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Varje år går stora mängder plaströr till 
energiåtervinning. 

REPIPEs mål har varit att öka 
materialåtervinningen av denna ström genom: 

 Nya modeller för effektivare insamling och 
logistiklösningar

 Nya sorterings och återvinningslösningar

 Identifiera lämpliga applikationer och 
användare av det återvunna materialet 
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Projektmål



 Nulägesanalys – Kartläggning av plaströrsavfallet i mängd, var rörspill uppstår och geografisk 
spridning, möjliga insamlings-, återvinningsaktörer och användare av den återvunna plasten. 

 Insamlings- och logistikmodeller har studerats.  (1) insamlingsplatser för rör; (2) var sortering bör ske 
och (3) lagrings- och transportupplägg.

 Studiebesök och intervjuer har genomförts med svenska och europeiska återvinnare och 
branschaktörer

 Insamlingsförsök hos olika aktörer har genomförts

 Möjligheterna att känna igen och sortera de olika rören i materialkategorier har utvärderats genom 
praktiska försök

 Rörtyperna där återvunnen plast kan användas har identifierats

 Materialegenskaper på plasten från återvunna rör har testats

 Kravspecifikationer tagits fram

 Metodutvecklingsarbete för att kunna återvinna PEX-rör

 Återvinningsförsök hos projektpartners, demonstartorer har tagits fram

 Förenklad LCA och kostnadsberäkningar 

 Riggat ett demonstationsprojekt
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Genomförande



Resultat 



Hur mycket rörspill uppstår i Sverige varje år?

•Sverige-statistik (SMED, 2012)13 kton
•Europa-statistik (ECVM, 2011)4,5 kton
•Uppgift från företag: 5 % rörspill på total 
marknad 100 000 ton rör/år5 kton

•Uträknat från antal nybyggnationer och en 
uppskattning av totala volymer rörspill i ett län5 kton

Inklusive profiler
samt 

rivningsprojekt

Om 5 kton rör går att återvinna och har ett pris på 10 kr/kg (regranulerat) kan det säljas 
återvunnen plast till rörtillverkning för 50 miljoner SEK/år



Var finns rören?

Umeå

7000 bostäder

2000 – 4000 bostäder

1000 – 2000 bostäder
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De 19 kommuner med mer än 1000 planerade 
bostäder 2017

Bostäder i flerbostadshus Bostäder i småbostadshus

80% av rörspillet uppstår i södra Sverige, 
söder om Uppsala



Var används rören?

Geothermal energy
100 % HDPE

Ground facilities
90 % PP och 10% PE

Water and sewer 
inside

Larger buildings
75 % PEX
15% PE
10 % PP

Villa installations/ 
renovations
50 % PEX
50 % PE

Municipalities Water and sewer
Water: PE

Sewer: PP and PVC (no large amounts)

Ground lines
Fiber, VA: PE

El: PP
Tele: PP/PVC
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Ett cirkulärt 
system för 

rör

Rörproducent

Grossist

Bygg-
arbetsplatsInsamlare

Material-
återvinnare



EN-standardiseringen av rör och certifieringssystemet Nordic 
PolyMark innebär att återvunnen plast endast kan användas i 
rörtyperna:

 Kabelskyddsrör

 Dräneringsrör

 Optokabelrör

 Vägtrummor

 Flerlagersrör 
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Identifierade rörtyper där återvunnen plast kan 
användas



Sortering och kapning
Rören sorteras manuellt (företagets 
kärnkompetens)
NIR-sensor används vid behov

2500 ton sorteras per år, ca 300 
leverantörer av rör 
80% av inkommande rör återvinns

Installationsspill från 
nybyggnation  ca 50%
Kunderna som levererar rören får 
betalt efter sortering
PE, PP and PVC (30%) 

Rör från rivning, ca 50%
Om osorterat avfall från rivning 
levereras är kostnaden 250 Euro/ton. 
Men rören levereras oftast separat.

Studiebesök, Tönsmeier Kunstoffe GmbH & Co. KG



Sorterat installationsspill                        Sorterade rör från rivning 

≈ 50% PVC 



Rören kvarnas; PE och PP körs i samma 
kvarn, PVC körs separat

Tvätt av PE and PP 

Tvätt - färgsortering → kompounds av hög kvalitet produceras, certifierade och godkända 
enligt REACH. Regelbundna analyser genomförs.
Material frän gamla PVC rör innehåller bly men under gränsvädet för att användas i nya 
rör.

Pris på recyklat: 350 – 950 Euro/ton



Sorteringsmetod

Rör
Manuell 
sortering Kvarning Tvättning (Färg-

sortering)
Kvalitets-
kontroll

Tillverkning 
av nya rör



Hur långt kan plasten transporteras innan det blir en förlustaffär?

13 mil 39 mil

44 mil 132 mil
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Antagande 
transportkostnad: 

250 kr/mil



Produktionstester hos 
projektetpartners

Resultat visar att det är 
möjligt att tillverka rör som 
uppfyller kvalitetskrav
Implementeringsområden: 
Kabelskyddsrör, 
optokabelrör, 
dräneringsrör och 
vägtrummor

Rörproducent

Grossist

Bygg-
arbetsplatsInsamlare

Material-
återvinnare



 Installationsspill har samlats in från NCC och 
byggentrepenörer.

 Vi har sorterat rören i HDPE, PP och PVC. 
Viktigt är att det inte kommer med metall, 
gummi eller PEX-slang. Smuts spolades av 
rören innan kvarning. De största volymerna 
var HDPE-rör (på bilden). Det är också det 
material som är enklast och mest lönsamt att 
återvinna.

 El-telekabelrör producerades av den 
återvunna HDPE-plasten.

Endast det gula ytterskikten är nyråvara
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Återvinning av HDPE rör 
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Industriella demonstratorer



Det är möjligt att återvinna PEX-rör med EVOH barriär genom att 
mala materialet till pulver, blanda i en matris av HDPE alternativt 
PP. 

Det fungerar bättre att tillverka formsprutade produkter än att 
extrudera till rör och profiler.  

Inblandning av 50% PEX fungerar och ytorna på produkten blir 
jämna vid formsprutning.
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Återvinning PEX-rör
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Nu startar REPIPE Demo
RISE och Chalmers Industriteknik forskningsutförare

Industripartners:
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