna agera bränsle till kalkbränning och därmed nå ett högre värde [13].
Transportkostnaderna är beräknade utifrån den mängd en lastbil får med sig i ett lass mellan
Högbytorp och Lunda. Däck med eller utan fälg sorteras även ut men eftersom mängden är
väldigt liten sätts värdet till 0.

5.1.2 Behandling av fraktionerna
Krossning utförs av inhyrd entreprenör, krossning skulle ske i egen regi är det fullt möjligt att
kostnaden skulle kunna fås ner. Dock medför krossning av entreprenör att ingen risk tas och
att ingen kunskap behövs inom området i företaget. Krossning sker av både bränslekrosset
och rosterbränslet.

5.1.3 Krav på fraktioner
På varje fraktion ställs specifika krav, kraven på bränslekrossen är relativt hårda. Kunderna
ställer krav på innehåll (exempelvis minst 20% trä), fukthalt och storlek på det krossade
avfallet[14]. Detta gör att man inte kan tillverka bränslekross av vilket material som helst, om
till exempel allt trä sorteras ut så måste det resterande materialet säljas som rosterbränsle som
har betydligt lägre krav. Kraven på rosterbränsle är i stort sett bara att det inte får vara för
stort (ca 0,5m) och det ställs i stort sett inga krav vad gäller innehåll och kvalitet.
Det blandade skrotet som uppstår kommer variera i innehåll beroende på vilket lass som
kommer, det sorteras dessutom en gång till på Högbytorp innan det säljs till kund eller tas om
hand internt på Ragn Sells fragmenteringsanläggning i Västerås. Det angivna värdet är därför
ett snittpris på vilket värde det utplockade materialet har när det lämnar sorteringen. När det
gäller plast måste den ha en viss komposition (minst 80 % ofärgad och max 20 % färgad).
Plasten samt wellpappen måste vara torr och ren för att kunna återvinnas men tack vare att
materialet fraktas till en annan Ragn Sells anläggning är inte kraven lika hårda som om det
skulle gå direkt till kund. På Lunda balas wellpapp och plast, se figur 7 och 8. Trä krossas
samt eldas som bränsle i dagsläget, för detta föreligger inga särskilda krav på renhet [3]. Ifall
man får ut renare trä kan det finnas andra användningsområden, till exempel användning till
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spånskivor eller andra användningsområden som kan ge ett högre värde än enbart
förbränning. I dagsläget finns dock inte den avsättningen för trä [13]. Sten används som
konstruktionsmaterial internt på Högbytorp och vinsten är att det ersätter inköpta material.
Ingen behandling sker av sten.

Figur 7- balad wellpapp på Lunda.

Figur 8- balad plast på Lunda.

5.1.4 Kostnad sortering
Sorteringskostnaden på Högbytorp med nuvarande maskiner består av löner, maskinkostnader
(inklusive bränsle) och ligger på 575 kr/timme och maskin [15]. Kostnader för interna
transporter på anläggningen räknas inte med, dels för att de är svåra att beräkna eftersom
maskinerna används till så många ändamål och dels för att interna transporter bör ligga på
ungefär samma nivå i alla försök.
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5.1.5 Resultat av försök
Tabell 1-Resultat av sorteringsförsök

Försök	
  
1	
  
2	
  
3	
  
4	
  

Sorteringskostnad/ton	
  
28,3	
  
133,3	
  
296,6	
  
99,0	
  

Materialvärde/ton	
  
-‐207,3	
  
-‐137,1	
  
99,3	
  
-‐88,2	
  

Totalt	
  värde/ton	
  
-‐235,6	
  
-‐270,4	
  
-‐197,3	
  
-‐187,2	
  

Figur 9- Typiskt lass med blandat avfall på Högbytorp. Det syns tydligt på bilden att materialet är mycket heterogent.

Värdena är uträknade i MS Excel med de värden som tagits fram under de fyra dagar långa
försöken ute på Högbytorp (se bilaga 2).
Det mest lönsamma är att sortera alla fraktioner men att inte göra det noggrant. Den totala
kostnaden för att hantera och sälja det inkomna materialet varierar inte så mycket över alla 4
alternativ utan den största skillnaden är att kostnaden i dagsläget främst ligger på att bli av
med material, och vid sortering till större del ligger som en maskinkostnad. Det tydligaste är
att det vid sortering med krav för att klara BK inte finns någon ekonomi i att plocka ut
ytterligare fraktioner eftersom sorteringskostnaderna äter upp det ökade materialvärdet.
Efter att ha studerat sorteringen på plats är det också tydligt att just sortering av plast och
wellpapp kan stjäla mycket tid utan att ge speciellt mycket mer materialvärde. I vissa lass
finns det mycket wellpapp och plast som är lätt att sortera ut. I de lassen kan det ökade
materialvärdet eventuellt överstiga ökade sorteringskostnader men i vissa lass tar varje plast
eller wellpappbit väldigt lång tid att plocka ut. När det kommer till sorteringen så krävs alltså
viss känsla för vad som är värt att plocka ut och vad som bör lämnas. Genom att lägga mycket
tid på bra lass och så lite tid som möjligt på dåliga och svårsorterade lass bör värdet kunna
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höjas. Ett bra exempel är figur 10 och 11 där plast respektive wellpapp definitivt bör sorteras
ut, till skillnad mot lasset i figur 9 som bör gås igenom så fort som möjligt för att inte slösa tid
på tid på det.

Figur 10- Ett lass på Högbytorp där plast skulle gå att sortera ut med liten ansträngning. Plasten är dessutom ren och fin.

Figur 11- Ett lass på Högbytorp där wellpapp skulle gå att sortera ut med liten ansträngning. Detta eftersom den ligger
lättillgänglig och dessutom är i stora, rena och fina bitar.
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5.2 Del 2, förbättringsåtgärder för sortering på Högbytorp
Hur materialet förflyttas på anläggningen beskrivs under inledningen för Del 1. Det inkomna
oblandade avfallet skall kort sammanfattat sorteras, läggas på hög, krossas, läggas på hög igen
och sedan fyllas i container och köras till kund.

5.2.1 Områdets struktur och flöden
För att kunna ha en effektiv sortering och hantering av avfall bör dessa punkter uppfyllas:
• Maskinen bör ha nära till högen där material tas och nära till dit materialet skall
placeras.
• Grävmaskinen bör inte användas för att förflytta större mängder material.
• Materialet skall placeras på så rätt plats som möjlig direkt och inte flyttas om i flera
omgångar.
• Material bör inte transporteras i container om det bara ska flyttas inom området.
• Utsorterade fraktioner bör åtskiljas för att inte smutsa ner varandra.

Figur 12- Sorteringsplatsen på Högbytorp. (rött=väg, blått=staket, grönt=kant vid höjdskillnad). De gråa fälten benämnda
Övre, Mellan och Undre är hårdgjorda ytor där sortering och mellanlagring kan ske.

På området finns det tre stycken hårdgjorda ytor i olika höjd, med en väg som löper förbi
plattorna med infart på varje nivå. Nivåerna kallas nedre, mellan och övre plan, se figur 12. I
dagsläget sker sortering av blandat avfall på övre plan, sortering och lagring av olika
skrotfraktioner på mellanplan samt lager och krossning av roster/deponi på nedre plan. I
dagsläget sorteras ca 20 % av det inkomna avfallet ut som roster/deponi enligt försöken i Del
1. Efter sortering lastas det med lastare eller grävmaskinen i container och sedan körs det på
lastbil ned till nedre plan. Detta är det största problemet i dagsläget på Högbytorp, både
lastningen och transporten på lastbil kostar både tid och pengar för Ragn Sells. Dessutom tar
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det plats på sorteringsytan och kräver passning av lastbilsföraren. Det mest effektiva skulle
vara att låta en hjullastare skjuta materialet över kanten ned till nästa nivå. Materialet bör
varefter det blir renare och mer färdigsorterat som bränsle färdas nedåt på nivåerna. Ett
förslag är att ha sorteringen kvar på övre plan precis som idag, flytta skrotsorteringen helt och
hållet till ”slam” plattan, se figur 12. Materialet kommer in på övre plan, sorteras där och
sedan skjuts fraktionerna ned över kanten till rätt hög, i dagsläget framförallt roster/deponi
samt bränslekross, se figur 13. Sorteringen bör ske nära kanten så att även utsorterad metall
(eller andra utplockade fraktioner) kan placeras direkt i containrar som står nedanför kanten.
På mellanplan kan materialen lagras för att jämna ut variationer i åtgång. På nedre plan kan då
all krossning ske. Krossningen sker lämpligen precis nedanför kanten på nedre plan så att
materialet kan matas med maskiner på mellanplan. På nedre plan står alltså
krossningsmaskinerna, materialet förvaras och lastning av containrar utförs, vilket passar bra
eftersom man tydligt kan se på figur 12 att nedre plan är rymligast. Om behovet finns bör ett
staket/nät monteras mellan högarna för att stora bitar av roster inte ska blåsa in i
bränslekrosset. Dessa förändringar leder till ökad kapacitet, bättre ordning och att den tiden
som läggs på att köra runt material kan läggas på mer värdeskapande sysslor. Dock är det
antagligen lämpligt att fortsätta lägga skrot i container eftersom mängden inte alls är lika stor
som roster/deponi. Genom att skaffa ett bra flöde ner över nivåerna kan mer plats frigöras för
sortering på den högsta nivån. Detta kan vara en lösning på problemet att man under hektiska
perioder inte hinner sortera och vid lugna perioder inte har något att sortera. Mer utrymme för
inkommande material ger möjlighet att skapa en buffert för att kunna utnyttja sin kapacitet på
ett bra sätt.

Figur 13- Förslag på nya flöden på Högbytorp.
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5.2.2 Investeringar
Ett par mindre investeringar är nödvändiga och/eller skulle underlätta arbetet på platsen. För
att kunna sortera skrot på ”slam”plattan behöver en oljeavskiljare grävas ned där, detta bör
ligga på mellan 15-20000 kr i investering enligt Anders Gustafson på Högbytorp [15] och 100
000 kr enligt Ulrik Améen[13]. På mellan och nedre plan kan en avskiljande mur mellan
fraktionerna underlätta så att ingen beblandning sker. Muren byggs lämpligen med
”lego”block i betong, alltså byggstenar som kan fogas samman på valfritt sätt för att forma en
mur. De används redan idag på andra platser på Högbytorp och har fördelen att de kan
omplaceras och återanvändas till skillnad mot en vanlig gjuten mur, bygg och
rivningskostnaden är dessutom försumbar. Med dessa block finns möjligheten att prova sig
fram i hur man vill ha det på plats. Dessa finns i olika storlekar och kostar i storleken
80x80x160 cm 1600 kr/styck[15].. Kostnaden för dessa bli således 1250 kr/m2, en mur med
höjden 3m och längden 15 m skulle då kosta ca 56 000kr. Räknar man in övriga förändringar
som kan komma att behövas som ombyggnad av kanter, extra staket eller liknande bör en
investering på 200-300 000kr räcka långt. Dock är det enda som verkligen är nödvändigt för
att åtminstone uppnå en bättre lösning än idag är oljeavskiljaren så vid behov är det möjligt att
hålla utgifterna nere.

5.2.3 Lämplig maskin för sortering
För att en maskin skall vara väl lämpad för sortering bör den vara stabil, snabb, stor nog för
att kunna lyfta större mängder och utrustad med ett bra verktyg för sortering. På Högbytorp
har Ragn Sells valt att använda en Volvo EC140DL, som är en banddriven grävmaskin som
storleksmässigt ligger i mitten av spannet. Banddriften ger högre stabilitet än hjulgrävare,
dessutom behöver inga stödben fällas ned vilket tar tid. Maskinen är utrustad med skovelblad
för att kunna skjuta material framför sig. Grävmaskinen har en grip, som är specifikt utformad
för sortering. Gripen har bra flexibilitet och kan vridas på många sätt. För att kunna hantera
större mängder avfall skulle en större maskin antagligen passa bättre, dock så tappar den tid
då avfall ska sorteras noggrant. Om två maskiner behövs kan det vara en bra idé att ha en lite
större maskin för sortering av renare avfall och för att flytta på större mängder och en mindre
för noggrannare sortering. Som dagsläget ser ut idag finns dock inga större vinster att göra i
att byta maskin eller verktyg.

5.3 Del 3, Ny teknik- litteraturstudie
5.3.1 Olika taktiker för sortering
Materialet som kommer in till avfallsanläggningar är mycket heterogent samt varierar
beroende på vilken kund det är och även med tiden. För att kunna sortera finns ett par olika
grundläggande beslut att ta:
• Sortering direkt i högen- denna sortering kan utföras manuellt med arbetskraft eller
med maskin. Handsortering kräver mycket arbetskraft vilket i Sverige blir dyrt,
dessutom kan materialet behöva spridas ut för att komma åt det som är inne i högen,
vilket tar stor plats. Sortering med grävmaskin ser ut som i dagsläget på Högbytorp,
begränsningarna ligger i mängden avfall som går att sortera dels av rent praktiska
anledningar (vad grävmaskinen kan komma åt) men också i att maskinkostnaderna
fort överskrider det ökade materialvärdet (se Del 1).
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•

•

Förbehandling- Materialet kan förbehandlas för att framställa ett mer homogent
material. Detta innebär att man grovt sorterar isär materialet, man tar bort stora
material och sådant som kan förstöra maskiner (ex fåtölj, presenning och rep). Sedan
kan man med hjälp av valfri maskin sikta materialet för att få bort finfraktion
(”smutsar” ner hela processen och går inte att sortera mekaniskt) samt separera 2D
från 3D material [16]. Detta ger fraktionerna 2D som mestadels består av wellpapp
och plast, 3D som består av tyngre objekt (trä, metall, sten) och finfraktion. 3Dfraktionen kan sedan sorteras valfritt sätt eller brännas som rosterbränsle även om
förbehandlingen då skulle varit ett mycket onödigt moment. 2D-fraktionen kan med
valfri teknik sorteras vidare eller användas som bränsle. Finfraktionen bör antagligen
gå som rosterbränsle om inte annan bättre avsättning hittas.
Krossning- Materialet kan krossas för att ytterligare uppnå ett mer homogent material.
Detta ger ett material som är lättare att hantera, dock fås även större andel finfraktion
som är svår att göra något lönsamt av. Dessutom innebär detta att det blir betydligt fler
bitas som måste sorteras än om de hade varit hela. Krossning är dessutom en kostsam
process och det är svårt att hitta krossar som är bra på alla olika material. Innan
krossning kan det vara lämpligt med en förbehandling liknande alternativet ovan för
att behöva krossa så liten mängd som möjligt.

5.3.2 Handsortering och manuell sortering med maskin
Handsortering och sortering med maskin är den första sorteringstekniken, inget görs med
materialet innan sortering. Handsortering för blandat avfall är inte lönsamt i Sverige på grund
av de höga arbetskraftskostnaderna. I situationer där materialet har högt värde kan
handsortering vara det enda alternativet, ett sådant fall är där kopparkablar sorteras ut från den
fragmenterade metallen på Ragn Sells anläggning i Västerås. Dessutom är handsortering tungt
och smutsigt, att i dagsläget börja med handsortering av blandat avfall vore direkt oetiskt. Då
kvarstår endast alternativet att sortera med grävmaskin om det ska ske manuellt. Fördelen
med det alternativet är att ingen investering krävs då sortering sker på valfri hårdgjord yta och
maskiner kan leasas.

5.3.3 Automatiserad sortering
Det finns flera metoder för att automatiskt sortera blandat avfall. Med rimlig mängd
arbetsbörda kommer alltid viss mängd rejekt som bara kan användas som bränsle eller läggas
på deponi kvarstå, att uppnå 100 % sorteringsgrad skulle bli väldigt dyrt på grund av att
materialet är så heterogent och ibland nedsmutsat och oftast innehåller många mycket små
objekt när det kommer från kund, hur skulle till exempel en sko eller en påse med
pappersservetter kunna sorteras på ett lönsamt sätt? Ett ytterligare exempel på detta kan vara
gipsskivor som trasas sönder av skador eller fukt och blandar sig med isolering eller wellpapp
som blir så blöt och smutsig att den inte kan användas. Det gäller att med rimliga
investeringar och arbetsinsatser få till så bra värde som möjligt på materialet. Automatiserad
sortering kan ske antingen med maskiner tillverkade för industriell användning eller med
robotar. Ett finskt företag som heter Zen Robotics har utvecklat ett system för sortering med
robotar. De anser att fördelarna är att eftersom så stora bitar som möjligt plockas så krävs inte
så många plock och att robotarna är flexibla och kan programmeras till att plocka precis det
man vill plocka. De mer klassiska sorteringsanläggningar brukar bestå av diverse maskiner
som siktar och separerar materialet, nackdelen är att dessa anläggningar är ganska stora och
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avancera, oftast är de heller inte anpassade för blandat avfall utan mer för förpackningar. Det
finns även teknik där rivningsavfall sorteras/separeras men denna teknik består mest i att få ut
metall med magnet och resten genom vattenbad där sten sjunker och trä flyter. En sådan
teknik kan inte användas på det aktuella avfallet eftersom det är alltför varierat och oftast inte
är rent rivningsavfall.

5.3.4 Zen Robotics system för robotsortering
Det företag som kanske kommit längst när det gäller sortering av avfall med robotar är
ZenRobotics (ZR) i Finland. Efter undersökningar har endast en konkurrent hittats, Bollegraaf
RoBB. Anläggningen liknar tekniskt sett Zen Robotics men är anpassad för förpackningar och
därför tas den inte med i rapporten [17].
För att skaffa information om deras system och för att få en inblick i hur det ser ut i praktiken
besöktes ZRs robotanläggning utanför Helsingfors. ZR har utvecklat egen hård- och mjukvara
för att kunna automatisera sorteringen av blandat avfall. Enligt ZR så finns inga andra
anläggningar än deras i kommersiell drift och de har anläggningar på två platser. Dock
bedöms marknaden som stor och de ser ett ökande intresse och räknar med att framöver
kunna sälja många lösningar.
5.3.4.1 Processen
Robotarna sorterar ut material i olika fraktioner, vilka fraktioner som skall sorteras och vilken
renhet de ska ha bestäms utifrån materialpriserna och vad kunderna har för krav. I
datorsystemet kan materialpriserna matas in och detta ger robotarna möjlighet att prioritera
det som är mest lönsamt, på detta sätt läggs inte tid på sådant som inte är värt pengarna och
lönsamheten optimeras. Robotarna sorterar endast tredimensionellt avfall eftersom det på
grund av högre vikt ger bättre lönsamhet och att det är lättare att greppa. Det som oftast
sorteras ut är trä, metall, sten och hårdplast (se figur 14). Det finns möjlighet att sortera
betydligt fler fraktioner som till exempel A och B trä, olika sorters sten (tegel, betong,
lättbetong m.m) eller olika plaster, inom systemets ramar begränsas detta bara av vad det
finns plats för på anläggningen och vad man har avsättning av. Materialet passerar efter att på
valfritt sätt finfördelats på ett transportband en sensorstation där objektet kartläggs efter
material samt var den kan greppas på bästa sätt, detta görs i rörelse, bandet stannar endast i
nödfall eller om systemet är inställt på att stanna när det inte hinner med. Sedan åker bitarna
vidare på transportbandet och når robotarna. Robotarna kommunicerar med varandra och
bestämmer vem som skall plocka vad. Bitarna som plockas kastas med en uträknad
kaströrelse ned i nedkast som leder till avgränsade fack nedanför som kan töms med
lastmaskiner och fyllas i containrar. Robotarna säljs i paket med antingen 1 sensorstation och
1 robot (ZRR1) eller 1 sensorstation och 2 robotar (ZRR2). Sensorstationen är en stor utgift
och därför är det ekonomiskt mest lönsamt att ha två robotar per sensorstation, dock finns ej
plats för detta i Helsingforsanläggningen och därför kompletteras en ZRR2 med en
ZRR1[10]. Fler robotar per sensorstation är fullt möjligt men inte effektivt eftersom
materialet kan ha flyttats av de första två robotarna och då får de följande robotarna tomma
plock. För att robotarna skall kunna sortera effektivt så måste materialet ligga åtskilt från
varandra och finfraktionen måste vara borttagen. Materialet måste dessutom komma i en
konstant ström för att kunna utnyttja effektiviteten hos robotarna och skapa ett jämnt flöde.
Vilka metoder som används för att uppnå detta är helt valfritt men ZR har vissa system som
de rekommenderar. Det finns inget som säger att förbehandlingen med grovsortering och
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ballistor måste utföras på samma anläggning som själva sorteringen. Material skulle kunna
förbehandlas på flera platser för att sedan köras till en större anläggning där robotar sorterar.

Figur 14- Processer och materialflöden på Zen Robotics anläggning i Helsingfors, Finland. RDF=Refuse Derived Fuel
(avfallsbaserat bränsle). Så som det ser ut i dagsläget går finfraktionen från ”ballistic screen” och ”flat screen” till
förbränning som rosterbränsle. Fraktionerna som ”ZenRobotics Recycler” sorterar ut kan varieras efter behov och
möjligheter på platsen.

5.3.4.2 Anläggningen
ZR tillverkar och säljer endast robotdelen av anläggningen, denna består av robotar, styrskåp,
skyddsburar och övrig struktur som behövs för robotarna. Alla komponenter är konstruerade
eller modifierade av ZR men tillverkas av utomstående företag då man ej vill ha egen
produktion. Transportband ingår ej eftersom det redan finns på många befintliga
anläggningar, det kan dock köpas till. Det är av stor vikt att materialet är väl avskilt så att
sensorerna tydligt kan se de olika delarna, därför är förbehandlingen viktig. Det finns inget
särskilt sätt som förbehandlingen måste genomföras på men ZR har arbetat fram ett sätt som
de anser är bäst och smidigast. På ZRs första anläggning i Helsingfors sker förbehandlingen
enligt följande (se figur 17):
1. Grovsortering med grävmaskin (i stort sett likadant som på Högbytorp) där följande
fraktioner sorteras ut:
• Rep och liknande som fastnar i maskinen
• Stora delar i metall
• Stora trädelar (exempelvis lastpallar)
• Stora och otympliga objekt som presenningar och soffor
• Deponifraktion
• Grävmaskinisten krossar det som är för stort med sin grip, som till exempel långa
brädor.
2. Den utsorterade fraktionen placeras på ett matningsband som leder upp till en maskin
som kallas ballistor, se figur 15. Ballistorn består av plåtar med bredd på ca en meter
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som ligger parallellt med varandra, dessa skakas upp och ner om vartannat. Plåtarna lutar
svagt uppåt. I plåtarna finns runda hål med en diameter på 80 mm som fungerar som en sikt.
Det inkommande materialet släpps ner på plåtarna och när det skakar så trillar det
tredimensionella materialet nedåt medan det tvådimensionella material (papp, plast och övriga
filmliknande material) färdas uppåt. Genom hålen siktas också allt som är mindre än 80 mm
(se figur 16). Resultatet är 3 stycken fraktioner som är väl avskilda. Det är den
tredimensionella (3d-materialet) fraktionen som roboten sorterar.

Figur 15- Ballistor. En maskin som lämpar sig väl för förbehandling av blandat avfall. Avfallet matas in vid A. Till höger i
bild kommer 2D fraktionen ut, till vänster i bild 3D fraktionen. Finfraktionen kommer ut under plattorna som kan ses inne i
maskinen.

Figur 16- Schematisk bild över vad som sker i en ballistor. 2D materialet färdas uppåt, 3D materialet nedåt och genom
siktningshålen i plattorna går finfraktionen. Enligt figuren finns det också möjlighet att separera två finfraktioner.

3. 3D fraktionen matas med transportband till en buffert. Bufferten består av lämpligen
av en ”walking floor” silo, i stort sett en container med golv som matar fram material.
Bufferten kan göras på valfritt sätt men måste kunna lagra lämplig mängd samt mata
ut ett jämnt och konstant flöde.
4. I en takt som bestäms av hur väl robotarna hinner med att sortera matas materialet
vidare med ett transportband.
5. Ett skakbord skakar bort den sista finfraktionen och sprider samtidigt ut objekten.
6. Objekten åker ner på det transportband där robotarna plockar objekten och placerar i
rätt schakt.
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Figur 17- Schematisk bild på Zen Robotics anläggning i Helsingfors, Finland. Närmast i bild syns stationen för
robotsortering.

3d-materialet skulle kunna färdas direkt från ballistorn till robotarna och sorteras, men för att
uppnå ett effektivt system är det bra att ha en buffert som möjliggör att operera robotarna så
stor del av dygnet som möjlig. Eftersom avlastningen sker framförallt på dagtid så skulle det
räcka att grävmaskinisten och ballistorn producerar en mängd 3d-material som räcker för att
robotarna skall kunna jobba själva. Materialet kan lagras på valfritt sätt, till exempel i en
cistern. Det är viktigt att utmatningen från lagringen kan ske konstant så att robotarna i
förlängningen matas med ett konstant flöde. Inmatningen från silon regleras med robotarnas
styrsystem och hastigheten regleras beroende på hur robotarna ligger till. Nästintill allt
material sorteras ut av robotarna, men vissa material som inte känns igen eller inte har något
eget sorteringsschakt åker till en container i slutet av transportbandet. Mängden som inte
sorteras kan väljas manuellt, så att det blir mer rejekt i slutet men att robotarna också får
mindre väntetid.
5.3.4.3 Robotar
ZR använder sig att gantryrobotar (kartesiska robotar) där själva roboten rör sig på glidbanor
horisontellt i X och Y led och robotens arm rör sig lodrätt i Z led när plock ska ske, se figur
18. Robotarna är mycket enkelt utformade och robusta. Det enda underhåll som sker är att
glidbanorna varje vecka måste rengöras och fettas in på nytt. Roboten drivs av drivremmar
och dessa byts ut en gång per år. Remmarna köps in på 10 metersrulle och är av
standardiserad sort. Remmen fästs i roboten och därför behöver alltså inget monteras isär för
att kunna byta rem. Roboten är byggd för att kunna hantera kollisioner med materialet, något
som kan hända när material flyttar sig och roboten inte kan upptäcka det. Tidigare har
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klassiska länkarmsrobotar använts men de har inte klarat av hållbarhetskraven.
Länkarmsrobotarna är byggda för väldigt precist arbete och har inte fokus på hållbarhet. Efter
att haft för mycket krångel tog ZR beslut om att utveckla en egen ändamålsegen robot enbart
för syftet. Miljön är dammig och endast väderskyddad, roboten står alltså i ett tält som
skyddar mot vind och regn, men luftfuktighet och temperatur är densamma som utomhus
vilket betyder att det kan röra sig om många minusgrader på vintern då anläggningen är
placerad utanför Helsingfors. Det enda i ZRs robotsystem som är helt skyddad är elektroniken
i styrskåp och i en container. Robotsystemet är byggt för att klara dessa påfrestningar som
väder, kollisioner samt att det inte ska kräva så mycket underhåll och att reparationer ska
kunna ske av i stort sett vem som helst, inga experter måste tillkallas.

Figur 18- ZRs robot för sortering. Roboten har pausats mitt i sorteringen, mannen på bilden sitter bland avfallet på
transportbandet och ovanför honom syns banorna som roboten färdas längd med. På bilden kan också det utspridda avfallet
observeras.

5.3.4.4 Sensorer
Materialet passerar en sensorbrygga på transportbandet. Sensorbryggan innehåller:
• NIR- Near Infra Red, kan se strukturer som inte mänskliga ögat kan se
• Laser- för greppning, från flera riktningar för att få en 3d bild.
• RGB- vanliga kameror
• Metalldetektor
Sensorerna levererar informationen till datorsystemet för att besluta om vilket material det är
och hur objektet skall greppas. Informationen skickas till ”hjärnan” som styr roboten och
bandet. ZRs system är unikt eftersom det innehåller ens slags artificiell intelligens. Hur
sensorerna bestämmer vad ett material skall sorteras som är inte relevant, endast att det blir
rätt. Om en greppning av ett objekt går fel kommer roboten minnas detta och plocka på ett
annat sätt nästa gång en liknande situation uppkommer. Operatörer kan i efterhand se på
filmer av sorteringen där de kan lägga in ifall roboten har gjort fel, då rapporteras det och
läggs till i robotens minne. Ett av de större problemen för robotarna och sensorsystemet är vad
som kallas för segmentering, när saker ligger på varandra. Detta är komplicerat och svårt för
sensorerna av hantera och orsakar problem. Det är svårt för systemet att veta om två
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överlappande objekt sitter fast eller ej. Ett exempel på det är att två brädor kan vara
ihopspikade när de ligger korsande, eller bara ligga löst. Sådana situationer är svåra för
datorerna att beräkna och därför är roboten programmerad att plocka högst upp i högar först.
Man lär systemet vad som är vad genom att köra igenom stora mängder av ett material och
programmera datorn till att det som ser ut som det som den såg är en specifik fraktion. Man
kan alltså mata in 5 ton trä och sedan får sensorerna skaffa sig en bild av hur det är just
fraktionen trä ska se ut.
5.3.4.5 Verktyg
ZR använder sig av ett eget, patenterat verktyg. Även verktyget är mycket simpelt för att
uppnå hög driftsäkerhet.

Figur 19- Zen Robotics verktyg för sortering.

Tidigare versioner av verktyget har haft fingrar och leder men den slutgiltiga designen består
endast av två plattor som trycks mot varandra med hjälp av en hydraulcylinder. Plattorna är
enkla att byta och är det enda på roboten som måste bytas på grund av förslitning. Plattorna
inspireras av klorna på en krabba för att kunna gripa objekt oavsett vilken storlek de har och
hur lång ”käftarna” är öppna. Verktyget är gjort för att klara kollisioner med objekt och är
mycket slitstarkt och enkelt konstruerat. I verktyget sitter en trycksensor som kan känna av
hur hårt klorna trycker. Om verktyget är matat med informationen att plocka en bit trä som i
själva verket är skumgummi så kommer verktyget känna av att något inte är som det ska och
släppa objektet och låta det gå till rejektfraktionen.
5.3.4.6 Fraktioner
Anläggningen är helt flexibel när det gäller fraktioner, alla fraktioner som kan åtskiljas och
plockas kan placeras i valfritt nedkast. Om en magnet placeras innan robotarna så kommer all
utsorterad metall vara ickeferritisk och den fraktionen inbringar ett högre värde än blandad
metall. Robotarna kan sortera objekt upp till 20 kg med full hastighet, och upp till 40 kg med
begränsad hastighet. Verktyget kan greppa objekt upp till 50 cm stora. I figur 20 syns en stor
träbit som sorterats ut. Finfraktionen som uppkommer är ren och väl lämpad för vidare
sortering, det är dock inte värt att sortera den med samma robotar rent ekonomiskt.
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Figur 20- Utsorterat trä. Notera storleken på den utsorterade träbalken.

5.3.5 Sortering med små robotar
Istället för att sortera större objekt med robotar så skulle avfallet kunna krossas och sedan
sorteras i mindre bitar. Fördelen med det är att man kan öka hastigheten på sorteringen samt
att man får isär sammansatta material. En nackdel är att man måste utföra krossning samt att
andelen finfraktion som det är svårt att göra något av ökar. För detta ändamål lämpar sig
mindre robotar som till exempel ABB IRB360 som har en plockhastighet som är flera gånger
högre än för ZenRobotics robotar[11]. Eftersom materialet krossas så kommer antalet plock
öka kraftigt. Det kommer också resultera i ännu mer finfraktion (<40 mm eller den valda
siktningsstorleken) eftersom det vid krossning frigörs flera mindre delar än de som kan
sorteras. Dock kommer inte stora objekt behöva sorteras ut innan krossning utan mer av det
som förbehandlats bort tidigare kan vara kvar.
5.3.5.1 Robotar
Eftersom antalet objekt kommer öka stort så kommer man behöva robotar som är betydligt
snabbare och också betydligt fler robotar än bara 2 eller 4. ZRs robotar plockar ca 2 ton/h
(2000 plock/h samt snitt på 1 kg/plock). Om detta krossas till objekt med snittvikt på 22g så
behövs 44 000 plock/h för att uppnå samma sorteringskapacitet som en ZR robot. Detta kan
uppnås av 7 ABB IRB360.
5.3.5.2 Sensorer:
Sensorsystemet skulle behöva likna ZRs, för att kunna detektera de fraktioner man önskar
samt lära sig hur det är lämpligast att plocka.
5.3.5.3 Förbehandling
För att roboten effektivt skall kunna sortera ut de olika objekten och för att de ska kunna
analyseras av sensorerna behöver objekten ligga väl utspridda på ett transportband utan

31

Effektiviserad sortering av blandat avfall- idag och i framtiden

massor av finfraktion. Förbehandlingen kan med fördel likna ZRs med ett skakbord precis
innan transportbandet. Först behöver materialet köras genom grovsortering likt idag och sedan
matas upp mot en krossningsmaskin. Efter krossningsmaskinen bör materialet släppas ner på
en ballistor med mindre såll än den ZR använder sig av. Ballistorn skulle också kunna sättas
in före krossningen. Då fås en fraktion <40mm, en 3d fraktion och en 2D-fraktion. 2Dfraktionen kan också sorteras av robotar men bör göras det på egen lina eftersom de kräver
andra verktyg än det tredimensionella materialet. Det tredimensionella materialet går vidare
till sin silo för att skapa buffert befinna sig så att förbehandling kan gå dagtid men robotarna
arbeta dygnet runt. Efter det behöver materialet matas förbi ett skakbord och fram till
robotsorteringen.
5.3.5.4 Kross
Att hitta en kross som kan krossa detta blandade avfall på ett bra sätt kan vara svårt.
Materialet innehåller allt från plastpåsar till stenar, och det kan vara svårt att hitta en maskin
som kan krossa allt material till önskad storlek utan att bli alltför slö och tappa sin funktion
själv.

5.3.6 Sortering av finfraktionen i ZRs anläggning med smårobotar
Eftersom krossning är kostsamt och besvärligt finns det en vinst med att slippa krossa
avfallet. Nackdelen med det är de robotar som kan sortera stora objekt är dåligt anpassade för
sortering av småbitar, därför siktas stor del av avfallet bort för att sorteringen skall fungera.
Genom att komplettera en anläggning med stora robotar, till exempel Zen Robotics, med små
robotar kan större del av det inkomna materialet sorteras ut. En till siktnings skulle då utföras
av finfraktionen där 2 fraktioner fås, större och mindre än 40 mm (eller annan utvald storlek)
samt att fraktionen som siktas ut innan robotarna kan sorteras.

5.3.7 Siktning av bränslekross Högbytorp
För att kunna beräkna ungefär hur många robotar som skulle behövas för sortering av krossat
avfall gjordes en enkel siktning av bränslekrosset på Högbytorp. Bränslekrosset kan inte helt
liknas vid det material man skulle krossa för att passa roboten eftersom det skulle siktas och
2D fraktionen sorteras ut innan krossning. För bränslekrosset är dessutom i stort sett all metall
och sten utplockad så innehållet kan inte analyseras. Av resultatet kan utläsas att runt hälften
av det inkomna materialet kommer vara i finfraktion och inte kunna sorteras. Av resultatet fås
att en bit i snitt väger ca 22g och att det därför blir 44 000 bitar/ton som måste sorteras.
Siktningen utfördes med små mängder material och siktades över ett galler med hålstorleken
40 mm, se figur 21 och 22. Tabell i bilaga 3.
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Figur 21. Anordningen för siktning

Figur 22-3D fraktionen (som skulle kunna plockas av små robotar)

5.3.8 Alternativ till robotar för sortering
Skillnaden mellan robotar och andra mer konventionella anläggningar är att en robot klarar av
i stort sett alla fraktioner med samma robotar och verktyg, medan andra anläggningar i stort
sett kräver ett nytt steg för varje fraktion. ZRs robotsystem går inte att ersätta så lätt med
andra tekniker eftersom de plockar så stora objekt, om man däremot krossar materialet så kan
det sorteras med andra tekniker, både robotar och mer traditionellt. Fördelarna är ett mer
homogent material som är lättare att hantera. Nackdelarna är att mer finfraktion <40mm
skapas och den är svår att få någon bättre avsättning för än rosterbränsle.
5.3.8.1 Optisk sortering
Det finns möjlighet att använda samma förbehandling som ovan för smårobotarna men att
sorteringen kan ske på annat sätt. Materialet förbehandlas i ballistor, krossas och siktas igen,
det rena materialet matas ut på ett transportband som är mycket snabbare än det tidigare
transportbandet så att materialet dras ut. Sorteringen sker genom optisk sortering, där flödet
av material analyseras när det faller över kanten på transportbandet och mycket snabbt
bestämmer en dator vilka objekt som ska åt vilket håll, se figur 23. Materialen kan separeras
antingen genom att de olika materialen skjuts med luftpuffar eller träffas av små pinnar som
fälls ut och skjuter ner materialet i rätt schakt för önskad fraktion. Vid varje steg kan alltså
bara en fraktion sorteras ut. För att uppnå önskad sortering av de största fraktionerna trä och
sten så krävs alltså två stycken anordningar på rad.
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Figur 23- Schematisk bild av maskin för optisk sortering. 1. Materialet matas ner på transportbandet 2. En sensor läser av vad
för material som passerar och var det ligger 3. En luftpuff träffar det objekt som skall sorteras ut så att det får en annan bana
och landar i ett separat schakt. [18]

5.3.8.2 Fördelning ett och ett på transportband
Materialet kan också fördelas så att varje objekt ligger på rad efter varandra på små
transportband och sedan antingen blåses ner eller puttas rent mekaniskt av en arm till rätt
fraktion, se figur 24. De här lösningarna kan lättare anpassas för många fraktioner, men
kräver dock mer förbehandling av materialet då objekten måste ligga en och en på rad på
transportbanden. För att uppnå hög kapacitet krävs många transportband på bredden.
Tekniken har utforskats för att använda till sortering av granatäpplekärnor av olika färg [19]. I
det fallet sorteras delar av skalet ut från kärnorna och kärnorna sorteras efter färg. Tekniken i
sig skulle gå att använda rakt av för avfall men kan behöva anpassas för att klara mer slitage
och det damm som uppstår. Tekniken är inte avancerad men det verkar inte finnas någon
färdig anläggning att driftsätta.

Figur 24- Sortering av granatäpplekärnor. Matning sker från vänster och in i en avdelare som delar upp materialet en och en,
sedan känner sensorer av egenskaper och positions, kärnorna färdas ut till höger i bild på de blå strecken (transportbanden)
och skjuts ner i schakten (de vita figurerna).[19]
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5.3.8.3 Mekanisk sortering
Samma förbehandling som tidigare med ballistor och krossning. 2D sorteras med luftpuffar
och sten kan avlägsnas från plast och trä genom vattenbad och fortsatta behandlingssteg. En
sådan anläggning kommer innebära många steg för att kunna separera alla olika fraktioner.
Det här alternativet är inte lika konkurrenskraftigt som optisk sortering eftersom de höga
investeringskostnaderna kräver stora mängder material för att bli lönsamt. En sådan
anläggning kan inte heller lätt anpassas för förändringar i ankommet material eller
avsättningskostnader.

5.3.9 Ekonomisk jämförelse
För att kunna jämföra de olika alternativen av nya tekniska lösningar för sortering så har en
ekonomisk jämförelse gjorts. Beräkningarna är utförda enligt modellen ”självkostnad för
…..”[13] .Modellen tar hänsyn till de utsorterade fraktionerna och deras kostnader, personal
och maskinkostnader samt investeringskostnaden. I modellen matas önskade värden in och
detta ger siffror på vad anläggningen kostar. Det material som siktas ut i ballistorn skulle
enligt uppskattning kunna sorteras till 50 % och allt material som siktas ut precis innan
robotarna skulle kunna sorteras. Detta ger att ca 20 % av det inkomna materialet som i ZRs
anläggning inte sorteras skulle kunna sorteras med små robotar.
5.3.9.1 ZR
• Kalkylen för ZR är baserad på deras egen kalkyl de tagit fram för anläggningen i
Helsingfors, det är även dessa siffror för fraktioner som utgör grunden för även de
andra ekonomiska jämförelserna för att kunna jämföra med något.
5.3.9.2 Smårobotar
• Andelen rosterbränsle antas minska med 50 % eftersom viss del av finfraktionen kan
sorteras samt för stora objekt krossas.
• Investeringen räknas utifrån de förbehandlingssteg som Zen Robotics kalkylerat fram.
• Kalkylen utgår från sensorteknik ZenRobotics använder eftersom det är det närmaste
en färdig lösning som finns i dagsläget. Eftersom en ZRR2 med två robotar kostar 495
000 euro och en ZRR1 med en robot kostar 395 000 euro antas en robot kosta 100 000
euro och då kan man enligt antagandet räkna kostnaden för sensorutrustningen till 295
000 euro.
• Andelen fraktioner är baserade på Zen Robotics kalkyl eftersom ingen egen jämförelse
kan göras. Dock är siffrorna väldigt osäkra.
• För både smårobotar och optisk sortering har antagandet gjorts att den minskning med
50% av finfraktionen fördelas jämnt över resten av fraktionerna.
• Mängden plock som behöver göras utgår från siktningen av bränslekross där
snittvikten på ett 3D objekt ligger på 22g. Detta ger att ett ton motsvarar 44 000 plock.
Enligt siktningen av bränslekross framkom också att enbart 40% av det inkomna
materialet sorterades, detta leder till att man för att uppnå kapaciteten på 13,9 ton/h
genom anläggningen behöver sortera 5,6 ton. Totalt antal plock= ca 250 000/h vilket
med en kapacitet på 6000 plock/h och robot ger ett behov av 41 robotar. Det betyder
14 robotstationer med en sensor och tre robotar styck.
• Elförbrukningen uppskattas till densamma för 45 små robotar som för 15 st stora
robotar.
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•

•

Kapaciteten är beräknad utifrån den siktning av bränslekross som genomförts på
Högbytorp. Krossningen är utförd för att inte ge bitar på över 100mm och siktningen
har tagit bort det som ligger under 40 mm. Detta bör ge den önskade fraktionen 40100mm men det finns en risk att den här krossningsmetoden ger stor andel bitar under
40 mm eftersom den inte är anpassad för att hålla 40-100mm utan bara mindre än
100mm.
Kostnaden för en ballistor enligt den modell ZR använder sig av är 1850 000 kr enligt
en svensk återförsäljare [20].

5.3.9.3 Optisk sortering
• Inget steg för bortsortering av hårdplast på grund av den låga mängden och höga
investeringskostnaden för varje ny fraktion.
• Metaller sorteras ut i det första steget med magnet och virvelströmsseparator
• Driftkostnaderna för magneten och virvelströmsseparatorn bortses ifrån då deras
förbrukning är marginell.
• Kompressorn som driver sorteringsmaskinen på Ragn Sells anläggning Västerås är på
75 kW, en lämplig uppskattning av elförbrukningen är därför: 75*0,67*2=100,5
kWH[13]
• Underhållskostnaden uppskattas till 4% av investeringskostnaden årligen[13].
• För att uppnå tillräcklig kapacitet krävs två stycken ballistorer.
5.3.9.4 Sortering av finfraktionen i ZRs anläggning med smårobotar
• 50% av den siktade finfraktionen och 100% av finfraktionen innan robotlinan kan
sorteras. Detta ger ca 20 % av det inkomna materialet. De 20 % som sorteras av
smårobotarna fördelas på trä, sten och metall efter hur stor andel dom tidigare haft.
• För detta krävs cirka 6 st robotsorteringslinjer med 1 sensorbrygga och 3 robotar på
varje.

5.3.10

Resultat del 3

Resultatet av den ekonomiska jämförelsen av de olika teknikerna visar på att nya
investeringar har svårt att bära sina kostnader. Detta beror på att det utsorterade materialet har
så lågt värde. Se appendix för kompletta data.
Tabell 2-Resultat för ekonomisk kalkyl av ny teknik

Alternativ
Sortering ZR
Optisk sortering
Små robotar
ZR+smårobotar
Dagsläget

Kostnad sek/ton
382
282
378
214
187

Kostnad ksek/år
22897
16938
22652
12834
11220

Efter kalkylen syns det tydligt att ingen av de nya teknikerna kan konkurrera med dagslägets
sortering och tillverkning av största delen rosterbränsle. I kalkylerna syns tydligt att krossning
i de fall det genomförs och att bli av med rosterbränsle är de två absolut största utgifterna.
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6 Slutsats
Slutsatsen av alla undersökningar, praktiska och teoretiska är att det är svårt att göra avsevärt
större vinster på avfall, dock blir ett par kronor ökad vinst per ton mycket pengar utslaget över
alla ton man tar emot. Att få ut materialet är oftast besvärligt och på grund av det låga värdet
så har man inte mycket marginaler att arbeta med. Det står också klart att för att uppnå högre
lönsamhet så bör inte målet nödvändigtvis vara att sortera så mycket som möjligt, utan
snarare att sortera effektivt och att sortera rätt material.

6.1 Del 1
Resultatet från Del 1 visar att sig att det är mer lönsamt att sortera alla fraktioner, men inte att
göra det för noggrant. I kalkylen syns tydligt att kostnaderna snabbt drar iväg när man lägger
för mycket tid på ett lass. Om man jämför försök 3 och 4 kan man se att sorteringskostnaden
per ton är 3x högre vid försök 3 där sorteringen skulle ske mer noggrant än i försök 4 där alla
fraktioner skulle sorteras men på ett mer tidseffektivt sätt. Mellan samma försök ökar
materialvärdet med nästan 200 kr/ton. Den optimala sorteringsgraden ligger alltså däremellan,
där man får upp materialvärdet men utan att sorteringskostnaden ökar lika kraftigt som i de
här försöken.
Vad som inte syns i siffrorna men som är tydligt efter att observerat sorteringen är att man
inte bör vara alltför envis i sorteringen. Vissa lass bör i det närmaste lämnas orörda eftersom
de tar väldigt lång tid att gå igenom. Dessa lass bör skickas till förbränning efter att det allra
grövsta sorterats ut. Ett exempel på ett sådant lass kan vara det i figur 9, där det är mycket
små saker och lasset är komprimerat i fordonet. Tid och energi bör istället läggas på lass som
bedöms enkla att sortera, i sådana lass kan både wellpapp och plast vara lönsamt att sortera ut
eftersom man faktiskt får ut relativt rena fraktioner och stora mängder (exempelvis figur 10
och 11). Just plast och wellpapp är något som man bör låta bli i de lass som är svåra att
sortera alternativt om materialet är svåråtkomligt eller nedsmutsat. Att det är värt att varna för
onödig sortering av just dessa material är att de väger så pass lite att det är svårt att få ihop en
ansenlig mängd. Det är också tydligt att omkostnaderna kring sorteringen måste hållas nere.
Den mest bidragande kostnaden är krossning. Kostnaderna kan alltså hållas nere genom att
inte krossa mer rosterbränsle än nödvändigt. Bränslekross måste dock krossas enligt
specifikationen. Bränslekross och okrossat rosterbränsle ligger ekonomiskt ganska nära
varandra, det skiljer sig bara 50 kr/ton till bränslekrossets fördel, just eftersom krossningen är
så dyr.
Slutsatsen efter försök och analyser av sorteringen är därför att:
• Sortera allt material och sälj som fraktioner och rosterbränsle istället för BK.
• Sortera smart och anpassat efter varje lass. Undvik att lägga för mycket tid på
småsaker.
• Sortera plast och wellpapp när det är lass med bra möjligheter för det.
• Släpp vissa lass och lägg den tiden på lass som är lättare att sortera.
• Håll nere mängderna som måste krossas.

6.2 Del 2
Rapportens andra del som handlar om effektiviseringar på platsen visar på att det finns
potential för att effektivisera sorteringen utan att behöva göra några radikala förändringar eller
gigantiska investeringar. I dagsläget läggs mycket tid på kringaktiviteter som inte är
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nödvändiga för sorteringen. Vissa av dessa aktiviteter går att få bort direkt, genom att till
exempel skapa mer plats på den övre plattan och därmed förenkla sorteringen. Vissa
förbättringar kräver förändringar på plats och investeringar. Den största förändringen som
skulle behövas är att få bort metallsorteringen från mellannivån, detta för att slippa köra iväg
roster/deponi fraktionen med lastbil. Om metallsorteringen antingen flyttas därifrån till annan
yta eller byter plats med sorteringen så skulle den utsorterade deponi/roster fraktionen kunna
skjutas över kanten med hjullastare och man skulle därmed spara mycket tid. Den grävmaskin
man använder i dagsläget verkar vara svår att ersätta med något mer effektivt. Den enda
anmärkning man kan ha är att maskinen är långsam och därför inte bör skjuta runt material
utan överlåta det till hjullastarna istället. Eftersom maskinen i sig inte går att göra så mycket
åt bör man alltså se till att ge den som bra förutsättningar som möjligt så att det enda den göra
är att sortera. Detta skulle kunna ske genom att man skapar fack på nivån nedanför så att
maskinföraren sorterar nära kanten och lägger ner material direkt i rätt fack och då inte
behöver köra runt med material eller lasta i containrar. Detta är en syssla som passar
lastmaskiner mycket bättre.

6.3 Del 3
Del 3 är den svåraste delen att dra en slutsats av. Nya tekniker att sortera blandat avfall finns
men det är svårt att göra en bra jämförelse eftersom det finns så många parametrar att ta med.
Beroende på vilken metod man använder så behövs olika sorters förbehandling, olika
fraktioner kan plockas ut och kapaciteten varierar. Dessutom är det svårt att göra bra
uppskattningar för att basera den ekonomiska jämförelsen med. Även fast en metod blir mest
lönsam i kalkylen så finns det många felkällor. I kalkylen är dagslägets sortering mer lönsam
än alla andra alternativ till ny teknik. Efter det kommer en kombination av ZRs robotar som
sorterar större objekt kompletterat av små robotar som snabbt sorterar mindre objekt. Det
minst lönsamma enligt kalkylen är ZRs sortering, dock är det den enda som faktiskt finns att
tillgå och är fullt fungerande. Resterande alternativ är i det närmaste att likna vid koncept,
som någon behöver lägga relativt mycket tid och pengar på att få till en fungerande lösning.
Efter att ha besökt ZR i Finland har en bra inblick erhållits för alla problem som dyker upp
längs vägen när det handlar om sortering av avfall. Siffran för ZRs sortering är alltså den enda
siffran som faktiskt har någon form av säkerhet i sig. Den slutgiltiga slutsatsen att dra är att
det är extremt viktigt att kunna hålla nere kostnaderna vid sortering.
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7 Diskussion
7.1 Diskussion del 1
Det syns tydliga i kalkylerna vad som händer när man sorterar mer eller mindre, kostnaden
går från att ligga i att bli av med material (också till att betala entreprenör för krossning) till
att ligga på maskinkostnader på grund av att sorteringen blir ganska mycket dyrare. När man
sorterar blir i sin tur materialet mycket mer värt till skillnad från i dagsläget när materialet har
ett negativt värde redan innan man lägger på maskinkostnaden för sortering. För att få en mer
exakt kostnad av sorteringen skulle hjullastarnas kostnad behöva räknas med. Antagligen
skulle det bästa vara att räkna det som en klumpsumma eftersom arbetsbördan inte blir
nämnvärt tyngre vid sortering av fler fraktioner. Om man dock gör antagandet att det kostar
lika mycket per ankommet ton avfall oavsett sorteringsstrategi så blir siffrorna jämförbara.
Det finns dessutom fler faktorer att räkna in i kalkylen för att få mer exakta siffror, till
exempel:
• Kostnad för ytan där sortering sker (svår att räkna ut eftersom Ragn Sells äger hela
anläggningen och ytan kanske inte behövs till något annat)
• Sorteringens täckningsbidrag på anläggningens övriga kostnader (vägning, vägar,
fikarum mm)
• Sortera större mängd avfall i försöken för att få en statistiskt mer korrekt siffra.
• Noggrannare vägning av fraktioner.

7.2 Diskussion del 2
Att effektivisera upp på Högbytorp är relativt enkelt och bör enligt mig genomföras
omgående. Ineffektiva sorteringsrutiner och dåliga flödesvägar tar mycket tid i anspråk och
stör verksamheten. Idag är det dessutom ofta fullt på platsen och om man effektiviserar kan
antagligen kapacitet frigöras. Att inga siffror har räknats fram beror på att de skulle bestå av
alldeles för stor del uppskattningar alternativt kräva en noggrann analys av flöden och
tidtagning av olika processer. I jämförelse med övriga investeringar man skulle kunna
genomföra och hur stora mängder som passerar Högbytorp så har man snart tjänat ihop den
kostnad en omorganisering skulle stå för och sparat den tid besväret tog.

7.3 Diskussion del 3
Den största svårigheten med att analysera vilken teknik som kan användas i framtiden är att
materialet är så heterogent och svårt att analysera samt att inga färdiga lösningar finns på
marknaden. För att kunna utvärdera vilka tekniska lösningar som kan användas för att sortera
avfallet skulle man behöva göra diverse analyser som till exempel: krossningsförsök som följs
upp av siktning/plockanalys, plockanalys av det inkomna materialet och analysera variationen
i det inkomna materialet. Detta för att få veta vad som händer när man krossar materialet och
hur blandningen av de olika fraktionerna egentligen ser ut, både innan och efter krossning. Att
bygga en anläggning utan att ha bra koll på vad man egentligen ska hantera är en dålig idé. Ett
exempel är att jag fått känslan efter att sorterat både sortering vid Högbytorp och ZR att
avfallet ZR behandlar innehåller betydligt mer sten än det som kommer till Högbytorp. En
sådan parameter måste räknas med både i utformning av anläggning och i ekonomiska
kalkyler. Problemet med analyser är att det är svårt att använda sig av något sorts
standardmaterialet eftersom alla ingående lass ser så olika ut. För kalkylerna är mängderna av
de olika fraktionerna räknade efter de siffror som ZenRobotics använt sig av i sin kalkyl. Efter
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att gjort försöken ute på Högbytorp kan man se att deras siffror inte är helt fel, men det är
också svårt att säga att det är vettiga siffror att använda. Om till exempel mängden finfraktion
ökar och andelen metall är lägre så ändras kalkylen helt. Just ändringar i mängden metall
påverkar kalkylen ganska kraftigt. Det hade varit värdefullt att haft en analys på hur stor del
av det inkomna materialet som i snitt är metall.
Den största osäkerheten ligger i de två delarna sortering med små robotar och optisk sortering,
de delar i stort sett samma förbehandling där huvudsteget är krossning och delar därför många
osäkerheter. Det är väldigt svårt att uppskatta vad som händer med materialet efter krossning,
hur kommer de olika fraktionerna att reagera på krossning och kan man verkligen anta att
fördelningen på olika fraktioner ser likadan ut efter krossning som före? Ett exempel är att trä
antagligen till stor del flisas sönder till bitar som är för små för att plocka när det krossas. Det
är dock viktigt att poängtera att sortering med optik och luftpuffar eller med smårobotar kan
vara något för vissa verksamheter och fraktioner. Optisk sortering används för att rena
metallfraktioner på Ragn Sells anläggning i Västerås eftersom materialpriserna är tillräckligt
höga där. Det kanske är så att optisk/smårobot-sortering skall användas som ett komplement
till annan sortering eller sortering av vissa fraktioner.
För att nå bättre lönsamhet med de nya teknikerna måste man utnyttja att renare fraktioner
kan fås fram och att försöka att maximera värdet på dessa. För detta är robotsorteringen att
föredra eftersom den är lättare att anpassa till nya fraktioner. Det är också lättare att lära
robotarna än andra sorteringsanläggningar att sortera nya och flera fraktioner. Genom att
utveckla mjukvara och sensorteknik kan flera fraktioner plockas och därmed högre värde för
fraktionerna uppnås. Om det i framtiden kommer nya användningsområden för vissa ämnen
så kan de antagligen plockas ut av roboten. Ett sådant exempel är pyrolys av plast, där
produkten blir olja [13]. På så sätt kan man få ut ett betydligt högre värde för plast vilket gör
att det blir värt att plocka ut den ur det blandade materialet istället för att skicka till
förbränning. Robotarna kan dessutom användas till sortering av andra objekt och är den mest
flexibla investeringen.
Det är ett antagande att finfraktionen minskar med 50% när man börjar sikta på ett mindre
mått (40 mm istället för 80mm). Antagandet stämmer inte riktigt överens med ”siktning
bränslekross” som tyder på en betydligt mindre minskning då fortfarande 45% går till
finfraktion. Dock är antagandet lämpligt för att underlätta beräkningarna. Det är lätt att efter
noggrannare undersökningar på hur fördelningen mellan fraktioner egentligen ser ut ändra i
kalkylen och få fram ett mer exakt resultat. Vid antagandet att finfraktionen går ner från runt
60% till runt 30% så har den mängden fördelats jämnt över alla de andra fraktionerna. Detta
kan ge en felaktig bild då till exempel mängden metall i stort sett fördubblas, något som kan
ge en falsk bild av lönsamheten eftersom det kanske inte ens finns så mycket metall i det
inkomna materialet.
En viktig detalj att förtydliga är att ZR må vara dyrast i kalkylen, men det är en färdig
produkt. ZRs anläggning går att köpa och är helt färdigutvecklad, därför är även garanterat
alla utgifter med i kalkylen. De andra alternativen finns inte tillgängliga, och allt behöver
anpassas för ändamålet, anläggning måste projekteras, mjukvara anpassas, verktyg till robot
m.m måste göras innan något kan tas i drift. Utvecklingskostnaden kan således röra sig om
många miljoner, en kostnad som ZR lagt in i sina priser. Jämförelsen blir därför lite skev
eftersom man jämför ett färdigt system med ett koncept. Det viktigaste att få ut av jämförelsen
är att se att man bör arbeta för att få ner mängden osorterat avfall (det som går till roster)
eftersom det tynger kalkylen.
För att på ett realistiskt sätt kunna sortera med små robotar måste bli större objekt än ett snitt
22g, det blir extremt många plock. Möjlighet finns att sortera betydligt tyngre objekt,
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åtminstone 100-200 g vore lämpligt utan att behöva kompromissa med hastigheten. Genom
att få fram bitar med större storlek kan man alltså ha 5x förre robotar. Färre robotar betyder
färre sensorer och övrig kringutrustning. Dessutom blir anläggningen mindre och mer
lättplacerad.
Jag skulle välja att se siffrorna i den ekonomiska kalkylen som en fingervisning och
inspiration. Siffrorna är inte tillräckligt exakt framräknade för att kunna ge ett
beslutsunderlag.
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8 Rekommendationer för vidare arbete
8.1 Del 1:
På grund av att det kom in stora mängder avfall till Högbytorp veckorna efter försöken så var
inte fortsatta försök möjliga. Att ytterligare försöka optimera sorteringen är självklart fullt
möjligt, dock uppstår det problem om försöket är för likt de tidigare försöken. Detta eftersom
det är svårt att ställa upp parametrar på ett bra sätt och få maskinföraren att hålla sig till det.
Att ställa upp parametrar som att 40 % skall sorteras ut eller att exakt 20 minuter får läggas på
ett lass på 5 ton är svårt då sorteringen sker på känsla och ingen information blir tillgänglig
förrän efteråt då materialet vägs. Ett försök bör dock ställas upp och prövas över längre tid för
att prova vilka fraktioner som är möjliga och lönsamma att plocka ut. Slutsatserna i den här
rapporten bör översättas till en ny instruktion för sortering. Ett beslut om vilken strategi som
bör tillämpas, roster eller BK bör tas fram.

8.2 Del 2
Ragn Sells bör snarast göra åtgärder för effektivisering på Högbytorp. I ett första skede kan
det vara lämpligt att bestämma hur man i framtiden vill göra med sortering av blandat avfall.
Om sorteringen skall fortsätta ske på samma sätt som nu bör metallsorteringen flyttas och
åtgärder tas för att kunna få till ett bättre flöde på anläggningen. Hur RS väljer att ha sitt flöde
är valfritt men det bör gå uppifrån och ner varefter det sorterats och krossats. Sorteringen kan
antingen ske på övre eller mellan nivån beroende på hur mycket utrymme som kan ges
sorteringen och på hur stora mängder avfall man väljer att lagra. Att lagra avfall fyller i sig
ingen funktion så hur stor mängd som måste lagras egentligen bör undersökas och även om
det finns något annat sätt att göra på, till exempel att man säljer det direkt till kunden som
själv får lagra det.

8.3 Del 3
För att kunna få en mer exakt kalkyl vilket kan behövas för att ta ett investeringsbeslut bör det
blandade avfallet undersökas mer ingående. På något sätt bör ett standardmaterial tas fram,
antingen genom att man tar lite av varje lass, ett lass någon gång ibland eller tar allt ingående
under till exempel en vecka och blandar och tar ett ut ett antal ton ur. Detta material bör göras
plockanalys på för att få reda på vilka fraktioner som finns. Sedan bör det krossas med en så
lämplig kross man kan hitta. Krossningen är dessutom viktig för att kunna samla information
om hur detta steg kan ske på bästa möjliga sätt. Efter krossningen bör materialet siktas och
analyseras, här bör man också undersöka på vilken storlek siktningen skall göras för att få ner
mängden finfraktion och skapa bitar lagom stora för en robot att plocka. Finfraktionen bör
vägas och resten göras plockanalys på. Dessa undersökningar kan då användas för att se hur
en anläggning skulle behöva utformas i form av kapacitet och funktioner. Det är till exempel
väldigt viktigt att se vad som kvarstår efter krossningen så att inte alltför mycket blir till
finfraktion när det krossas.
Man behöver noggrannare krossa och analysera materialet för att kunna göra en exakt kalkyl
för investeringarna. Den kalkyl som genomförts i det här projektet är till så stor del baserat på
antaganden att det inte bör ligga till grund för ett beslut.
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Bilagor
Bilaga 1- Materialpriser, Hemlig
Bilaga 2- Sorteringsförsök, Hemlig
Bilaga 3- Siktning Högbytorp, Hemlig
Bilaga 4- Kalkyl ZR, Hemlig
Bilaga 5- Kalkyl Optisk sortering, Hemlig
Bilaga 6- Kalkyl små robotar, Hemlig
Bilaga 7- Kalkyl ZR + små robotar, Hemlig
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