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Förord
Parterna inom arbetsgruppen för detta projekt har haft vetenskapligt ansvar för utvecklingen av olika delar inom projektet. Nedan följer en kort beskrivning av de olika
ansvarsområdena.
Kartläggning av avfalls- och informationsflöden har i huvudsak genomförts och sammanställts av Klas Eliasson vid Högskolan i Borås. Visualisering och analys av avfallsoch informationsflöden med hjälp av geografiska informationsverktyg har utförts av
Michael Le Duc och Åke Sivertun vid Linköpings Universitet. Modellering och beräkningar av förändringar i energi och miljöeffekter genom effektivare transporter har
beräknats av Anne-Charlotte Holmgren, SP. Håkan Torstensson vid Högskolan i
Borås har ansvarat för uppmärkning, strukturering och analys av informationsflöden
med hjälp av XML. Utformning, design och konstruktion av en prototyp till webbaserad avfallsbörs har utarbetats av Klas Eliasson, Håkan Torstensson och Peter Andersson vid Högskolan i Borås. Kerstin Robertsson (år 2003) och Evalena Wikström (år
2004) har innehaft rollen som projektledare för det gemensamma arbetet.
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DTD
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ECE
GF-X
GIS
GML
GPS
HTML
HTTP
IKT
LUL
NTM
PDF
PTP
PÅAB
SBC
SBR
SGML
SOAP
SQL
SSL
TCP/IP
VMI
WEEE
W3C
XHTML
XML
XSLT

Central indexserver
Commercial Off-The-Shelf
Document Type Definition
Electronic Data Interchange
Economic Commission for Europe
Global Freight Exchange
Geographic Information System
Geographic Markup Language
Global Positioning System
HyperText Markup Language
Hypertext Transfer Protocol
Informations- och kommunikationsteknik
Less than Unit Load
Nätverk för Transport och Miljö
Portable Document Format
Papper/Trä/Plast
Pappersåtervinningen AB

Statistiska Central Byrån

Sveriges Bilskrotares Riksförbund
Standard Generalized Markup Language
Simple Objects Access Protocol
Structured Query Language (SQL Server är en databasprogramvara)
Secure Sockets Layer
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Vendor Managed Inventory
Waste Electronical and Electronic Equipment
World Wide Web Consortium
Extensible HyperText Markup Language
Extensible Markup Language
Extensible Stylesheet Language - Transformations
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Sammanfattning
Projektet syftar till att analysera potentialen för optimering av transporter i dagens
avfallssystem med avseende på informationshantering och miljöpåverkan samt att
utforma ett nytt system för ett framtida avfallstransportsystem.
I projektet har avfalls- och informationsflöden för representativa flöden i samhället
kartlagts. Det totala avfallsflödet i Sverige är mycket komplext och i många fall inte
informations-, miljö- eller kostnadsoptimerat. Många av de olika flödena i systemet
visade sig dock vara uppbyggda med likartad struktur, varför Plastkretsens system
valdes som representativt pilotfall. Analyser relevanta för Sveriges avfallssystem har
därefter utförts på Plastkretsens data enligt scenariomodellen.
Lokalisering av avfallsproducenter, konsumenter av sorterade avfallsfraktioner och
transportmöjligheter (inklusive terminaler) har analyserats och visualiserats med hjälp
av ett geografiskt informationssystem (GIS). Analyserna visade på klara optimeringsmöjligheter och därmed vinster i dagens avfallstransportsystem. Genom en ökad vetskap om tillgång och efterfrågan, transportresurser och fyllnadsgrader kan bättre resursutnyttjande genom exempelvis samlastning erhållas.
En optimering av logistiksystemet ger minskad miljöpåverkan i form av att färre och
förhoppningsvis kortare transporter behöver utföras. Ytterligare miljövinster kan också erhållas genom optimering av transportval och att intermodala transportsystem
används.
Informationen från plastkretsen har märkts och systematiserats med XML (Extensible
Markup Language) för att ge en ändamålsenligare informationshantering och bland
annat kunna användas i informationsöverföring via Internet och webbgränssnitt. Att
systematisera data med hjälp av XML förenklar och förbättrar informationsflödet
gentemot den annars omfattande kommunikation som sker via telefon och telefax hos
många av aktörerna. En sådan uppmärkning möjliggör en smidigare och felfriare informationsöverföring och kommunikation mellan de olika aktörernas datasystem utan
manuella återinmatningar. Informationen blir sökbar och kan utnyttjas för att finna
fraktioner och kvantiteter för samlastning och transport, rapportera statistik och incidenter eller integrera med företagets affärssystem eller logistiska informationssystem.
Vi har i detta projekt identifierat informationsbehovet inom avfallssystemet och skapat en metod för uppmärkning av informationen med XML. En prototyp till webbaserad avfallsbörs, RecycleNet, har designats.
En avfallsbörs, som RecycleNet, kommer att erbjuda en marknadsplats för återvinnare, transportörer och andra intressenter inom samhället. En avfallsbörs skapar en kontaktyta mot omvärlden där nya aktörer möter redan etablerade. Genom att minimera
kostnader för transporter och transaktioner finns det incitament att tjäna mer pengar
på det återvunna materialet genom ett ökat marknadsintresse. En avfallsbörs skapar
också förutsättningar för att samordna samtliga avfallsflöden istället för att suboptimera hantering av olika avfallsflöden individuellt. RecycleNet erbjuder sökmotorer och
transaktionsrutiner för köpare och säljare, enkel visualisering av flöden med hjälp av
kartor samt statistikdatabaser. Nyttan för samhället med en avfallsbörs kan exemplifieras med lägre transaktionskostnader, mindre sändningsstorlekar, ökad kontaktyta mot
omvärlden, möjlighet för samlastning, bättre utnyttjande av fordon och kapitalresurser
samt en ökad marknad. Det ger effekter som alla sammantagna har mycket stor verkan för att öka materialåtervinningen totalt i samhället.
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Projektets syfte och strategiska betydelse

Projektets syfte och strategiska betydelse
Projektets mål är att bidra till ökad kunskap om dagens avfallstransportsystem samt att
visa på potentialen att öka effektivitet och att visa på metoder och möjligheter för att
uppnå ökad effektivitet. Den övergripande hypotesen är att avfallshantering inom
olika delsystem kan samordnas genom att transporter av avfall kan effektiviseras avsevärt, både vad gäller miljöpåverkan, energiförbrukning och ekonomi. Utgående ifrån
detta har följande områden studerats:
– Informations- och avfallsflöden hos några utvalda aktörer i det nationella avfallssystemet har kartlagts.
– Verksamhet och lokalisering för de utvalda aktörerna har analyserats och visualiserats med hjälp av GIS1.
– Information för en representativ aktör om källor och avfallsfraktioner har systematiserats med hjälp av XML2-kodning.
– Med hjälp av scenariemetodik har transporteffektiviteten analyserats och optimerats med avseende på energianvändning, miljöpåverkan och ekonomi i ett framtida system hos en representativ aktör.
– Olika aktörers informationsbehov, incitament och hinder för att optimera deras
avfallstransportsystem har identifierats.
– Design av en prototyp till ett nytt innovationssystem, ”avfallsbörs”, vilket är baserat på information från en representativ aktör inom avfallssystemet.
– Vidare har regelverksrelaterade möjligheter och hinder för att skapa effektivare
system för avfallstransporter analyserats.
Effektivare styrning av avfallstransporterna har strategisk betydelse för att minska
miljöeffekter och öka resurseffektiviteten, och ett samarbete mellan olika aktörer ger
därför större möjligheter till förbättringar.
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Bakgrund
Avfallshantering
Samhällets krav på avfallshantering förändras för närvarande dramatiskt. Under det
senaste decenniet har producentansvar införts för en lång rad material. I samband
med tillståndsprövningar enligt miljöbalken för olika miljöfarliga verksamheter ställs
allt större krav på återvinning av avfall. Deponiskatt och förbud mot deponering av
brännbart avfall har trätt i kraft och förbud mot deponering av organiskt avfall träder i
kraft 2005. Kraven på återanvändning och återvinning är tydliga, exempelvis i EU:s
avfallsstrategi, den s.k. avfallshierarkin. Med tanke på de stora förändringar som skett
och sker är avfallshanteringen idag sannolikt inte optimal ur ett helhetsperspektiv,
varken när det gäller användningen av olika avfallsmaterial eller transportsystem. Det
totala avfallssystemet är dessutom mycket svårt att överblicka då det i praktiken förekommer minst tre parallella system för avfallshantering:
–
–

–

Kommunen samlar in och behandlar det avfall som kommunen har ansvar för,
dvs avfall från hushåll och liknande avfall från industrier och verksamheter.
Industrin har egna system för insamling och återvinning av de material som det
råder producentansvar för (ansvaret gäller bara för den del av materialet som avfallsalstraren sorterar ut för separat insamling).
Varje enskild industri och verksamhet anlitar entreprenörer som tar hand om
deras avfall (övrigt produktionsavfall).

Utöver dessa tre delsystem finns ytterligare ett system för hantering av farligt avfall.
Målet med förändringarna är bland annat att öka återvinningen av avfall och minska
miljöpåverkan från avfallshanteringen. Dessa förändringar leder också till ett förändrat
behov av transporter av avfall och avfallsfraktioner. Tidigare gick avfallstransporterna
vanligen ut på att forsla blandat avfall till en soptipp eller liknande. Idag går avfallstransporterna mer ut på att förflytta potentiella råvaror från en uppkomstplats till ett
ställe där det kan nyttiggöras som resurs. En mer differentierad avfallshantering och
fler olika aktörer, exempelvis i form av återvinnare av olika material, leder till ett ökat
behov av transporter i avfallssystemet samtidigt som också generella krav att minska
miljöpåverkan från transporter finns.
När det gäller transport av avfall och restprodukter är det inte alltid renodlade marknadskrafter som styr utan frågan är att kunna bli kvitt en restprodukt till så låg kostnad
som möjligt. Med avfall menar vi här något som finns vid fel plats, vid fel tid, i fel
form och fel koncentration – kanske även till fel pris. För avfall där priserna är goda
(exempelvis metaller) organiseras i allmänhet hämtning och återvinning effektivt eftersom det finns aktörer som tjänar på detta. I fallen med lågvärdiga avfallsfraktioner är
incitamenten inte lika tydliga och därmed är hanteringen inte lika effektiv. Det kan i
vissa fall vara ekonomiskt fördelaktigt att lagra vissa fraktioner en tid. Allt detta medför att det är svårt att skapa en överblick över det totala avfallssystemet och att identifiera möjliga samordningsvinster för både materialanvändning och transporter.

Logistik
Vårt konsumtionssamhälle belastar vår miljö med allt fler resurskrävande aktiviteter
som teknikutveckling och ekonomisk tillväxt och globalisering. Det är oftast aktiviteter som de flesta vill skall fortgå och som är svåra att bromsa. Samtidigt med denna
utveckling pågår det andra positiva förändringar som grön logistik och omvänd logistik som syftar till att reducera mängden avfall som passerar vårt avfallssystem. För
återvinningsbranschen är därför behovet av välutvecklade logistiksystem med tillhö-
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rande informationssystem tydligt. Inom grön logistik ser man t.ex. på hur man kan
ersätta jungfruligt material i nya produkter med motsvarande från återvunnet material.
Omvänd logistik handlar mer om att skapa effektiva system och rutiner för att återskapa ett värde hos returnerade/uttjänta produkter eller förpackningar.

Grön logistik
Behovet av välutvecklade logistiksystem med tillhörande informationssystem är tydligt. Många företag inom denna bransch har svårt att finna en lämplig avsättning för
de fraktioner som är resultatet av deras förädlingsprocesser i dagens avfallssystem.
Idag transporteras t.ex. brännbart avfall från Malmö till Södertälje trots att det finns
förbränningsanläggningar betydligt närmare. Ett av Sveriges större återvinningsföretag
med förgreningar i Europa hittar idag ingen lämplig avsättning för vissa plastfraktioner som de utvinner ur skrotade bilar. Detta visar att det är svårt för redan etablerade
storföretag att nå ut till en tilltänkt marknad.
Grön logistik handlar om att förstå och minimera miljöeffekterna av logistikens olika
aktiviteter. Det handlar mycket om resurshushållning vid utveckling av produkter och
förpackningar likväl som vid inköp och transporter. Mycket ansvar läggs just på inköpsfunktionen, redan här kan företag verka för resurshushållning genom att t.ex.
värdera jungfruliga och återvunna material med fokus på hela livscykeln. Miljöhänsyn
måste vägas in i de beslut som fattas innan man väljer leverantör av råmaterial oavsett
om det är jungfruligt eller inte. Det innebär att även återvunnet material måste värderas utifrån vilken miljöbelastning det orsakar under själva återvinningsprocessen.

Omvänd logistik
Omvänd logistik omfattar returer av olika slag och kan delas in i två huvudgrupper
nämligen produkter och förpackningar. Med omvänd logistik avses logistiska system
för återtagande av material, eller den process bestående av planering, implementering,
och effektivitetskontroll för att åstadkomma ett kostnadseffektivt flöde av råmaterial
och uttjänt gods från konsumtionsnivån till produktens källa med syftet att återskapa
godsets värde eller uppnå riktig hantering. I detta sammanhang avses med omvänd
logistik den administration och hantering av avfall som sker från den plats där avfallet
uppstår (industri, hushåll, etc) till den plats/aktör där avfallet upparbetas, återvinns
eller slutligt omhändertas.
Oavsett anledningen till returen är det centrala i hela processen att ta tillbaka produkten/varan på ett så resurseffektivt sett som möjligt både företagsekonomiskt som
miljömässigt. Flödet av godsreturer kan delas in i följande huvudflöden, returer från
slutkund, returer från någon part i distributionskedjan och om det gäller produkter
eller förpackningar. Tilläggas kan att i distributionskedjan kan även produktionspill
uppstå.
Det centrala för de flesta företag som är duktiga på att hantera sina returer är att de
vill få tillbaka så mycket som möjligt av värdet av produkterna. För att hantera returer
effektivt finns det enligt teorin bakom omvänd logistik (Rogers m.fl., 1998) tio centrala punkter. De olika punkterna förklarar hur ett fungerande retursystem bör vara uppbyggt och vad som är väsentligt att ha med i planeringen. Vi går igenom punkterna
kort och återkommer med en reflektion senare där vi jämför teorin med ett av de
system vi kartlagt.
1.
2.
3.
4.
5.
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Förkortad processcykeltid
Informationssystem för omvänd logistik
Centraliserade returcentra
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6.
7.
8.
9.
10.

Återtillverkning, renovering och återvinning
Tillvaratagande av tillgångar
Förhandling
Finansiell styrning
Outsourcing

Väl fungerande företag med utvecklade returpolicys har insett värdet av att vakta vid
grinden till retursystemet. Grindvakt (gatekeeping) kan ses som en aktivitet som sorterar
bort produkter som inte bör passera in i systemet. Returer som skall avvisas kan t.ex.
vara från en kund som returnerar en felaktig produkt, vilken inte längre täcks av garanti. Ett ännu tydligare exempel kan vara det resursslöseri det innebär att transportera en
trasig dammsugare till en reparationsverkstad, om den är irreparabel. Sådana exempel
är det av stor vikt för ett retursystem att stänga ute för att inte dra på sig ytterligare
kostnader. Mottagningskriterier och kvalitetssäkringsgarantier börjar idag bli allt vanligare i dagens avfallssystem. Avfallsproducenterna stimuleras av bättre pris eller andra
förmåner, eller omvänt avhålls av en straffavgift, om de inte håller de skrivna kvalitetsgarantierna på det avfall som de lämnar till mottagaren. Till och med avfallsförbränningsanläggningar, vilka annars brukat ta emot allt mot betalning, har idag mer
och mer börjat arbeta enligt denna princip. Vidare utreder Naturvårdsverket om det
finns ett behov av nya förordningar rörande kvalitetssäkringsgarantier för att strukturera upp avfallshantering. Utredning är i skrivande stund på gång (Lindgren 2004,
Bilaga 1).
Förkortad processcykeltid (Compacting Disposition Cycle Time) innebär att reducera tiden det
tar att fatta rätt beslut, förflytta samt processa returer. Tvärt emot årgångsviner blir en
retur sällan bättre med tiden utan drar bara på sig ytterligare hantering och lagring,
alltså kostnader.
Informationssystem för omvänd logistik (Reverse Logistics Information Systems) är informationssystem som är utvecklade för att effektivt understödja returflödet hela vägen från
alstraren till återvinning eller slutsteget i retursystemet. Ett typiskt returflöde spänner
mellan ett flertal aktörer, vilket medför en hel del problem. För att möjliggöra ett rationellt returflöde är det av största vikt att produkterna kan identifieras och kopplas
samman med tillhörande information.
Centraliserade returcentra (Centralized Return Centers) är anläggningar som är specialiserade
på att hantera de olika aktiviteterna i ett retursystem. Personalen sorterar och processar produkterna och är specialutbildade för ändamålet. Större returflöden ger skalfördelar, minimerar produktions- och transportkostnader och underlättar en bra ekonomisk avsättning av produkterna, genom att man kan erbjuda kunden större kvantiteter.
Noll returer (Zero Returns) innebär att producenten eller leverantören av en produkt inte
accepterar några som helst returer i företagets system. Företaget erbjuder i stället sina
partners i distributionskedjan en rabatt för returnerade varor och reglerar hur returerna skall omhändertas. Ofta dras rabatten av redan från inköpspriset på varan. Om
företagen kommer överens om en rabatt på motsvarande 4 procent och returerna
endast motsvarar 2 procent gör kunden/detaljisten en vinst, om den överstiger är
förhållandet det omvända. Flertalet företag mäter ej mängden returer eller kostnaden
för dessa i distributionskedjan och vet därför inte om de tjänar eller förlorar på systemet. Ett nollretursystem gör det möjligt att reducera kostnader för transporter m.m.
på grund av färre fysiska förflyttningar.
Återtillverkning, renovering och återvinning (Remanufacture, Refurbishment and Recycle) är några
olika alternativ när det gäller att återskapa värde hos en vara genom att reparera eller
återställa returnerade produkter med hjälp av nya alternativt returnerade delar. På
detta sätt förlängs livslängden på produkter och material och därigenom reduceras
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behovet av nya resurser. De slutliga alternativen är materialåtervinning eller förbränning.
Tillvaratagande av tillgångar (Asset Recovery) handlar om att klassificera och disponera
returnerade produkter, avfall och spill med avsikt att maximera den ekonomiska nyttan för ägaren men samtidigt minimera konsekvenserna av hanteringen. Syftet är helt
enkelt att återskapa så stort ekonomiskt och ekologiskt värde som möjligt av tillgången
(returen), med resultatet att avfallsmängden reduceras.
Förhandling (Negotiation) betyder att parterna i retursystemet förhandlar om värdet av de
returnerade produkterna. Ofta handlar det om att en av parterna prutar på priset, där
det ursprungliga värdet av varan inte återspeglas. Inte sällan tar en tredje part (specialist) över rollen som förhandlare, och då är det sällan samma tredje part som hanterar
det fysiska flödet.
Finansiell styrning (Financial Management) är centralt i retursystemet och dess returflöde.
Traditionella redovisningssystem fångar inte alltid upp kostnader för återvinning och
får därmed inte den styrning den förtjänar. Det är komplexa flöden och avsaknaden av
informationssystem för med sig problemen hela vägen från det fysiska flödet till den
ekonomiska styrningen.
Outsourcing är även inom återvinningsindustrin ett välkänt begrepp. Likt andra verksamheter är det logiskt att företag, som producerar eller distribuerar produkter eller
förpackningar, tar hjälp av experter för hanteringen av den omvända logistiken.
Rent praktiskt uppkommer det många olika typer av avfall inom många områden i
samhället. För att avfallssystemet skall kunna optimeras, krävs det att aktörerna inom
systemet är intresserade av en förändring. Teoretiskt finns alla möjligheter, men viljan
måste finnas där. Det möjligheter som finns är bl.a. att påverka aktörerna genom lagar
och förordningar. Det finns även en möjligt att påverka systemet och dess uppbyggnad genom att utveckla nya tekniker, eller att applicera ”nya” teorier på en gammal
näring. För att lyckas med det krävs det att systemet noga kartläggs. Vissa delar i avfallssystemet, som transporter, är fundamentala och väl beskrivna i teorin. Men det
krävs kunskaper om det system och dess begränsningar som det skall appliceras på för
att kunna presentera en lösning eller idé som blir trovärdig, och som kanske kommer
till användning.

Transportlösningar
Olika aspekter av flödena kan behöva optimeras, exempelvis energiförbrukningen,
olika emissioner eller kvittblivningen av restprodukterna. Skall ett ämne överhuvudtaget cirkuleras eller skall kretsloppet slutas? Allt detta kan påverka vilka transportlösningar som ska väljas. Oftast är det dock godsets krav på funktion och till förflyttningen hörande förhållanden, som avgör valet av transportlösning. Godset sammanförs normalt till större sändningar av varierande storlek genom samlastning. Samlastningen kan utföras internt eller externt i transportkedjan. Godsets (sändningens) storlek avgör hur effektivt det kan förflyttas i transportssystemet. En sändning som fyller
en enhetslastbärare förflyttas oftast mer effektivt, eftersom behov av t.ex. extern samlastning inte föreligger.

Samlastning
Samlastning är en metod vars syfte är att höja fyllnadsgraden i en transport. Samlastning är aktuellt då en sändning är LUL3-typ. En LUL-sändning behöver koordineras
med andra LUL-sändningar för att åstadkomma högre fyllnadsgrad. Samlastning möj3
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liggör en effektivare transportlösning i fråga om kostnader och miljöpåverkan (Edlund
m.fl. 2002).
Intern samlastning kan vara då ett företag kombinerar två eller flera LUL-sändningar
mellan två orter till en full sändning. Extern samlastning går ut på att flera olika transportköpares LUL-sändningar samordnas genom en transportör. Den externa samlastningen är vanligt förekommande idag men sköts då oftast av en speditör eller transportör.

Intermodala transporter
Intermodala transporter, dvs. utnyttjande av flera transportslag i en transportkedja, är
ett möjligt sätt att öka effektiviteten och eventuellt minska miljökonsekvenserna av
själva transportskedet. För avfallshanteringen kan kombinationer mellan vägtransport,
järnväg och (när-)sjöfart vara aktuella och får ingå i samordningsanalysen.

Transaktionskostnader
En transport kan konceptuellt ses som en samling resurser under förflyttning, där
gods, information, pengar och lastbärare är olika element av dessa resurser. Representerar godset en stor andel av den totala resursbindningen blir transportkostnaden underordnad kostnaden för kapitalbindning vid valet av transportsätt. Om godset är en
liten andel av de totala resurserna gäller det omvända förhållandet. Ofta eftersträvas
att transportkostnaden och kapitalkostnaden är i balans. Gods med lågt varuvärde
skickas ofta med järnväg eller fartyg. Som regel brukar gods med ökande varuvärde
skickas med allt snabbare transportsätt. Valet av transportsätt kan styras av andra parametrar än varuvärdet och transportkostnaderna, exempelvis har transaktionskostnaden visat sig ha stor betydelse i återvinningsbranschen.
Transaktionskostnader kan kopplas till den osäkerhet som omger utbytet av äganderätter. Osäkerheten bygger bland annat på transaktionsspecifika faktorer och mänskliga beteendefaktorer som opportunism och rationell förmåga. Den rationella förmågan
grundar sig på det faktum att personer har olika förmåga att t.ex. ta emot, lagra och
bearbeta information. Med opportunism menas här ett antagande om att parter ständigt söker maximera den egna nyttan (Edlund m.fl. 2002).
Kostnaderna i ett företag kan delas in i transformations-, transport- och transaktionskostnader. Transformationskostnader avser kostnader för förädling av råvara till färdig
produkt. Transportkostnader är relaterade till den fysiska överföringen, medan transaktionskostnaden innefattar kostnader för utbyte och genomförande av materiella och
immateriella rättigheter samt indirekta produktionskostnader.
Transaktionskostnader kan delas in i sex klasser av koordineringskostnader:
1. Sökkostnader: Kostnader som uppstår då köpare och säljare försöker finna varandra
2. Informationskostnader: Köparens kostnader för att informera sig om varan eller
tjänsten
3. Förhandlingskostnader: Kostnader för att köpare och säljare skall komma överens
4. Beslutskostnader: Kostnader då köparen utvärderar säljarens villkor mot övriga
marknaden
5. Kontrollkostnader: Kostnader för att säkerställa att köparen får rätt vara
6. Juridiska kostnader: Kostnader för eventuell tvist för att genomdriva utbytet
Transaktionskostnader uppstår således när parter skall finna varandra, kommunicera
(Figur 1) och utbyta information med varandra, den är inte förknippad med fysisk
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produktion eller transport och de förkommer vid varje kontaktyta i t.ex. varudistribution eller i den omvända logistiken.
Leverantör

Leverantör

Leverantör

Leverantör

Leverantör

Leverantör

Kontaktpunkt

Kund

Kund

Kund

Kund

Kund

Kund

Kund

Kund

Kund

Kund

Kund

Kund

Figur 1. Antalet kontaktytor vid stordrift och samdrift, Leverantörer som kontaktar varje möjlig kund ger
många kontaktytor för båda parter. Genom att gå via en central punkt har varje part endast en relation, vilket
ger färre transaktionskostnader.
Det är kostsamt och tar tid att informera sig om lämpliga leverantörer och kunder och
att välja mellan olika transportalternativ eller logistiklösningar. Det innebär även kostnader att verifiera kvaliteten på produkter osv. Transaktionskostnaden är oberoende
av kvantiteten, vilket betyder att det är billigare att göra en stor transaktion än flera
små, och medför således stordriftsfördelar. Samdriftsfördelar skapas genom att det blir
billigare att köpa in flera produkter eller tjänster från en leverantör. En gemensam
avfallsbörs skulle därför kunna vara en viktig optimerande och effektiviserande kontaktyta för alla transportörer.

Transporters påverkan
Transporter och energi
Transporterna, särskilt i industriländerna, tar allt mer av energiresurserna i anspråk.
Om hela världens befolkning skulle resa som vi gör i västerlandet skulle jordens tillgångar på energi tömmas mycket snabbt. I Sverige gör vi av med omkring 580 TWh
varje år. Transportsektorn svarar för upp emot en femtedel. Det är ungefär lika mycket som den samlade produktionen av vattenkraft eller lite mer än den samlade produktionen av kärnkraft. Transportsektorns andel av energiförbrukningen växer. Främst
beror det på att transporterna ökar, men också på att andra samhällssektorer lyckats
minska sin energikonsumtion mer än vad transportsektorn gjort. På transportområdet
är fossila bränslen helt dominerande. Vägtrafiken svarar ensam för en dryg tredjedel
av landets oljeförbrukning (Vägverket, 2004). Den höga energiförbrukningen är inte
långsiktigt hållbar.

Transporter och miljö
Vägtrafiken ger negativa effekter på miljön och folkhälsan. Enligt Naturvårdsverket
drabbas ca 700 svenskar varje år av cancer till följd av luftföroreningar där biltrafikens
avgasutsläpp utgör den största föroreningskällan. Vägtrafikens utsläpp av klimatgaser
och luftföroreningar skadar miljön och förorsakar en överförbrukning av naturresurser som inte är förenlig med ett långsiktigt hållbart samhälle. Omkring 1,6 miljoner
personer i Sverige är utsatta för vägtrafikbullernivåer över 55 dB(A) i dygnsmedeltal
utomhus vid sina permanentbostäder eller vid vård – och undervisningslokaler . Service och underhåll av fordon innebär också användning av kemikalier som kan påverka
miljön negativt.
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För närvarande bedöms vägtrafiken svara för ungefär 28 procent av landets koldioxidutsläpp, 40 procent av utsläppen av kväveoxider, 30 procent av kolväteutsläppen
och ca 2 procent av svaveloxidutsläppen. Lastbils- och busstrafiken står tillsammans
för nästan 15 procent av trafikarbetet, totalt 9,5 miljarder fordonskilometer per år
(1997) (Vägverket, 2001).
Koldioxidutsläppen är direkt relaterade till bränsleförbrukningen, 1 liter diesel MK1
ger upphov till utsläpp av 2,54 kg koldioxid medan 1 liter bensin ger upphov till 2,36
kg koldioxid. Generellt kan man säga att ju äldre fordon, desto sämre ur utsläppssynpunkt, t ex av kväveoxider och partiklar. Samtidigt har vi i Sverige en tämligen ålderstigen fordonspark, både på tunga och lätta sidan. I takt med att denna moderniseras förbättras utsläppssituationen. Den kraftiga ökningen av trafikarbetet, inte minst
inom godstransportområdet, äter dock upp en del av dessa förbättringar. Tunga dieselfordon står för den största delen av vägtrafikens utsläpp av avgaspartiklar. Utöver
avgaspartiklar orsakar vägtrafiken också utsläpp av partiklar från slitage av bromsar,
däck och vägbana.
Effektivitetsförbättringar inom yrkestrafiken bidrar till närmande av flera av de trafikpolitiska delmålen. Ingredienser i effektiva transporter är ett bra och tillgängligt vägnät, fordon som är anpassade för sin transportuppgift, högt lastutnyttjande och låg
tomkörningsandel. I det transport- och näringspolitiskt program för svensk åkerinäring som beslutats av regeringen sägs bl a: ”Väl fungerande och kostnadseffektiva godstransporter är viktiga för Sveriges välfärd och ger nödvändiga betingelser för hela Sveriges näringsliv samt
förutsättningar för medborgarna att leva och verka i alla delar av landet” (Vägverket 1999).

Förbättring av logistiksystemet – ökad miljöprestanda
Brister i och möjligheter till samordning och samlastning torde främst finnas på godstransportsidan. De stora aktörerna utvecklar ständigt sina system för att åstadkomma
effektivare transporter. Samordning och samlastning inom organisationerna fungerar
väl. Däremot förekommer det knappast att man ”byter” ledigt flakutrymme med varandra. Åkerinäringen består av många små aktörer som för närvarande har små möjligheter att samordna sina frakter med varandra. Den fria konkurrensen mellan aktörerna gör också att samordning och samverkan inte är självklar.
För att få en strukturerad bild av de olika förbättringar av logistiksystemet, som kan
genomföras för en ökad miljöprestanda, har åtgärderna delats in i tre kategorier, vilket
åskådliggörs i Figur 2 (Pettersson m.fl. 2000).
–

Strukturella förbättringar: investering i ny teknik rörande till exempel fordon,
infrastruktur eller alternativa drivmedel. Dessa förbättringar karaktäriseras av stora
investeringar men med en oförändrad servicenivå till kunden. Exempel: En ny motor i en lastbil ger bättre miljöprestanda men kunden påverkas inte av någon förändring i antalet leveranser per vecka.

–

Logistiska förbättringar: ökad utnyttjandegrad av den befintliga strukturen.
Dessa förbättringar syftar till att utnyttja befintliga resurser på bästa möjliga sätt.
Detta kan innebära att man måste sänka servicenivån för att kunna genomföra
vissa förbättringar. Dessutom kräver dessa förbättringar en förändring av rutiner,
men förbättringen kan nås med begränsade investeringar. Exempel: Leverans till en
kund ändras från fem dagar i veckan till två dagar i veckan vilket leder till högre
utnyttjandegrad av fordonet men en sänkt servicenivå till kunden. Detta leder till
att det totala transportarbetet kan minskas med miljövinster som förtjänst.

–

Informationsteknologi: ökad utnyttjandegrad av befintliga resurser samtidigt
som det är en teknisk investering som kan innebära både en ringa och en bety-
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dande kostnad. Denna kategori är därför placerad i mitten av figuren för att visa
att IT är ett centralt hjälpmedel och att den har både strukturell och logistisk karaktär. Exempel: I dagsläget kan EDI4-lösningar, GPS5-system och olika ruttplaneringsprogram nämnas, men här kan ytterligare teknikframsteg förväntas.

Figur 2. Förbättringsmöjligheter i ett logistiskt perspektiv. Källa: Lumsden 1998.

Behovet av ett nytt innovationssystem ”Avfallsbörs”
Utveckling av samarbetet inom olika typer av industriella nätverk och kluster förutsätter bland annat effektiv hantering och tillgänglighet av stora mängder kunskap och
information. IKT6 ger nu stora möjligheter till detta, men avgörande är också att berörda parter kan ta del av den tillhandahållna informationen och har incitament för att
göra detta.
Begreppen e-handel och e-styrning har kommit att beskriva industriella och offentliga
perspektiv på hur information, delaktighet och växelverkan mellan företag och kunder,
företag och myndigheter eller myndigheter och allmänhet kan förstås och hanteras.
Begreppen har också blivit synonyma med den omfattande användningen av Internet
för kommunikation mellan olika aktörer.
Bättre styrning av avfallstransporterna har stor betydelse för att minska miljöeffekter
och öka resurseffektiviteten, och ett samarbete mellan olika aktörer ger därför större
möjligheter till förbättringar.
Det finns strukturella, operationella, tekniska och andra faktorer, som påverkar ett
transportföretags utnyttjande av dess tillgängliga resurser (Lumsden, 1995). Strukturella obalanser är sådana som har sin grund i att efterfrågan av godstransporter inte är
lika i båda riktningar. I Stockholm konsumeras mer än det produceras, vilket leder till
en sådan obalans. Att utnyttja strukturella obalanser för att minimera belastningen från
avfallstransporter innebär i detta fall en ökad strukturell obalans. Det innebär att ytterligare transporter in till noden behöver utföras för att fylla upp de uttransporter som
redan är underutnyttjade.
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Gods in
Nod

Nod

Gods ut

Figur 3. Strukturell obalans där godsflödet mellan noder är olika stora.
Figur 3 visar ett exempel på strukturell obalans där den totala mängden gods ut från
den ena noden understiger mängden gods in i den andra noden. Resursutnyttjandet
(Reu) kan beräknas enligt olika modeller (Lumsden, 1995). Nedan visas ett räkneexempel på två ytterligheter i resursutnyttjandet, dvs. resursflödet in till noden är maximerat (gods in fyller hela resursen) samtidigt som resursflödet ut från noden är noll.
Då beräknas det totala utnyttjandet enligt följande:
Re u =

G + Gut
100 + 0
Volym
= in
=
= 50 %
Kapacitet Rin + Rut 100 + 100

Om utnyttjandet in till en nod har en strukturell obalans är det enligt resonemanget
tidigare svårt att överföra dåligt utnyttjade avfallstransporter till systemet, om de inte
redan transporteras ut därifrån. Dagens avfallsflöde kan ses ha operationella obalanser
orsakade av att resursflöden och godsflöden av olika skäl inte är anpassade till varandra. Obalanser i ett system kan även vara av teknisk art, exempelvis genom att lastbärare inte är anpassade till transport av olika typer av gods, t.ex. kylbilar, tankbilar
osv. Kunskap om outnyttjade resurser kan resultera i ett förbättrat resursutnyttjande
genom ett bättre informationsflöde. Det finns skäl att anta att utnyttjandegraden förbättras genom en bättre koordinerad transportverksamhet.
Utifrån det informationsflöde och informationsbehov som identifierats hos olika aktörer i avfallssystemet har ett nytt innovationssystem, en s k avfallsbörs för framtiden
definierats. Avfallsbörsen avser att bl.a. minimera de transaktionskostnader som är
kopplade till aktiviteterna i samband med att avfall återvinns och blir till en resurs
igen. Börsen är tänkt att vara den kontaktpunkt som presenteras i Figur 1. Resultatet
från denna analys presenteras i detta projekt som en prototyp, ”RecycleNet”, till en
första webbaserad avfallsbörs.

11

Effektivare avfallshantering – EFFA

Metoder och referensramar

Metoder och referensramar
Kartläggning av informations- och avfallsflöden
Syfte med kartläggningen är att studera hur de olika systemen och delsystemen för
avfallstransport och tillhörande informationsflöden är uppbyggda och att finna verksamheter och områden, där effektivisering är möjlig genom exempelvis en rationellare
informationshantering eller ändamålsenligare organisation av transporterna. Syftet var
även att samla in data från de olika entreprenörer som verkar i systemen.
Kartläggningen för att samla in material och underlag avseende transport- och informationsflöden har utförts både genom litteraturstudie och genom intervjuer. Intervjuer har genomförts med företag och myndigheter som har information om avfallssystemen, för vissa företag muntligt, medan andra själva har besvarat frågor från en
enkät. Dessutom har ett antal studiebesök genomförts hos bl.a. avfallsalstrare, återvinnare och materialbolag. I Bilaga 1 återfinns kontaktinformation om de aktörer som har
kontaktats i projektet.
På Internet fann vi förutom de hemsidor som beskriver återvinningsföretag även information om de materialbolag som administrerar förpackningsåtervinning och övrigt
producentansvar.
Mycket av den information som företagen själva presenterar på Internet studerades
kontinuerligt, då viktiga rapporter och resultat ständigt publiceras. De data som vi fick
tillgång till via de kontakter som tagits har sedan strukturerats och analyserats för att
sedermera presenteras i denna rapport
Allt eftersom bilden klarnade över vilka aktörer som var centrala att studera valdes
några representativa företag ut. Plastkretsen, för att de samarbetade med samtliga stora
återvinningsbolag i landet. Ramneskogs i Malmö visade sig vara intressanta, då de utnyttjar ny teknik både för att återvinna och för att kommunicera. SITA, för att de var
det enda affärsdrivande större bolag, som var villigt att lämna ut transportdata.
Företagen studerades för att få en tydligare bild av de olika verksamheterna men framförallt för att utreda om det förekom skillnader i hanteringen av de olika fraktionerna.
Scenarioprincipen
Analyserna i detta projekt bygger på principiella förenklingar av faktiska förhållanden i
dagens avfallssystem med tillhörande transportsystem. På grund av komplexiteten i de
faktiska systemen har såväl rådande förhållanden som tänkbara alternativa system för
framtiden bearbetats i scenarioform. Genom att välja ut flöden som representerar
olika delar i den totala avfallsströmmen ges en överblick över potentialer och möjligheter relevanta för hela avfallsflödet. Scenarierna har koncentrerats till några utvalda
avfallsaktörer. Detta angreppssätt bedöms inte påverka möjligheterna att besvara de
frågeställningar, som formulerats inom projektförslaget. Eftersom det verkliga avfallssystemet innehåller ett stort antal aktörer och flöden, om vilka det inte finns någon
samlad statistik, kan arbete med scenariemetodik vara ett sätt att tydliggöra möjligheter
i både avfalls- och transportsystem. Analyser och beräkningar av avfallstransporternas
effektivitet påverkas inte av dessa förenklingar utan bidrar istället till att tydliggöra
olikheter mellan olika transportsystem.
Avgränsning
Inom ramarna för projektets forskningsgrupp fattades således beslutet att ett mindre
antal avfallsflöden från tre företag med olika flöden och skilda förutsättningar skulle
studeras enligt scenariometodiken. De flöden som valdes att studera närmare var ett
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flöde med byggavfall (PTP7) genom företaget Ramneskogs i Skåne, plastkretsens flöde
av plastförpackningar samt specifika papp- och pappersflöden från SITA.

Geografiska informationssystem (GIS)
Ett geografiskt informationssystem (GIS) karakteriseras av att det förutom data och
information om olika objekt lagrar deras geografiska läge och rumsliga relation till
varandra. Med GIS kan data även struktureras, sökas, visualiseras och analyseras på
många olika sätt. Att visa vilka förbränningsanläggningar som ligger inom ett transportavstånd av 100 kilometer från ett hämtställe är exempel på analyser som är enkla
att utföra med GIS.
GIS-området är numera mycket omfattande med tillämpningar inom tekniska, sociala
och naturliga system. Historiskt har olika specialiserade, komplicerade och mer eller
mindre slutna system använts inom olika sektorer, men utvecklingen har på senare år
gått mot ökad standardisering, användbarhet och öppenhet. Dock kvarstår problem
med att utveckla system som uppfyller alla behov, inklusive användarvänlighet – man
kan inte ha alltför många knappar och menyer i en programvara. Exempelvis har detta
projektet använt en ruttplaneringsprogramvara, RouteLogiX Professional från DPS
International. Ett program som är specialiserad på ruttplanering och innehåller kartdatabaser, men det går inte att utföra GIS-analyser och visualiseringar i det systemet med
olika diagram m.m. eller interagera med kartobjekten lika kraftfullt som i ett GIS program. För typiska GIS-funktioner har vi i stället använt en separat GIS-programvara,
PinGIS från Applied Systemics Consulting (ASC), i vilken de flesta analyser och kartor
i denna rapport är producerade.
För kommunala tillämpningar har i större kommuner olika GIS-system köpts in för
olika förvaltningar som vatten och avlopp, gatukontor, miljökontor och stadsbyggnad.
En del kommuner går dock över till att använda en central databas med GISfunktioner. Exempel är Oracle med Spatial Extension eller Microsoft SQL Server,
som delas av alla och är den bas på vilken olika tillämpningar och programvaror för de
olika förvaltningarna används. Det finns dessutom möjlighet att koppla informationssystem till GIS-tjänster på nätet, s.k. webbtjänster (web services), vilket innebär att
GIS-funktioner och databaser anropas över Internet, utan att dessa behöver installeras
på enskilda persondatorer eller servrar hos slutanvändarna. En avfallsbörs kan innehålla GIS och optimeringsfunktioner som används direkt via en webbläsare eller en
klientprogramvara eller som kan anropas av tillämpningar på persondatorer eller servrar hos kunderna/medlemmarna.
En viktig princip är komponenttänkande. GIS skall ses som en naturlig del av ett informationssystem som kan bestå av databasverktyg, kalkylprogram, webbserver, ekonomisystem, simuleringsverktyg osv. Allt skall integreras så att det är lätt att använda
för den avsedda målgruppen utan att belasta med för många kommandon. Det finns
dock avancerade användare som vill ha fler möjligheter och funktioner, vilket skall
vara möjligt. Genom att skriva program och skript i etablerade språk som Visual Basic, Java och C# kan ett komplett system utvecklas eller anpassas på ett kostnadseffektivt sätt.
I detta projekt har information om lokalisering av olika aktörer i befintliga avfallssystem legat till grund för transportanalyser. Då lokaliseringen av olika aktörer i avfallssystemet är avgörande för uppbyggnaden av avfallssystemet och för att uppskatta och
tillgodose transportbehovet, är GIS ett kraftfullt hjälpmedel för analys och optimering
av effektiviteten i systemet. Olika transportsystem designas och definieras med hjälp
7

Papper, trä och plast (PTP)

13

Effektivare avfallshantering – EFFA

Metoder och referensramar

av det geografiska informationssystemet. Denna information kan sedan användas som
indata till de modellberäkningar som görs med avseende på energi- och miljöeffektivitet.
Det arbete som genomförts med hjälp av GIS, databasverktyg m.m., vilka integrerats
till en helhet, inkluderar visualisering, navigering i data, sammanställningar och rapporter samt beräkningar och analyser av olika avfallsflöden.
Med hjälp av digitala kartdatabaser kan exempelvis olika aktörers lokalisering hanteras
och föras över till ruttplaneringsverktyget och resultatet sedan visualiseras. Den geografiska avgränsningen bestäms av användaren och kan vara allt från en kommun till
en kontinent. PinGIS har oändligt många användningsområden och har visat sig
mycket lämpad för att visualisera resultat och data som komplement till analys i tabellform, vilket oftast inte blir åskådligt eller enkelt att överblicka. Dessutom kan man
enkelt navigera i komplicerade databaser med hjälp av kartgränssnittet.
PinGIS kan fungera och användas med lite olika resultat i olika nivåer av en beslutskedja. På strategisk nivå är det lätt att skapa sig en uppfattning om obalanser i de flöden som analyseras, medan användning på en operativ nivå kan resultera i att dagens
rutt med körorder presenteras och optimeras med hjälp av en karta, vilket är mycket
mer begripligt och hanterbart än en tabell.
Analyssystemet i sin helhet, som vi kallar MEFFA (Mjukvara för Effektivare avfallstransporter) och som har utvecklats inom detta projekt, är uppbyggt med ett gemensamt gränssnitt med få kommandon för användaren och med befintliga standardkomponenter. Dessa komponenter kommunicerar med varandra med textfiler och programmeringskommandon i ADO, Visual Basic m.m. MEFFA-systemet bygger på
följande komponenter:
–
–

–
–
–
–
–

–

relationsdatabasprogramvara,
datasbastillämpning med tabeller, inklusive avhämtningsplatser, transporter, material, primärflödesnoder (terminaler för Schenker, DHL m.fl.), mottagare (som t.ex.
finsorterar plast eller slutbehandlar), avfallsförbränningsanläggningar, transportavstånd mellan postnummerpar (från och till), postnummer med koordinater m.m.
formulär,
rapporter,
SQL-frågor8,
ruttplaneringsverktyg för att t.ex. räkna fram transportavstånd samt
beräkningsrutiner som använder komponenterna ovan för att beräkna summor,
medelvärden osv., ta fram data för visualisering och optimera (t ex närmaste avfallsförbränningsanläggning för samtliga avhämtningsplatser).
GIS-programvaran PinGIS för visualisering och navigering i databaser (Plastkretsen, Ramneskogs, m m ).

För mer detaljerad information om MEFFA och PinGIS, se Bilaga 2.
Utvecklingsverktyg har varit Microsoft Access (Visual Basic, ADO m m) och Borland
Delphi i Windows. Systemet är idag uppbyggt på MS Windows-teknik men det kan
överföras till andra plattformar, vilket möjliggör att även ”open source” programvara
kan nyttjas. Komponenterna kan överföras respektive bytas ut mot exempelvis webbtjänster. Exempelvis har företaget DPS som utvecklat RouteLogiX en webbtjänst för

8
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rutt- och transportoptimering, (LogiXIE 2004). Accessdatabaser kan användas i ASPtillämpningar, osv.
Systemet har många fördelar, bl.a. är det effektivt, snabbt och lätt att arbeta med. Endast ett fåtal kommandon krävs för att programmet skall utföra det användaren vill.
Genom att flöden visualiseras med streck, vars tjocklek beror på mängd transporterat
material, går det snabbt att identifiera viktiga mönster, t.ex. långa transportflöden med
mycket material. Genom att identifiera och visualisera flöden geografiskt med olika
material samt från olika företag kan eventuella samordningsmöjligheter identifieras.
Vidare kan man testa och simulera alternativa placeringar av olika anläggningar för att
analysera effekter på transportarbete, ekonomi, miljö osv. Dessutom kan systemet visa
punktobjekt, vars storlek beror på mängd hämtat eller lämnat material. Vidare kan
man lätt växla mellan detaljer och övergripande information i programmet. Exempelvis kan man klicka på en flödespil i kartbilden och detaljinformation, som volym eller
kvalitet, för det specifika flödet visas. Genom att zooma in och ut i kartan kan man
växla från gatunivån till en större region.
Generella funktioner som används eller skapas i programmet matas med data genererade från specifika strukturer (t.ex. från Plastkretsen). Ett exempel på datamatris (flödestabell) som kopplas till PinGIS innehåller fält, såsom x- och y-koordinater, adress
eller vanligen postnummer för frånpunkt och tillpunkt, attribut som beskriver flödet i
kilogram eller ton och eventuella andra egenskaper, exempelvis volymen transporterat
material, totalt antal transporter, transportavstånd m.m.
Den generella tabell som genereras av programmet kan därefter programmeras till att
kopplas till företags- eller verksamhetsspecifika data genom SQL-frågor. På så sätt är
systemet flexibelt och kan kopplas till många andra system.
Det arbete inom systemutveckling och -design som genomförts inom projektet har
lett till förslag på preciserade specifikationer och ett informationssystem med många
möjliga tillämpningsområden.
Postnummer i stället för gatuadressnivå
Lokaliserings- och transportanalysen av avfall och aktörer i detta projekt bygger på en
relationsdatabas, vilken i detta projekt är baserad på postnummer. Postnummer har
fördelen att de är sifferbaserade och hierarkiska. Det är enkelt att aggregera postnummer på tresiffernivå i en databashanterare från den ursprungliga femsiffernivån. Det är
betydligt mer krävande att arbeta med adressinformation p.g.a. olika sätt att representera adresser, felstavningar m.m. Användning av postnummer har dock sina begränsningar för geografisk lokalisering och analys, nämligen att faktureringsadressens postnummer används i register istället för leveransadressens postnummer. Vidare kan vissa
postnummer, speciellt utanför tätorter, täcka stora områden, vilket inte medger en
korrekt avståndsberäkning. När man använder postnummer för geografiska analyser,
måste man därför kontrollera att leveransadressens postnummer används samt i slutändan för korrekt avståndsberäkning på detaljnivå även undersöka de lokala förhållandena. Med GIS upptäcks lätt fel i databaser.

Modellering och beräkning av energi- och miljöeffektivitet
Emissions- och energiberäkningar
Nätverket för Transporter och Miljön (NTM9) är en ideell förening som verkar för en
gemensam uppfattning, konsensus, hur transportsektorns miljöfrågor skall lösas för

9

Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) - ideell förening som verkar för långsiktigt
hållbara transportsystem.
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att uppnå långsiktigt hållbara transportsystem. Detta innebär bl.a. att NTM sprider
kunskap om miljöfrågor, initierar forskning och utveckling, samt verkar för gemensamma beräkningsgrunder för transporters miljöpåverkan.
Syftet är att arbeta fram en gemensam plattform för beräkningar av de olika transportslagens miljöpåverkan. För att skapa en sådan gemensam syn på transportslagens
miljöpåverkan arbetar NTM enligt följande metod:
– sammanställning av de miljöeffekter som transporter orsakar och val av centrala
parametrar för djupare studie
– inventering av befintliga uppgifter och metoder för att beskriva utsläppen som
orsakar dessa miljöeffekter
– genom en iterativ diskussion skapa en gemensam sammanställning av metoder
och uppgifter vilka beskriver miljöprestandan för dagens godstransporter i Sverige.
De parametrar NTM valt att fokusera på är energibehov och emissioner till luft av CO2,
NOx, SO2, HC, PM, CO vid drift av fordon eller fartyg och vid produktion av energibärare.
Energibehov är den mängd energi som omvandlas vid en specifik process, t.ex. för att
driva ett flygplan en viss sträcka. Energi kan inte förbrukas utan endast omvandlas
mellan olika former, såsom kemiskt bunden energi, mekaniskt arbete eller värme.
Kopplat till omvandlingen skapas ofta miljöstörningar, exempelvis bildandet av luftföroreningar vid förbränning av dieselolja i en motor (kemiskt bunden energi omvandlas till mekaniskt arbete och värme) eller i ett kraftverk (kemiskt bunden energi omvandlas via värme och rörelseenergi till elektricitet och restvärme). Energin tillförs
transportsystemets fordon och fartyg med hjälp av olika energibärare. De energibärare
som behandlas är bensin, dieselolja, jetbränsle, bunkeroljor och elektricitet. Det totala
energibehovet anges i enheten kWh bränsle (NTM 2004).
Uppgifterna skall ses som beskrivning av, eller snarare en indikation på, storleksordningen inom vilken transportslagets miljöpåverkan kan tänkas vara för dagens transporter i Sverige.
För vägtransporter med lastbil finns en mängd data avseende emissioner och energianvändning. Merparten baseras på dokumenterade emissionsvärden från testresultat i
laboratoriemiljö. För att underlätta beräkningarna har en grupp tillverkare och transportföretag inom lastbilsområdet sammanställt emissionsdata. Uppgifterna redovisas
relaterat till transportarbetet i gram per tonkilometer för samtliga lastbilar och relaterat
till bränsleförbrukning för tunga lastbilar. Denna typ av uppgifter kan ge en indikation
om miljöpåverkan vid transport av en viss mängd gods en känd sträcka. I det fall man
har mer exakta uppgifter om fordonets fyllnadsgrad eller känner till den verkliga
bränsleförbrukningen kan man med uppgifterna nedan utföra en mer exakt beräkning
över miljöpåverkan av en transportkedja. Sammanställningen avser förhållanden för
lastbilstransporter inom Sverige, och data utgör en sammanställning över nuläget.
Direkta jämförelser mellan olika transportslag inom energiområdet är inte möjligt, då
elenergi och energi från olja inte kan likställas. Även miljöjämförelser mellan kombitåg, färjor och övriga fordon bör undvikas, då nyttolasten räknas på olika sätt.
Fordonsklasser
Data presenteras för ett antal olika storleksklasser av lastbilar vilka skall täcka större
delen av lastbilstrafiken i Sverige. Uppdelningen i storleksklasser, paketbilar, lätta,
medeltunga, och tunga lastbilar illustreras tillsammans med fordonsbeskrivningar som
presenterar totalvikt, lastvikt och längd. I Tabell 1 nedan presenteras de aktuella fordonsklasserna.
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Tabell 1. Uppdelning av olika fordon i fem storleksklasser
Fordonsklasser

Totalvikt
(ton)

Nyttolast
(ton)

Cirkalängd
(m)

3,5

1,4

5,5

Lätt lastbil, distributionstrafik

3,5-14

1,5-8,5

9

Medeltung lastbil, regional trafik

14-24

8,5-14

10

Tung lastbil med trailer, fjärrtrafik

40

26

18

Tung lastbil med släp, fjärrtrafik

60

40

24

Paketbil, distributionstrafik

Inom varje storleksklass redovisas data för fem ålderskategorier, som motsvarar införandet av emissionsregleringar: äldre än 1990, 1990-1992 (Euro 0), 1993-1995 (Euro
I), 1996-2000 (Euro II) samt 2000 och senare (Euro III).
Emissionsdata
Samtliga utsläppsvärden presenteras som gram emissioner per transportarbete dvs.
g/tonkilometer (g/tkm). Värdena är beräknade från att lastbilars genomsnittliga lastutnyttjande (fyllnadsgrad) är ungefär 70 procent i samtliga fjärrgående fordon samt 50
procent på fordon som utnyttjas för mer lokal distribution. För de redovisade fordonstyperna bedöms fyllnadsgraden vara 50 procent för paketbilar tom medeltunga
lastbilar. För övriga större fordon bedöms fyllnadsgraden vara 70 procent.
Olika parametrar påverkar bränsleförbrukningen bl.a. vägtyp, topografi, väderlek,
temperatur, trafikljus och korsningar. Som ett exempel medför 1 till 10 extra stopp per
10 km en ökad bränsleförbrukning med ca 35-130 procent.
Korrekt service och underhåll har avgörande betydelse för såväl bränsleförbrukning
som emissioner. Som exempel kan nämnas att ett smutsigt luftfilter i motorn kan ge
höjd bränsleförbrukning och ökade utsläpp av partiklar och kolväten, samt att 20 procent för lågt lufttryck i däcken ökar bränsleförbrukningen med ca 2 procent (dessutom
försämras möjligheten till regummering av däcken).
Bakgrundsdata för lastbilar varierar, beroende på storlek. För tunga lastbilar är beräkningarna baserade på utsläpp, dvs. emissioner kopplade till fordonens bränsleförbrukning. Dessa emissioner har tagits fram via simuleringar utförda av Volvo Lastvagnar
och Scania under 1997. Simuleringen baseras på certifieringsvärden för motorer och
bränsleförbrukning under verklig drift för svenska förhållanden.
För medeltunga och lätta lastbilar är emissionsvärdena hämtade från certifieringsvärden av nya motorer, som är körda enligt fastställda körcykler. Vid kontroll av utsläppen från fordon sker ofta körningar med fordonen på så kallad chassidynamometer,
en rullande landsväg. Denna landsväg är programmerad att bromsa fordonen efter
vissa körcykler. De körcykler som har använts vid tester av tunga fordon är ECE R
4910 och den så kallade Braunschweigcykeln. ECE R 49 är en körcykel som från början är avsedd att användas för enbart en "lös" dieselmotor som körs i en motorprovbänk och där belastas till olika grader. Mätningarna sker vid konstant varvtal och konstant belastning. Mätvärdena anges i gram per kilowattimme (g/kWh), vilket innebär
att det som redovisas är utsläppt mängd per förbrukad energi.
Braunschweig-körcykeln är en transient testcykel, som beskriver hur en buss körs på
vägen, dels i tätort men också på landsväg. Här kommer såväl accelerationer som retardationer in i mätningarna, och vi får resultat som liknar dem som vi får ute på vä-

10
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garna. Mätvärdena anges i gram per kilometer (g/km), vilket innebär att man kan direkt relatera utsläppen till fordonens körsträcka.
Användbarhet
NTM:s emissionsdata skall användas med stor försiktighet, då beräkning av emissioner innehåller många obekanta variabler. Att finna den exakta sanningen är svårt och
kräver egentligen en mätning av emissioner direkt på de fordon som är inblandade i
transportkedjan. Beräkningar kan utföras på redan genomförda transporter, där man
relativt väl känner till transportkedjan, fordon, godsvolymer och transportavstånd.
Arbetet med att minska miljöpåverkan från en transport bör ske i nära samarbete mellan kund och transportör. Det är inte självklart att den enda lösningen står att finna i
lastbilens motorutrymme. En transports miljöpåverkan beror i stor utsträckning på
andra parametrar, som t.ex. logistikupplägg med hög fyllnadsgrad för att minska trafikarbetet och det totala transportarbetet, krav på utbildning i ekonomisk körning av
chaufförerna, samordning med kombilösningar, högre krav på bränslen, däck, aerodynamik, nyare fordon, efterrening eller alternativa bränslen. Därmed kan data användas
av transportköparen för att ställa krav på transportören gällande miljöpåverkan för
framtida transportuppdrag och avtal.
Aktuell beräkning
Att beräkna emissioner från en transportkedja är, som tidigare påpekats, en komplex
process belastad med stora osäkerheter kring såväl emissionsdata som fyllnadsgrader,
körsträckor, miljöeffekter m.m. (NTM 2002). För att komma så nära en verklig bild
som möjligt av vilka emissioner som släpps ut under ett transportuppdrag är det därför att rekommendera att gå så långt ner i modellen som möjligt och ta reda på så
mycket det går om aktuellt fordon och last. Av praktiska skäl är det dock inte alltid
möjligt att göra detta, utan man måste som emissionsberäknare nöja sig med schablonvärden. Ju mer kunskap som finns om fordon och last, desto närmare verkliga
utsläpp kommer man.
För att kunna räkna ut utsläppen från ett fordon behövs data om:
– Emissionsfaktorer
– Körd sträcka
– Fordonets fyllnadsgrad och lastkapacitet under sträckan
Teoretiskt sett är problemet väldigt enkelt. Fordonens emissionsprofil multipliceras
med körd sträcka för att få fram den totala mängd emissioner som transportuppdraget
har medfört. Därefter skall den totala mängden utsläpp fördelas på det gods som följt
med på resan. Inom respektive del av denna beräkningsprocess uppstår dock valsituationer, som inte kan lösas på ett strikt naturvetenskapligt sätt utan subjektiva val måste
göras.
Notera att för ett fordon som redovisar utsläppen uttryckt i tonkilometer måste en
fyllnadsgrad vara antagen i beräkningen. Denna måste kompenseras för, om det fordon som beräkningen berör inte har just den fyllnadsgraden. För att ha räknat fram
data uttryckt i tkm måste man ursprungligen ha känt till fordonets totala utsläpp per
kilometer, dvs. g/km, samt den fyllnadsgrad och maxlast som fordonet har.
Den körda sträckan för ett transportuppdrag kan variera från att vara ett enkelt chartrat uppdrag, dvs. att förflytta en godsmängd mellan två definierade platser, till att vara
ett konsoliderat distributionsuppdrag, där ett flertal kunder och godstyper delar ett
utrymme och en sträcka. Första exemplet medför inga större problem, när det gäller
miljöberäkningar. I andra fallet uppstår dock problem, då transportuppdraget går en
längre sträcka totalt, än vad en enskild sändning hade medfört, samtidigt som fordonet
totalt sett har varit bättre utnyttjat.
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Uppgifter från SCB visar att man körde med ca 27 procent tomdragning i Sverige år
1998 (SCB 2004). För att detta skall kunna räknas in i miljöberäkningar kan ett positioneringstillägg räknas fram. Positioneringstillägget definieras som den sträcka som
fordonet tillryggalägger från avlämnandet av sista godsmängden (tomt fordon) fram
till det första transportuppdraget börjar. Emissionerna som alstras under positioneringen av fordonet skall läggas till beräkningen och allokeras ut till det transporterade
godset längs hela sträckan, tills fordonet åter är tomt.
Om transportören inte kan eller vill uppge exakt vilken typ av bil som kommer att
utföra uppdraget eller hur många andra kunder som följer med på resan, måste en
genomsnittlig fordonspark som trafikerar denna sträcka samt en genomsnittlig utnyttjandegrad på fordonsparken definieras. Genomsnittsvärden för en fordonspark kan
räknas ut genom att ange procentuellt hur många fordonskilometer respektive fordon
har presterat under förslagsvis det senaste året.
I beräkningar där genomsnittsvärden skall användas, bör som tidigare nämnts utnyttjandegraden för den definierade fordonsparken beräknas. I denna ingår fordonsparkens tomdragningar m.m. Utföraren skall endast veta vilken sträcka som han/hon har
betalt för, och så skall utnyttjandegraden ha fördelat fordonsparkens totala emissioner
efter det sammanlagda betalda antalet tonkilometer.
Schablonvärden utnyttjas som den mest övergripande beräkningen, som främst används vid liten kännedom om transportkedjan eller om överslagsberäkningar önskas.
Detta är aktuellt i detta fall, då vi saknar specifik operatörsdata eller data för de specifika fordonen. Schablonvärdena bygger på data för nationell mix.
NTM förordar två olika beräkningsmetoder för miljöpåverkan av godstransporter,
antingen emissionsdata relaterat till transportarbete och beläggningsgrad, eller emissionsdata relaterat till bränsleförbrukning. Det första varianten som avser emissionsdata relaterat till transportarbete (tonkilometer) och beläggningsgrad, bedöms passa bäst
vid genomsnittliga beräkningar på årsbasis. I det andra alternativet används emissionsdata relaterat till fordonens bränsleförbrukning. Att använda emissioner per bränslemängden som utgångsläge kan vara att föredra då man känner till bränsleförbrukningen för en specifik transport. Med denna metod minskar vikten av sådana osäkerheter
som t ex förarens körsätt, väder, vind och vägens beskaffenhet. Bränsleförbrukningen
är något som transportörerna följer upp, och man kan i de flesta fall ange den även för
ett speciellt transportmedel. I denna studie har vi valt det första alternativet, dvs. emissionsdata relaterat till transportarbete (tonkilometer) och beläggningsgrad.
De emissionsdata som använts har hämtats från NTM:s hemsida avseende underlagsdata för lastbil (NTM, 2003). Eftersom undersökningen av transportfordonen inte är
tillräckligt detaljerad, måste vissa antaganden göras. Energianvändningen antas vara av
medelkaraktär, samtidigt som lastbilarna har antagits tillhöra Euroklass II.

Uppmärkning av information med XML (Extensible Markup
Language)
Syfte med XML
För hantering av dokument och data har under åtskilliga år använts det standardiserade uppmärkningsspråket SGML11. Bland annat inom försvarsmaterielsektorn och
fordonsindustrin har det fått stort genomslag, men för allmänt bruk har det ansetts
alltför komplicerat och kostnadskrävande att tillämpa. En applikation av SGML är
11

Standard Generalized Markup Language (SGML) – uppmärkningsspråk som föregick XML
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emellertid HTML12, som genom att det kommit att användas för att märka upp webbsideinnehåll och bli den kodning som webbläsare använder, blivit vida känt och använt. HTML är enkelt, men har också stora begränsningar. För att kringgå begränsningarna hos HTML har XML utvecklats. XML kännetecknas av att innehåll och
presentation skiljs åt, så att från ett och samma XML-dokument flera olika presentations- och publikationsformer kan genereras, t.ex. webbsidor med anpassat innehåll
för olika ändamål, CD-ROM-publicering, konvertering till pdf13-filer för tryckning etc.
En XML-fil är också mycket lätt att söka information i på grund av att uppmärkningen utgör en indexering av innehållet, och den är dessutom en ren textfil och således
dels plattformsoberoende och dels möjlig att läsa direkt utan avkodning. Filerna blir
också i regel relativt små i jämförelse med databastabeller och annan representation
och därmed lätta att överföra.
Hur metoden/verktyget fungerar och är uppbyggt
För att märka upp innehållet i ett dokument eller en uppsättning data görs en indelning i element som beskrivs med valfria etiketter, ’tags’, som kan anpassas till innehållet och den avsedda användningen. Sådana etiketter kan även innehålla attribut, som
ger en ytterligare precisering av innehållet, t.ex. sorten i följande exempel:
<volym sort=”liter”>35</volym>

Ett exempel på hur en sådan XML-kodning kan se ut då den beskriver innehållet i ett
transportdokument återfinns i Bilaga 3.
Till XML-uppmärkningen kan (men behöver inte) en DTD14 vara knuten. DTD är ett
arv från SGML, där den är obligatorisk. DTD kan ändå vara lämpligt att använda för
större XML-dokument, eftersom den är ett sätt att göra strukturen överskådlig och
man kan genomföra en så kallad validering av XML-uppmärkningen genom att jämföra med dess tillhörande DTD. Tendensen nu är emellertid att utarbeta ett så kallat
XML Schema i stället. Fördelarna är att man får en beskrivning som överensstämmer
med XML-specifikationen och att betydligt större möjligheter finns att precisera typ
av innehåll i XML-uppmärkningen. Ett XML-schema som beskriver villkoren för vårt
tidigare exempel i Bilaga 3 visas i Bilaga 4. I exemplet är i stort sett varje elements typ
angiven som ”string” (text), men den kan också anges som ”decimal” (decimaltal),
”short” (kort flyttal), ”boolean” (ja/nej) med flera.
Själva innehållet i t.ex. transportdokumentationen kan således märkas upp som ett
(eller flera) XML-dokument med ett lämpligt val av etiketter. XML är alltså i första
hand ett hjälpmedel för att märka upp innehållet i ett dokument utifrån vad data betyder snarare än hur data skall presenteras. I och med att etiketterna är fritt valda när
data kodas med XML kan de inte utan vidare tolkas av webbläsare eller layoutprogram
vilket medför att man förlorar de möjligheter till presentationsformatering och layout
som t.ex. HTML erbjuder. Ett antal XML-relaterade verktyg och generella programmeringshjälpmedel finns idag att använda för bearbetning av den uppmärkta och kodade datamängden, så att den lämpar sig för presentation via webb eller andra informationskanaler.
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12

HyperText Markup Language (HTML) – SGML-applikation som används för att beskriva
webbsidor

13

Portable Document Format (PDF) – dokumentuppmärkningssystem som utvecklats av
Adobe, ofta använt i tryckunderlag och webbdokument

14

DokumentTypsDefinition (DTD) – grammatikbeskrivning för SGML- och XMLapplikationer
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För framställning av tryckunderlag och webbpresentationer är det således relativt enkelt att koppla en för ändamålet anpassad presentationsmall, stilmall, till XMLdokumentet och konvertera detta till exempelvis en HTML-uppmärkt fil eller en
PDF-fil, vilka i så fall kan läsas direkt av alla webbläsarprogram. Vårt exempel i Bilaga
3 kan exempelvis kopplas till en mycket enkel transformationsstilmall, skriven i
XSLT15, som skapar ett HTML-dokument för att visa den efterfrågade informationen.
XSLT-dokumentet och dess resultat visas i Bilaga 5.
Hur har XML använts i detta projektet
Med XML-kodning kan stora mängder information om avfallssystemet hanteras och
struktureras, såsom aktörer (verksamhet och lokalisering), och om själva avfallet
(mängder, kvaliteter, lokalisering, flöden, mm). Kodning av information inom detta
system kommer att vara betydelsefull för att kunna optimera resurs- och miljöeffektiviteten i avfallstransportsystemet.
Uppmärkning av avfallsinformation kan göras på olika sätt beroende på syftet. Om
det gäller att presentera informationen över olika webbtillämpningar kan det vara
lämpligt att använda en uppsättning specificerade XML-etiketter (t.ex. angivna i ett
XML Schema, vilket även möjliggör validering av dokumentet) och för presentationen
utforma en XSLT-transformation för varje önskad layout. Andra användningssätt för
ett uppmärkt dokument kan dock vara till exempel att:
– lätt kunna söka olika slag av information,
– länka sammanhörande information,
– sammanställa särskilda sidor om vad som gäller för en viss avfallskategori,
– sammanställa ett utbildningsprogram,
– upprätta en utrustningslista för fordon som transporterar avfall,
– producera en pdf-fil som tryckunderlag.
För integration med GIS kan ISO-standardförslaget GML16 vara ändamålsenligt, och
det övervägs för närvarande för implementering av ledande GIS-företag. Mera information om GML återfinns i (GML 2004).
XML-relaterade språk och tillämpningar är alltjämt under utveckling. Den mest auktoritativa framställningen av gällande standard och förslag återfinns på World Wide Web
Consortiums (W3C17) Internetsidor (W3C 2004). Dessa innehåller många länkar till
andra resurser på Internet, för information, programvara, diskussionsgrupper med
mera.

15

Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) – stilmallsspråk för att transformera XML-dokument till andra XML-dokument, t.ex. XHTML för visning i webbläsare.

16

Geographical Markup Language (GML) – en XML-applikation för geografisk information.

17

World Wide Web Consortium (W3C) – den organisation som koordinerar utvecklingen av
XML.
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Kartläggning av informations- och avfallsflöden
Arbets- och organisationsstruktur inom avfalls- och återvinningssystemet
Naturvårdsverkets har i sin rapport Samla och återvinn sammanställt återvinningsresultaten för producentansvaret under år 2003 (Naturvårdsverket 2003). En översikt
över de uppnådda resultaten kan ses i Tabell 2.
Tabell 2. Resultat av förpackningsinsamlingen från de olika materialbolagen under 2003
Materialslag

Totalt sett på
marknaden
(ton)

Materialutnyttjande
(ton)

Glas

165 000

151 229

-

92

92

Plast, ej PET

149 095

26 916

75 588*

18

69

13 488

10 652

-

79

-

PET-flaskor av
engångstyp

Energiutnyttjande
(ton)

Materialutnyttjande
(%)

Återvinning
(material- och
energiutnyttjande)
(%)

Papper o kartong

200 000

75 020

1 482

38

38

Wellpapp

422 000

359 000

-

85

85

41 700

30 400

-

73

73

9 000

2 500

-

28

28

15 547

13 266

-

85

85

393 131

63 028

328 848

16

100

52

81

Stål
Aluminium
Returburkar
Trä

Totalt
1 408 961
731 011
405 918
* Varav 48 000 ton som energiutvunnits i kombination med hushållsavfall.

I Tabell 2 är inte resultatet från de företag som anmält att de tar eget ansvar för förpackningsavfallet inkluderat. Dessa motsvarar endast några få procent av materialbolagens uppgifter och påverkar således inte slutresultatet nämnvärt.
I Figur 4 presenteras den insamlade mängden förpackningsavfall summerat per län.
Det syns tydligt att Stockholms län, Skåne och Västra Götaland skiljer sig markant
från de övriga när det gäller insamlade mängder returpapper och well. Informationen i
tabellform återfinns i Bilaga 6. Insamlingsresultat per län.
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Figur 4. Insamlade mängder (ton) förpackningar från hushållen 2003. Källa IL Recycling.
Insamlingssystemet täcker in allt från avfall insamlat från återvinningsstationer, återvinningscentraler till industrispill från enskilda företag. Beroende på om det är avfall
alstrat i industrin eller industrispill, tar det olika vägar in i återvinningssystemet. Rent
industrispill betingar ofta ett högre värde än vanligt avfall. Det märks en tydlig skillnad
på de system som byggs upp för att hantera låg- respektive högvärdigt avfall. Lågvärdigt avfall som papper och plast kan i vissa fall lagras en tid, medan t.ex. aluminiumskrot som skall fragmenteras samlastas för att snabbare fylla en lastbärare och därmed
minimera lagringstiden. Detta sker inom t.ex. Stenakoncernen, således inom en egen
koncern där det finns incitament att minimera transporter likväl som lagersaldo.
Det finns tydliga ekonomiska incitament att optimera och effektivisera avfallsflöden.
Ett sådant är att försöka styra inflödet i systemen, som det beskrevs i teorin om omvänd logistik,. Det finns utvecklade standarder för hur avfall skall klassificeras, t.ex.
finns en europeisk förteckning över standardkvaliteter av returpapper (SS-EN 643
2002), men under kartläggningen framkom inte en enda användare av den. Det gavs
ingen förklaring till varför!
Incitamenten är kanske än tydligare för aluminiumavfall, där det finns en ”branschstandard” som även används. Där har branschen med Stena i bräschen utvecklat en
sorteringsguide, kallad ”Skrotboken”, där det tydligt framgår hur materialet skall vara
beskaffat för att värderas högt och betinga ett högt pris.
En grundlig sökning efter de företag som presenterar sig själva och sin verksamhet
med nyckelordet avfall utfördes med sökmotorer som Eniro och Google. Sökordet
”avfall” visade (utförd i februari 2004) 435 företag under kategorin återvinning. På
Vidare studerades förutom direkta företagsportaler även platser som Naturvårdsverkets hemsida via nätet.
Under litteratursökningen fann vi en sammanställning (Tabell 3) över företag som
klassas som avfallsanläggningar enligt SCB18.

18

Statistiska Centralbyrån (SCB)
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Tabell 3. Antal arbetsställen som klassas som avfallsanläggning enligt SCBs företagsregister (källa
Sundqvist 2002)
Typ av anläggning

Antal arbetsställen

Industrianläggningar för återvinning av skrot och avfall av metall

153

Industrianläggningar för återvinning av skrot och avfall av ickemetall

73

Anläggningar för insaml, sortering oh omlastn av ej miljfarligt
avfall*

472

Anläggningar för kompostering och rötning av ej miljöfarligt avfall*

13

Anläggningar för deponering av ej miljöfarligt avfall*

25

Anläggningar för mottagn, omlastn och mellanlagring av miljöfarligt avfall*

60

Anläggning för behandling och slutförvaring av mljöfarligt avfall*

27

Övriga avfallsanläggningar

82

Gatu- och renhållningsverk, slamsugningsföretag m.m.

433

Analys av de olika materialbolagens entreprenörslistor visar att det är samma företag
som finns representerade hos nästan alla. IL-Recycling, Ragn-Sells, SITA och Stena
representerar 73 procent av antalet transportuppdrag relevanta för de utvalda avfallsslagen i detta projekt (Tabell 4).
Tabell 4. Fördelning av transportuppdrag mellan Stena Scanpaper, IL-Recycling, SITA, Ragn-Sells
och andra entreprenörer under 2002 (RVF)
Material

Stena
Scanpaper

IL
Recycling

SITA

RagnSells

0

0

78

22

35

189

289

118

Metall

5

46

34

72

54

132

289

46

Plast

24

44

39

104

73

78

289

38

Returkartong

111

163

2

0

95

14

290

9

Summa

140

253

153

198

64

413

1157

Glas

Andel av Övriga
uppdrag, uppdrag
%

Summa

Antal
bolag

I Tabell 4 är det värt att notera att summan över uppdragen skall bli 289, vilket motsvarar de kommuner som var med i den tabell vi fick tillgång till av REPA. I raden för
Returkartong blir summan 290, vilket beror på att det i Vännäs kommun finns upptaget två entreprenörer för IL Recycling, en i Holmsund och en i Umeå.
Kartläggningsarbetet gav oss en mycket klarare bild av vilka flöden som var relevant
att studera för att få en bra uppfattning av komplexiteten hos avfallsflödena i Sverige.
Några klart avgränsade flöden från Plastkretsen, Ramneskogs och SITA utkristalliserade sig som goda representativa flöden för hela avfallssystemet i Sverige. Plastkretsens flöde fungerar även som en bra värdemätare på resultat från förändringar, då de
samarbetar med de stora återvinningsindustrierna i landet.
Datamängden från Plastkretsen har analyserats och visualiserats med GIS i detta projekt. Vi får därmed en tydlig bild av flödesnoder, tyngdpunkter m.m. Ingen entreprenör har dock kunnat presentera data, som visar på utnyttjandegrad, fyllnadsgrad osv.
för de resursbärare som utnyttjats. Detta har försvårat försöken att simulera och optimera transporter med tydliga mätbara resultat, men de är ändå fullt tillräckliga för att
testa verktyg som GIS och systematisering med XML och utforma en prototyp till ett
nytt system i form av en ”avfallsbörs”.
Resultatet av kartläggningen visade en entydig bild av alla olika återvinningssystemen,
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framför allt när det gäller återvinning kopplat till producentansvarslagen om förpackningar och returpapper. Alla återvinningssystem bygger i stort sett på samma principer. Ett bolag ansvarar utåt för de olika produkternas återvinning. Nedan listas de
aktiva bolagen i Sverige
– Pressretur för tidningar
– Plastkretsen för plastförpackningar
– RWA (Returwell AB) för wellförpackningar
– SKÅ (Svensk Kartongåtervinning) för kartongåtervinningen
– Metallkretsen för metallförpackningar
– El-kretsen för el-avfall
De olika bolagen ägs av intressenter i den näring som producerar de olika produkterna
som förpackningar, papper och papp. Gemensamt för alla är att de kontrakterar entreprenörer för att utföra insamling, sortering, upparbetning, lagring och transport.

Insamling och återvinning av byggavfall
Under kartläggningen av byggavfall kontaktades Mikael Szudy på SCB med en förhoppning att hitta statistik från byggsektorn. Vid intervjun framkom det att ingen av
deras rapporter lyckats fånga in statistik från byggsektorn och dess avfallsflöden. Szudy hänvisade oss vidare till Danielle Freilich på Sveriges Byggindustrier i Stockholm.
Sveriges Byggindustrier hade inte tillgång till samlad statistik men lämnade ytterligare
namn på kontakter inom byggindustrin hos företagen JM Bygg, NCC, Peab och
Skanska.
Ulrika Broman på JM Bygg informerade om att företaget anlitade Ragn-Sells som
avfallsentreprenör och Stockholm Åkerier för transport av visst avfall (Broman 2005,
bil 1). Den aggregerade statistiken för Stor-Stockholm, avseende år 2002 var avfall
totalt: 1796 ton, varav PTP/brännbart 337 ton. JM har i stort sett inte haft några
"rena" plast- eller kartong/papp-fraktioner på projekten i Stor-Stockholm. Däremot
tillhandahöll de en excelfil med de fraktioner som Ragn-Sells hanterat under året.
Under intervjuer med representanter för byggföretagen NCC och PEAB framkom det
att företagen nu försökte gå ifrån den traditionella källsorteringen på byggarbetsplatserna pga. platsbrist i framför allt storstäderna. Källsorteringen för med sig fler containrar och därmed större uppställningsyta. Nu anlitar företagen istället företag som
Ramneskogs Emballage & Skrot som sorterar allt avfall med en ny teknik efter det att
det transporterats bort från själva byggområdet.
Ramneskogs Emballage & Skrot har på kort tid gått från ett fåtal anställda till att idag
sysselsätta knappt trettio personer. Affärsidén bygger på att sortera skrot och byggavfall och företaget omsätter ca 50 miljoner kronor.
Ramneskogs förfogar över en ansenlig fordonsflotta och utförde under 2001 mer än
13 500 transporter. Behovet av företagets sorteringstjänster ökar, och en ny sorteringsanläggning togs i bruk under första delen av 2004. Företaget har planer på att
expandera ytterligare. Företaget Ramneskogs presenteras utförligare under rubriken
Ramneskogs.
Tanken är att sortera ut en brännbar fraktion ur byggavfallet och därmed minska andelen som går till deponi, samtidigt som hantering med sorteringen i slutskedet av
avfalls hanteringen ökar resursutnyttjandet av de transportfordon som används.
Traditionellt källsorterar man redan på byggarbetsplatserna. Förfarandet med ett antal
olika containrar på arbetsplatserna kräver både yta och fler transporter in och ut till
anläggningarna.
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Insamling och återvinning av returpapper
Papper och papp kommer in i olika avfallssystem, dels som industrispill från olika
tillverkningsområden men framförallt från grenar av producentansvaret. De senaste
tio åren har det skett en fördubbling av returpappersförbrukningen i Sverige enligt
Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrin 2003) se Figur 5 nedan. Med returpapper
menas i detta sammanhang allt insamlat papper från förpackningsinsamlingen, tidningar, industrispill osv.

Figur 5. Total förbrukning och återvinning av returpapper i Sverige.
År 2002 konsumerades det i Sverige 1 341 000 ton produkter av papper, papp och
kartong för vilka det finns producentansvar. Förutom den insamlade mängden papper
i Sverige så importeras även ca 400 000 ton tidningspapper årligen (Pressretur, Bilaga
1).

Figur 6. Återvinning och konsumtion av papper med producentansvar 2002 (Pressretur).
Den stora mängden returpapper som samlas in kommer in i ett system för producentansvar för tidningar och förpackningar (Se Figur 6 ovan ), där de olika materialbolagen
och Pressretur står i centrum och administrerar. I huvudsak är det ett fåtal stora huvudaktörer (vilka listas i Tabell 4), som agerar i dessa system. HA Industrier och Sydåtervinning kan läggas till, då även de är relativt stora aktörer på marknaden.
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Kort kan nämnas att industrispill av papper från de olika sektorerna, som förpackningar och tidningar, blandas inte med annat pappersavfall. Rena fraktioner betingar
även här ett större värde då vid återvinning (Stora Enso Packaging, Bilaga 1).

Tidningar och kontorspapper
Pressretur administrerar producentansvaret för tidningspappersproducenterna. Tabell
4 visade att Stena Scanpaper och IL Recycling båda är stora entreprenörer i fråga om
insamlingsuppdrag för förpackningsinsamlingen. Det gäller även insamlande och återvinning av tidningar. Det kan till viss del förklaras med att IL Recycling ägs av några
av de stora pappersbruken. Pressretur som administrerar insamlingen ägs också till
stora delar av pappersbruken men har ingen egen organisation, utan personal lånas ut
från de olika ägarna. 2002 administrerades Pressretur av IL Recycling i Stockholm och
Göran Nilsson från SCA var bolagets VD.
Genom IL Recycling och PÅAB19, säkrar ägarbolagen (bruken) sin tillgång på returfiber. Pressretur samlar enbart in ”lästa” tidningar, inklusive tidskrifter, direktreklam,
postorder och telefonkataloger. Insamlingen i varje kommun sköts genom upphandlade entreprenader av underentreprenörer. Aktiva underentreprenörer är SITA,
H.A. Industri, Ragn-Sells, Returpappercentralen i Uppsala, Stena Scanpaper och Sydåtervinning.
Tidningar samlas in från återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Materialet
transporteras därefter till sorteringsanläggning för finsortering hos entreprenörerna.
Tidningarna transporteras vidare löst eller balat till olika pappersbruk för tillverkning
av nytt tidningspapper. De svenska pappersbruken som tar emot återvunna tidningar
och tryckerispill är:
– Stora Enso Hylte
– Braviken (Holmen Paper)
– Hallsta (Holmen Paper)
– Edet (SCA Hygiene Paper)
– Katrinefors (Metsä Tissue)
– Munksjö Hygien
– Nyboholm (Metsä Tissue)
För mer information om pappersbruk i Sverige som använder returpapper se Bilaga 7.
Insamlandet av returpapper från Pressretur uppgår årligen till ca 480 000 ton, efter
sortering återstår ca 450 000 ton. Den årliga förbrukningen av återvunnet returpapper
(tidningar) ligger idag på ca 1 miljon ton. För att täcka upp behovet importeras därför
ca 400 000 ton och ca 150 000 ton kommer från olästa tidningar och spill från tryckerier. (Pressretur, Bilaga 1)
Kontorspapper samlas in och återvinns på frivilligt åtagande av pappersbranschen, det
källsorteras för sig för att sedan tas in till sorteringsanläggningar där det kvalitetskontrolleras och sorteras. Kontorspappret transporteras sedan vidare löst eller balat till
olika pappersbruk (se Bilaga 7) där det utgör råvara vid tillverkning av bl.a. hygienpapper.

Förpackningar av papp och wellpapp
Returwell AB administrerar producentansvaret för förpackningar av wellpapp, företaget ägs av olika branschorganisationer och enskilda bolag. År 2003 konsumerades i
Sverige 422 000 ton och den insamlade mängden för återvinning uppgick till 359 000
19

Pappersåtervinningen AB (PÅAB)
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ton vilket ger 85 procent. Det är klart över det mål på 65 procent som är satt av regeringen.
Insamlingen av returwell sker genom hämtsystem från handel, industri och andra storförbrukare av wellpapp samt återvinningscentraler Huvuddelen av transporterna av
returwell sker i retursystem där varor transporteras i båda riktningarna och en betydande del sker via järnväg.
Returwells huvudentreprenörer är i huvudsak samma som för IL och PÅAB:
– HA Industrier
– I L Recycling
– Ragn-Sells
– SITA
– Stena Scanpaper
– Sydåtervinning
Insamlingen av pappersförpackningar från hushållen, organiseras av Svensk Kartongåtervinning tillsammans med Returwell. Den del, ca 36 procent, av returwellen som
återvinns från hushållen används tillsammans med övriga pappersförpackningar för
tillverkning av kartong. Andelen motsvarar 10 procent av den totala mängden returwell som återvinns.
De pappersbruk som tar emot denna fraktion är Fiskeby Board, Norrköping och
Örebro Kartongbruk, Örebro. Huvuddelen av transporterna sker med lastbil och
insamlingen är mycket kostnadskrävande. Den största andelen returwell återvinns via
hämtsystemen från handel, industri och andra storförbrukare av wellpapp samt från
återvinningscentraler.
Figur 7 visar kretsloppet för wellpapp i dagens avfallssystem och samhälle. Figuren
visar också att det finns flera steg där det är viktigt att minimera miljöbelastningen i
fråga om både transporter och andra resurser. Det sker även transporter mellan industri, handel och hushåll som med påverkan från ”grön logistik”, främst genom bättre
dimensionerade förpackningar, kan minimera transportarbete.
Svensk Kartongåtervinning AB, SKÅ, bildades 1994 och administrerar producentansvaret för pappersförpackningar av kartong (utom wellpapp) Som det beskrevs tidigare, samarbetar SKÅ och Returwell vid insamlingen av hushållsförpackningar. SKÅ ägs
av 14 företag och organisationer, som representerar hela förpackningskedjan.
Förpackningarna samlas in från återvinningsstationer, fastighetsnära insamling och
direkt från industrin. För insamling av pappersförpackningar finns det ca 6 400 behållare runtom i landet. Efter tömning körs förpackningarna till en sorteringsanläggning,
där materialet kvalitetssäkras genom att skräp sorteras bort. Därefter pressas förpackningarna samman till femhundrakilos balar. Balarna transporteras med lastbil eller
järnväg till ett pappersbruk. Enligt intervju med entreprenörer inom näringen förekommer det att sorteringsanläggningar bunkrar upp sorterade och balade förpackningar för att täcka upp ett senare behov vid en vikande tillgång.
Fiskeby Board och Örebro Kartongbruk är de två bruk (Bilaga 7) i Sverige, som tar
emot returkartong. Efter ankomst kontrolleras ca 30 procent av alla sändningar, varav
tio procent av balarna kontrolleras genom slumpvisa borrprover. Borrkärnorna analyseras i olika fraktioner, wellpapp, övriga pappersförpackningar och övrigt papper samt
övrigt material. Entreprenören får sedan betalt, beroende på vilken kvalitet materialet
har. Det är således i slutet av återvinningskedjan, som kvaliteten fastställs.
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Pappersbruk

Skog

Återvinningsföretag

Wellpapptillverkare

Packande
industri

Energiutvinning

Industri
Hushåll
Handel

Figur 7. Flödet av returwell i dagen avfallssystem i samhället. Pilarna representera transporter till och från olika användningsområden i samhället.

Insamling och återvinning av aluminiumförpackningar
Metallkretsen har sedan starten 1995 ansvarat för insamling och återvinning av förpackningar av stålplåt och aluminium (Metallkretsen, Bilaga 1). Metallkretsen hade
under 2002 avtal med 52 huvudentreprenörer (kommunala & privata) största delen
från IL Recycling och Ragn-Sells. De olika huvudentreprenörerna levererar insamlade
förpackningar till en av totalt 34 mellanlager. Hos respektive mellanlager registreras
information om insamlare, kvalitet och kvantitet. Idag finns sorteringsanläggningar i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad, Hallstahammar, Helsingborg, Älmhult och
Borlänge.
År 2003 producerades det ca 9 000 ton aluminiumförpackningar och totalt samlades
det in ca 2 500 ton aluminium under 2003 (Naturvårdsverket 2003). Aluminiumförpackningarna levereras huvudsakligen till Stena Aluminium i Älmhult.
Transporter mellan huvudentreprenörerna och sorteringsanläggningarna utförs av
transportörer kontrakterade av metallkretsen. Transporterna beställs av respektive
entreprenör per fax eller telefon.
Metallkretsen ägs gemensamt av representanter från emballagetillverkare, fyllare och
handel:
–

Emballagetillverkare
- Emballator Ulricehamns Bleck AB
- G&M Lysekil AB
- Norden Tubes AB

–

Fyllare
- Sveriges Färgfabrikanters Förening
- Dagligvaruleverantörernas förbund

–

Handel
- Svensk Dagligvaruhandel
- Svensk Handel

29

Effektivare avfallshantering – EFFA

Resultat och diskussion

Insamling och återvinning av bilar
Under inledning av kartläggningen studerades det även vilka källor det fanns till de
utvalda fraktionerna i detta projekt. Det visade sig då att det fanns anledning att även
studera flödet av bilar och elektroniska produkter. Det är båda två områden som innefattas av producentansvar. Det visade sig ofta röra sig om blandade metall- och plastfraktioner, där det t.ex. var svårt att spåra aluminiumets väg till återvinning. Det framkom även i kartläggningen att plastindustrin återvinner industrispill i sin egen produktion genom att mala plasten till granulat och återanvända det.
Återvinningen av bilar i Sverige organiseras dels av SBR20 dels av BIL Sweden. Det
fanns år 2002 ca 550 auktoriserade bildemonterare i Sverige, varav 162 är anslutna till
SBR (SBR, Bilaga 1). De står för 70 procent av de 286 000 bilar som skrotades år
2002. Bil Sweden är branschorganisationen för företag som tillverkar och importerar
personbilar, lastbilar och bussar och företaget organisationen ca 25 medlemsföretag.
Tillsammans har de två organisationerna 229 mottagningsstationer där uttjänta bilar
återvinns (Se Bilaga 8, Mottagningsstationer för uttjänta bilar).
Återvinningen går till så att bilarna saneras på vätskor m.m. och pressas samman för
transport till en av landets sex fragmenteringsanläggningar. Stena Fragmentering i
Halmstad är slutpunkten för de flesta bilar som skrotas. Stena Fragmentering i Halmstad upparbetar även produkter åt andra fragmenteringsanläggningar i landet. Efter
fragmentering sorteras aluminiumresterna ut för transport till Stena Aluminium i
Älmhult. Plast återvinns inte i nämnvärd utsträckning nu, men senast år 2006 skall
större plastdetaljer återvinnas som en följd av EG-direktivets krav.

Insamling och återvinning av elektronik och vitvaror
Elektronikåtervinning och vitvaror är andra källor till aluminiumflödet och administreras av El-Kretsen. Bolaget ägs av 22 branschföreningar och har uppdraget att administrera producentansvaret för el-avfall. Det är icke vinstdrivande och finansieras av de
ca 500 medlemmarnas nyförsäljning av elektronik.
Hanteringen av sådana restprodukter styrs i stor utsträckning av WEEE21-direktivet.
Det är ett EG-direktiv, som ålägger medlemsländerna att reglera hur uttjänta elektriska
och elektroniska apparater skall tas om hand. Insamlingen sköts av elretur, som är ett
samarbete mellan kommunerna och El-Kretsen.
Tabell 5. Insamlade mängder elavfall i Sverige 2002-03 (källa El-Kretsen)
År

Stora vitvaror

Div elektronik

Antal

Vikt i kg

Kg/inv

Vikt i kg

Kg/inv

2002

657 332

32 866 605

3,68

36 520 547

4,09

2003

655 334

32 766 700

3,66

44 065 760

4,92

Elektronik demonteras hos förbehandlare som Stena Technoworld i Bräkne-Hoby
och Västerås. De demonterar det mesta för hand, och därefter materialbestäms plasterna med hjälp av IR. Plaster med bromerade flamskyddsmedel sorteras ut med hjälp
av röntgen. Alla plastfraktioner energiåtervinns hos Sakab i Kumla, medan aluminium
transporteras till Stena Fragmentering i Halmstad eller Malmö. Enligt uppgift (Sjölin,
Bilaga 1) har de problem att hitta avsättning för plastfraktioner, på grund av att plastbranschen är helt fokuserad på återvinning av plastförpackningar och produktionsspill.
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Vitvaror hanteras likt elektroniska produkter, det är särskilda förbehandlare som får ta
emot dem för återvinning. När kyl/frys anländer till Stena Fragmentering (200 000
st/år) sorteras de upp i två separata hanteringsflöden, mineralullsisolerade respektive
skumplastisolerade. Det som skiljer dem åt är hanteringen och utvinningen av freon
R11 ur själva skumplasten. Skumplasten mals ner under undertryck, och efter ett antal
processteg kan man ta tillvara freonet i flytande form. Efter att utrustning demonterats, mals det kvarvarande ner i en trippelkvarn. Blandplastmaterial i chipsstorlek separeras och gick år 2002 till deponi. Försök har gjorts med Electrolux att tillverka nya
produkter av återvunnen plast. Ett företag i Belgien, Gallo, har visat intresse av att
köpa plasten, men höga fraktkostnader har hittills varit ett problem.
Det totala aluminiumflödet skiljer sig inte nämnvärt från de andra avfallsflödena då
det gäller producentansvar. Det är samma informationskanaler fax och telefon som
gäller. I Stena Aluminiums skrotbok som fungerar som inofficiell standard, framgår
det hur gods skall aviseras innan leverans och det står utförligt att det är fax eller telefon som gäller. Det framgår även vilken information som skall framgå, nämligen:
- Säljarens namn och adress
- Säljarens kontaktperson
- Mot vilket leveranskontrakt leveransen sker
- Skrotsort, kvantitet
Det finns en kvalitetsbeteckning för magnesiumlegerade burkar enligt den skrotbok
som används för klassificering. För övrigt fragmenterat aluminiumavfall finns det två
kvalitetsbeteckningar.
Informationshanteringen och kommunikationen inom aluminiumåtervinningen har i
grunden samma struktur som övriga fraktioner som studerats. Däremot finns det
inom de olika bolagen samlastnings, samordnings aktiviteter pga. fraktionens relativt
höga värde på marknaden. De aluminiumfraktioner som faller ut ur de produkter som
är involverade i producentansvaret bedöms har samma möjligheter till förbättrat informationsflöde som papper och plastfraktionerna. Likheter i informations- och transportsystem för både aluminium och plast flöden i samhället resulterade i att vidare
analys av förbättringar endast utfördes inom ett av system enligt scenariomodellen.

Plastkretsen
Plastkretsen AB är bildat av näringslivet för att uppfylla producentansvarslagen för
plastförpackningar. Plastkretsen ägs av plast-, livsmedels- och oljeindustrin och får
enligt dess styrelse ej gå med vinst. Plastkretsens verksamhet finansieras helt av de
förpackningsavgifter, som REPA samlar in från förpackningsindustrin. Den 1 januari
2005 kommer Plastkretsen att sänka denna avgift från 2,70 kr/kg till 2,00 kr/kg.
Kravnivån på plaståtervinningen enligt producentansvaret ligger på 70 procent återvinning, där minst 30 procent skall vara materialåtervinning. Totalt användes 151 453
ton plastförpackningar på den svenska marknaden år 2003. Av dessa skickades 27 706
ton till materialåtervinning, och 76 025 ton energiutnyttjades. Man uppnår alltså kraven med en 70 procents återvinning idag, men andelen som materialåtervinns måste
öka ytterligare från dagens uppnådda 18 procent. Enligt Plastkretsen energiutnyttjades
ytterligare ca 48 000 ton mjukplast i kombination med annat osorterat hushållsavfall
(Naturvårdsverket, 2003).
Plastkretsen har placerat ut insamlingsbehållare vid återvinningsstationerna, där hushållen lämnar sina använda konsumentförpackningar. Entreprenörer, som anlitas av
Plastkretsen, tömmer därefter behållarna på hårda (flaskor, kärl och burkar) och mjuka
plastförpackningar. Mjuka förpackningar från hushållen är svårhanterat material, som
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innehåller laminerat och förorenat material. Efter tömning transporteras materialet till
mellanlagringsplatser, där förpackningarna grovsorteras. Vid grovsorteringen sorteras
icke-förpackningsmaterial, som pulkor, bowlingklot m.m., bort.
År 2003 fanns det ca 130 stycken mellanlagringsplatser i landet. När entreprenörerna
har grovsorterat en mängd, som motsvarar en full bil, rapporterar de in det till Plastkretsen, som därefter styr flödet till en av fyra stycken finsorteringsanläggningar i
Strömsbruk utanför Hudiksvall, Deje i Värmland, Stockholm och Bredaryd i Småland.
Där kan förpackningarna finsorteras ytterligare vid dessa anläggningar efter plastsort
och färg, om kunden efterfrågar det. Finsortering görs idag endast på material som
skall materialåtervinnas.
Efter finsorteringen balas materialet och rapporteras därefter till plastkretsen på samma sätt som mottagningsstationerna, när det finns en full bil (en beställning).
Mjuka förpackningar från hushållen finns det inga skäl att finsortera, utan de styrs
direkt från en mottagningsstation (grovsortering) till en förbränningsanläggning.
Vissa kommuner i landet skickar dock hushållsavfallet osorterat, innehållande plastavfall, direkt till förbränning.
För närvarande anlitar Plastkretsen tre företag för att upparbeta plasten till bränsle.
Plastfraktionen mals och blandas med annat material, så att man får en lämplig bränsleblandning, som kan levereras till någon avfallsförbränningsanläggning.
Plastkretsen levererar ganska stora mängder avfall till Cementa på Gotland. Cementtillverkning förbrukar mycket energi, eftersom stora kvantiteter av råmaterial skall
hettas upp till ca 1000ºC. Plasten mals och förbehandlas av Cementa innan den tillsätts i processen i stället för konventionella fossila bränslen som kol och olja.
Företag med stora volymer av plastförpackningar har insett att det finns ett värde i att
själv sortera och lämna in förpackningarna till Plastkretsen. Alla företag som har en Fskattsedel och som inte vill köpa tjänsten från återvinningsföretag kan registrera sig
som avlämnare hos Plastkretsen. Då kan de leverera förpackningar direkt till en av 32
mottagningsstationer i landet. Där får de ersättning för materialet som lämnas. Ersättningen är beroende på vilken typ av plastförpackning det rör sig om. Plastkretsen
skiljer på tre olika typer av industriförpackningar:
– Pallfilm,
– Hårda plastförpackningar, dunkar, stora fat
– Övriga plastförpackningar
Pallfilmen som kommer in till mottagningsstationerna håller oftast mycket hög kvalitet.
Efter utsortering av felaktigheter transporteras den direkt från mottagningsstationerna
i balad form till slutkunden (Miljösäck i Norrköping, Plaståtervinning i Arvika och
PlasticRecycling i Östhammar i Skåne, förutom att en del exporteras till Riga i Lettland). Mottagningsstationerna har här ett kvalitetsansvar gentemot Plastkretsen. Sedan
är det samma förfarande som tidigare, när det finns en mängd motsvarande en full bil
så rapporteras det in till Plastkretsen, som styr materialet till slutkunden.
Mottagningsstationerna rapporterar som tidigare, när de har full bil av grovsorterade
hårda förpackningar, och dessa transporteras i lös form till en finsorteringsanläggning.
De sorteras på motsvarande sätt som hårda hushållsförpackningar efter färg och plastsort, balas och rapporteras in och skickas sedan till slutkund.
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Informationsstruktur
Plastkretsen
All kommunikation som utförs mellan de olika entreprenörerna, Plastkretsen och
transportörerna sker per telefax. Plastkretsen skickar i genomsnitt 1000 fax i månaden
och tar således emot en stor mängd fax själva. Alla fax som de tar emot stansas därefter in för hand i företagets databas. Ett sådant system har stora risker att generera
många fel i indata på grund av den mänskliga faktorn.
Dagens informationssystem, som Plastkretsen använder för att kommunicera med
dess aktörer, är uppbyggt kring telefax och telefon. Det innebär att det är kostsamt för
hela kedjan av aktörer att hantera och överföra information. Dagens system gör att det
inte är möjligt att skicka Plastkretsens gods i mindre sändningar och samlasta med
annat gods. Transaktionskostnaden per sändning är helt enkelt för hög (Lars Stark
2004, bilaga 1). Hur informationen flödar mellan de olika entreprenörerna visas i Figur
8 nedan.

Plastkretsens informationsflöde idag
Avhämtningsplats

Plastkretsen

Finsortering

Slutkund
Upparbetning

Transportör

Insamlad mängd
avropas per fax

Hårda förpackningar

Kontakt med kund i
nästa steg
Hämtningsbesked
per fax

Transportorder
per fax
Leveransbesked
per fax
Sorterad mängd
avropas per fax
Kontakt med kund i
nästa steg
Transportorder
per fax
Leveransbesked
per fax

Figur 8. Informationsflödet som stöd för transport av hårda förpackningar hos Plastkretsen
i dagens administrativa system
Utöver det som visas i figuren kan det tilläggas att det med dagens system inte går
bekräftelser tillbaka till Plastkretsen om att transportören mottagit transportuppdraget
och planerar att utföra det. Slutkund i det beskrivna flödet kan ibland vara en upparbetningsanläggning, varför det finns två namnblock i figuren. För Plastkretsens övriga
flöden hanteras informationen på liknade sätt, med skillnaden att vissa steg som finsortering kan utgå.
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Sammantaget kan man säga att det behövs många telefax för att administrera de 4 844
transporter Plastkretsen utförde 2003. Det är ett system som tydligt går att effektivisera och därmed optimera både ekonomiskt och miljömässigt.
För att administrera betalning av de tjänster som Plastkretsen köper från mottagningsstationerna anlitas företaget Kuponginlösen. Mottagningsstationerna faxar till Kuponginlösen den utvägningsvikt de utlevererar, vilken sedan ligger till grund för en
utbetalning till mottagningsstationen från Kuponginlösen. Kuponginlösen fakturerar
sin tur Plastkretsen varannan vecka för de betalningar som utförts. De övriga aktörerna i kedjan fakturerar plastkretsen och får betalt i vanlig ordning. Finsorteringsanläggningarna får betalt dels för vad de utlevererar och dels för det de utsorterar.

Ramneskogs
Ramneskogs Emballage & Skrot ligger inte bara långt framme, när det gäller tekniklösningar för att återvinna byggavfall. De är det företag som har visat på vinsterna
med att tillämpa informationstekniklösningar. Företaget har ett bra samarbete med
lokala systemutvecklare som företaget Caplon. Vi besökte Ramneskogs i Malmö för
att ta del av både den teknik de använder och framför allt företagets informationssystem. Den information som hanteras är densamma som hos Ramneskog som i de
andra system som har studerats som exempelvis Plastkretsen. I huvudsak består den
av uppgifter om avlämnare (företag), mottagare, sändningsvikt eller volym, datum och
transportör. Den stora skillnaden är att all information lagras i ett och samma system.
Inga telefax hanteras i samband med transporterna.
I Ramneskogs system ringer eller mejlar kunderna in sina och beställningar på hämtning av avfall. Ordern registrerades i kunddatabasen och varje dag ruttoptimeras dagens körningar av transportledaren. Efter en körning vägs lastbilen och vikten rapporterades in i databasen och lades till grund för den faktura som sändes till kunden.
Vid uttransport var det samma scenario fast omvänt, vikten på bilen registrerades före
avfärd från skrotgården. Transportledaren försöker alltid planera så att bilarna inte går
tomma någon väg.
I december 2004 påbörjade Ramneskog en uppdatering av sitt informationssystem.
Det nya systemet har samma ingångar som det tidigare, dvs telefon eller e-post (Caplon, Bilaga 1). Skillnaden är att i det nya systemet har varje lastbil datakommunikationsenheter inmonterade och de kommunicerar och positionerar med hjälp av GPRSteknik. Med mottagaren inmonterad i bilen kan bilarna följas i realtid av transportledaren. Denne kan med hjälp av datorsystemet följa de olika fordonen och även se status
på lastkapaciteten i varje Bilaga
Därmed kan ytterligare uppsamlingsrundor planeras in när order kommer in och
lämpliga bilar och färdvägar hittas. Vid tömning gör tekniken det möjligt att väga innehållet, samtidigt som behållaren identifierar kunden. Därmed kan data föras över
direkt efter tömning, och en elektronisk faktura kan gå iväg automatiskt. På detta sätt
sparas mycket administrativt arbete, t.ex. fakturering och manuell inmatning av data.
Det syns en klar skillnad i informationshantering mellan olika företag, Plastkretsen
och Ramneskog. Det tycks ändå vara så att återvinningsbranschen fortfarande är
mycket pappersintensiv. Telefon och fax är de dominerande kommunikationsvägarna,
men det förekommer säkert fler undantag som Ramneskogs.

34

Resultat och diskussion

Effektivare avfallshantering - EFFA

Modellering, simulering och visualisering av avfallsflöden
Projektet har erhållit data från olika företag. Detaljerade data från Plastkretsen och
Ramneskogs har överförts till en relationsdatabas (MEFFA) för hantering, bearbetning, analys och koppling till GIS systemet PinGIS. Plastkretsens omfattande databas
över transporter m.m. från år 2003 har varit särskilt intressant för projektet. Notera att
insamlingsledet på lokal nivå inte är med. Vi väljer att illustrera olika funktioner nedan,
då en fullständig analys av Plastkretsens verksamhet med avseende på möjliga effektiviseringar av transporterna samt miljöeffekter har varit svår att genomföra. Det främsta skälet är att Plastkretsen inte i detalj planerar transporterna utan uppdrar dessa åt
transportföretag. Det innebär t.ex. att vi inte har information om vilka fordon som
använts, vilken total fyllnadsgrad för de aktuella transporterna som varit (speciellt vad
som hänt med fordonen efter det att de utfört en transport åt Plastkretsen) m.m.
Dock har Plastkretsens data varit tillräckligt intressanta för att utveckla och testa olika
funktioner, som kan komma till användning i olika sammanhang, t.ex. en avfallsbörs
på webben.
I Tabell 6 har vi använt en SQL fråga för att utifrån samtliga cirka 4 800 transporter
per material beräkna totalt antal ton, antal transporter och ton per transport för år
2003. Tabellen har kontrollerats av Plastkretsen. Att antalet ton per transport varierar
kraftigt beror på faktorer som att vikt/volymförhållanden kan variera med materialtyp,
och hur mycket man kan komprimera olika material (om de skall sorteras eller förbrännas). Mjuka plastförpackningar går främst till förbränning för energiutvinning,
medan hårda plastförpackningar kan finsorteras och materialåtervinnas i högre utsträckning.
Tabell 6. Plastkretsen: Summa transporterat per material, 2003
Ton

Typ nr

Typ

19010

10

Pallemballage

Antal transporter

Ton per transport

927

21

169

14

PP Säck

10

17

2290

20

Hårda plastförpackningar industri

493

5

9219

30

Industrins övriga plastförpackningar

681

14

11242

40

Hushållens hårda förpackningar

9088

50

Mjuka förpackningar

789

65

51806

Gotland, blandfraktion
Summa

2041

6

635

14

57

14

4844

I Tabell 7 nedan har flöden av hårdplast (hushåll, hårda plastförpackningar) räknats
fram mellan de postnummer som är aktuella för Plastkretsen. Tabellen i rapporten
redovisar endast ett utdrag. Koordinater för postnummerpunkterna tas inte heller med
av utrymmesskäl. Dessa används när tabellen ska överföras till PinGIS för visualisering. Med olika SQL-frågor och programrutiner har data från tabellen med samtliga
transporter bearbetats. Postnummer från avhämtningsplatser och mottagare har grupperats utan att ta hänsyn till adresser för de olika noderna i transportsystemet i syfte
att få en överblick. Avståndet mellan postnummerområden har räknats fram automatiskt genom en programrutin som inkluderar ruttplaneringsprogrammet RouteLogiX
(så kallad batchkörning). En tabell i systemet innehåller avståndet mellan olika par av
postnummer, så vi inte behöver räkna om avstånden i RouteLogiX om det har gjorts
tidigare. Varje beräkning tar cirka en sekund och det kan handla om flera hundra beräkningar att utföra för att optimera ett transportsystem.
Databastabellen nedan är generell och försörjs med olika data för olika transporter
från olika företag. Ett fält som är stort och som inte visas här av utrymmesskäl är
beskrivningsfältet där valfri text kan lagras av programrutinerna. Detta fält används
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för att beskriva flödeslinjerna när man klickar i PinGIS. Dessutom finns ett fält för
framräknade tonkilometer, vilket används för miljöanalyser.
Tabell 7. Plastkretsen: flöden av hårdplast
Från
postnr

Till postnr

Mängd
(kg)

Avstånd
(km)

Antal
transporter

Ton/transp.

Totalt
(km)

124 21

163 08

733 459

22,5

306

2,4

6 885

141 24

163 08

450 120

23,9

73

6,1

1 745

151 27

163 08

16 940

46,0

2

8,5

92

163 53

163 08

322 360

1,0

61

5,3

61

177 38

163 08

10 800

5,0

29

0,4

145

202 12

330 10

299 070

229,5

69

4,3

15 836

240 36

330 10

118 520

195,8

16

7,4

3 133

251 89

330 10

627 660

176,1

101

6,2

17 786

273 35

330 10

26 850

244,6

7

3,8

1 712

280 60

330 10

24 200

146,6

4

6,0

586

Ett par av Plastkretsenstransportflöden illustreras i Figur 9-Figur 11 nedan, där data
från den generella flödestabellen i PinGIS använts. PinGIS visualiserar därefter varje
flöde som ett streck mellan avhämtningsplats och mottagare för att ge en överblick.
Tjockleken på strecken är proportionella mot mängden transporterat material. Det kan
också vara volym, tonkilometer eller något annat valfritt attribut som används. Långa
transporter med mycket material upptäcks lätt i kartan, vilket inte är så lätt i en tabell.
Om tonkilometer visualiseras framträder särskilt miljöbelastande transporter.
När användaren klickar på PinGIS-knappen i MEFFA, sker all dataöverföring m.m.
automatiskt. Det går givetvis att zooma in och ut i kartorna samt klicka på kartobjekten i PinGIS för att få detaljinformation.

Figur 9. Flöden av hårda plastförpackningar,
industri, Plastkretsen, 2003. Notera att de små
cirklarna representerar mottagare.
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Figur 10. Flöden av industrins övriga plastförpackningar, Plastkretsen, 2003.
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Figur 11. Flöden för hushållens hårda förpackningar, Plastkretsen, 2003
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Figur 12. Exempel på analys där varje avhämtningsplats (större cirklar) för Plastkretsen relateras
till närmaste förbränningsanläggning (mindre ofyllda cirklar) via ett streck.

Flödeskartorna använder en översiktlig karta från Lantmäteriet som bakgrund. Vi har i
projektet haft tillgång till mycket detaljerade kartor från Navteq, som används för
navigation, bl.a. med gator och adresser, men för översiktliga analyser är dessa mindre
lämpliga, t.ex. blir det svårt att läsa kartorna och mycket krävande för datorn. I PinGIS kan man växla mellan kartor i systemet med ett fåtal klick i användargränssnittet
samt med snabbkommandon.
Flödeskartorna illustrerar visualiseringsrutiner. Man kan även i PinGIS och andra GISsystem illustrera och navigera i data från optimeringar.
Beräkningen i Figur 12 kommer från en optimeringsrutin i MEFFA som har utförts
enligt följande sekvens för varje avhämtningsplats:
– Välj ut alla förbränningsanläggningar som ligger inom en radie på cirka 200 km
fågelvägen (d v s den raka vägen)
– Räkna ut transportavståndet till alla förbränningsanläggningar valda i steg 1 med
ett ruttplaneringsprogram som RouteLogiX
– Välj ut närmaste förbränningsanläggning
– Rita dessa relationer på kartan som svarta streck..
Rutinen har använts för olika liknande analyser, t.ex. vilka Schenkerterminaler som
ligger närmast avhämtningsplatser respektive mottagare. Notera att användaren endast
behöver ett fåtal kommandon för att få fram dessa analyser och visualiseringar. Dessutom kan alla kartobjekt aktiveras med datormusen för att få detaljinformation.
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50 000 ( 18)

Figur 13. Hämtade mängder totalt för Plastkretsen per kommun i kilogram, 2003. Notera att insamlingsledet inte är med.
Fördelningen av Plastkretsens hämtade material kan också åskådliggöras, som i Figur
13 ovan. Kartan ovan har framställts genom en SQL-fråga, som summerar mängder
per kommun genom att relatera hämtningstabellen med tabellen med postnummer,
vilken innehåller kommuninformation. Ursprungligen innehöll inte tabellen med postnummer och koordinater kommuninformation. I ett GIS-program har kommuntillhörighet för varje postnummer tilldelats genom en s.k. punkt i polygon-rutin och postnummertabellen automatiskt uppdaterats med kommuninformation.
Det är också möjligt att åskådliggöra avfallsstatistik i diagramform av olika slag som i
Figur 14 nedan.
Pajdiagram återvinning 2003
200 000

100 000

20 000

returpapper2003
w ellpapp2003
pappersförpackningar2003
Metallf örpackningar_2003
Plastf örpackningar_2003

Figur 14. Avfallsstatistik per län i södra Sverige, 2003

.
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Figur 15. Ramneskogs avfallstransporter.

Figur 16. Ramneskogs transporter av well.

Samma rutiner som för Plastkretsen har använts för att analysera och visualisera delar
av Ramneskogs transporter. Genom främst olika SQL-frågor kan data från olika företag relativt enkelt analyseras i MEFFA och PinGIS. Ramneskogs är idag till största
delen en lokal aktör, vilket enkelt kan ses i dessa kartor, där alla transporter utgår från
Malmö. Se exempel i Figur 15 och Figur 16.

Modellering och beräkning av energi- och miljöeffektivitet
En beräkning av större delen av dagens flöden av hårda plastförpackningar från industrin visar ett transportarbete av 278 947 tonkilometer, vilket motsvarar ett utsläpp av
koldioxid från transporterna på ca 12 832 kg (Bilaga 9). Dock saknas vissa uppgifter
om transporterna, såsom antalet fordon, fyllnadsgrader, ledtider, kostnader osv. Det
gör att en fullständig bestämning av miljöbelastning och energibehov inte är möjlig. Vi
kan dock beskriva hur flödet skulle kunna förändras genom en samordning med primärflöden.
Primärflödesjämförelse med dagens flöden
Vi använder rutinerna för att beräkna flöden idag och kompletterar med analyser för
att jämföra med om man i stället helt skulle förlita sig på primärflöden (t.ex. Schenker). I dagsläget sker transporterna, när tillräcklig mängd avfall samlats på hög för att
motivera en transport. Transporten sker direkt från avhämtningsplatsen till mottagaren, vilket illustreras i Figur 17. Därefter kan det hända att lastbilen förflyttas tillbaka,
positioneras, till sin ursprungsort, för att transporten skall kunna ske igen. Vi vet inte
detaljer om denna transport, eftersom Plastkretsen lägger ut transporterna på entreprenörer, men i värsta fall sker här en tomkörning tillbaka.

Mottagare

Dir
ek
ttra
ns
po
rt

Avhämtningsplats

Figur 17. Avfallsflöden idag går i stor utsträckning via direkttransport

39

Effektivare avfallshantering – EFFA

Resultat och diskussion

Avfallet skulle istället kunna samordnas med primärflöden. Med primärflöden avses
här transportflöden av primärprodukter, dvs. varor före användning. Denna samordning kan ske under förutsättning att avfallet går att styckegodshantera, dvs. kan lastas
på pall, inte är farligt och inte skulle kunna påverka annat gods eller omgivningen negativt. Då skulle transportens utseende ändras, eftersom allt gods hämtas i ett inhämtningsfordon, sedan samlastas till fjärrbil, för att på mottagande ort fördelas på olika
distributionsfordon. Detta illustreras i Figur 18:
−
−

−

Sträcka 1. Slingbil hämtar vid avhämtningsplats och lämnar till närmaste Schenkerterminal. Denna sträcka har vi beräknat sedan tidigare i andra rutiner.
Sträcka 2. Linjebil kör raka vägen mellan denna terminal till den terminal som
ligger närmast mottagare/kunden, t.ex. ligger Schenker Värnamo närmast Bredarydsanläggningen, som tar emot hårda plastförpackningar. Denna sträcka behöver
beräknas för att komplettera tidigare beräkningar.
Sträcka 3. Slingbil kör med materialet från terminalen som ligger närmast mottagare/kunden till mottagare/kunden som är slutdestinationen. Denna
sträcka har vi beräknat sedan tidigare i andra rutiner.

Primärflödesnod
Slingbil

Lin

jeb
il

Mottagare

Avhämtningsplats
Primärflödesnod
Slingbil

Figur 18. Möjlig samordning med flöden av primärprodukter
Vid en första analys för hårda plastförpackningar får man preliminärt, om man helt
förlitar sig på primärflöden, ett ökat avstånd med cirka 25 procent jämfört med dagens
direkttransporter för cirka 30 sträckor med hårdplast. Detta skall relateras till eventuellt ökad fyllnadsgrad, men för närvarande är fyllnadsgrader i de olika flödena obekanta.
I stället för en direkttransport har vi tre transporter och två omlastningar för varje
sändning. Dessutom är det inte alltid så att alla Schenkerterminaler har direkttransporter mellan varandra, utan det kan finnas ytterligare omlastningar och omvägar. Detta
skall relateras till returkörningarna i dagens system och eventuella tomtransporter.
Ytterligare en faktor är att om lasten är tillräckligt stor, kan en linjebil köra direkt mellan avhämtningsplats och mottagare.
Flera frågor återstår, som kan ingå i en fortsatt forskningsansats: Hur ser dagens flöden ut, i fråga om fyllnadsgrad, effektivitet i returtransporter, frekvens, möjlighet att ta
med avfall i primärflöden med mera? Kan avfallstransporter av plast undvikas, genom
att plasten används som utfyllnad, så att en mycket hög fyllnadsgrad i så fall nås i pri-
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märflödena? Eftersom avfall är lågvärdigt, bör det kunna mellanlagras på omlastningsterminalerna, och tas med när plats finns.
Representerar en samordning en sådan samhällsekonomisk vinst att det kan medföra
en uppsnabbning av processen? Kan samhället genom att bidra till en avfallsbörs
medverka till en sådan samordning? Enligt SCB ligger andelen tomkörningar på 23
procent, och varje procentandels minskning medför en betydande miljö- och kostnadsbesparing ske.
Samordning av godstransporter är i grunden en metod att kompensera den egna
transportvolymens tillkortakommande vid transportplanering. Syftet är att skapa en
effektivare transportlösning med hänsyn till exempelvis kostnader eller miljöpåverkan.
Fenomenet med samordning är ingalunda nytt utan har använts frekvent av speditörer
och logistikföretag under en lång tid. En avgörande faktor för att klara av samordningen är informationsutbytet med berörda aktörer. Eftersom denna metod kräver
koordinering mellan olika parter, måste den sammanhållande funktionen ha möjligheter att uppdatera och uppdateras kontinuerligt (Bolin m.fl. 2002).
En sådan koordinering kan erbjudas av en ”matchmaker” dvs en tredje part, som inte
har några egna transportresurser utan endast sysslar med värdeskapande i form av att
effektivisera förhållandet mellan utbud och efterfrågan inom logistik- och transportbranschen. De utgör således en nod i ett nätverk av köpare och säljare av transporttjänster, och deras enda tillgångar är kontakter och kommunikationsvägar. Rollen kan
jämföras med en traditionell råvarubörs, där man i detta fall förmedlar kontakten mellan köpare och säljare inom transportbranschen.
Fraktsidan.se är en helt ny Internetbaserad tjänst, som skall hjälpa åkerier och speditörer att på ett snabbt, enkelt och framförallt billigt sätt söka efter frakter och sälja av
frakter. Där kan man enkelt lägga in gods som skall transporteras eller söka efter gods
för att undvika tomkörning. Fraktsidan.se vill öka lönsamheten för åkerierna genom att
minska antal mil av tomkörning, och frigöra tid åt transportledare och speditörer.
Fraktsidan.se förmedlar endast kontakten mellan åkerier och speditörer, och har därför
inget att göra med ersättningsnivån på frakten (Fraktsidan 2004).

Fördelar med samordning av avfalls- och primärflöden
Sparar pengar
Kostnadsbesparingen är den direkta effekten av samordning, som beror på avtalad
flödesrabatt. En lägre kostnad kan förutspås när avfallet tilläggslastas, jämfört med
”egen” lastbil. Bränslebesparingar uppstår genom att ett antal körningar undviks helt,
och istället befintliga fordon merutnyttjas. På sikt kan detta medge en reduktion av
lastbilsflottan. Härigenom kommer varje bil att utnyttjas effektivare, vilket bäddar för
en allmän sänkning av transportkostnaderna. Alltså skulle ett antal avfallstransporter
försvinna, och istället fyllnadsgraden ökas på befintliga fordon. Detta medför bl.a. ett
minskat slitage på vägnätet.
Bra för miljön
Genom att dra in samtliga transporter av hårda plastförpackningar från industrin, och
istället låta förpackningarna transporteras med befintliga fordon, skulle antalet transporterade kilometer minska med 60 000 km. Detta motsvarar ca 48 600 kg CO2. Vi
vet inte exakt hur många kilometer som kan tas bort, eller hur många sändningar som
i dagsläget samlastas, och kan därför inte bedöma potentialen av besparingen. Vi vet
bara att den finns. Förutom sänkta kostnader för åkarna, innebär detta också en betydande förbättring för miljön, eftersom utsläppen av miljöskadliga ämnen i stort sett är
proportionell mot bränsleåtgången.
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Transporter Managed Inventory
För att möjliggöra en ”fullständig” optimering av dagens transportsystem med hjälp av
avfallstransporter kan tekniken från VMI22 användas. VMI är ett logistikkoncept, som
bygger på att kunder och leverantörer enas om att minimera lagernivåer i den totala
värdekedjan. Nedan presenteras några huvudprinciper för konceptet VMI:
– Kunden delar information med leverantörer angående lagerstatus
– Leverantören är ansvarig för att lagernivån aldrig avviker från en förutbestämd
nivå
– Leverantören skapar själv ordern
– Stora godsflöden är en förutsättning
Parterna integrerar sina informationssystem så att leverantören får insyn i kundens
lagernivåer och behov. Tack vare denna information minskas osäkerheten och lagernivåer kan minimeras. För att konceptet skall fungera finns några uttalade krav:
– Förtroende och pålitlighet
– Bra kommunikation
– Förbättrad informationstillgänglighet
– Kooperation – starkare relation
VMI kan innebära ett ökat transportarbete då fokus ligger på lagerreducering och
därmed mindre sändningar.
Om relevanta delar av VMI studeras och transformeras till avfallssektorn, kan vissa
vinster förutspås. Om parterna i kedjan av aktiviteter integrerar sin informationsöverföring via exempelvis en webbaserad avfallsbörs, kan ansvaret för transporterna föras
över på dem som transporterar. I Figur 19 visas hur informationsflödet stödjer transporterna via RecycleNet.

Figur 19. ”Transporter Managed Inventory”
Om transportören får tillgång till information om det aktuella behovet hos en kund
och om kapaciteten som motsvarar behovet från en leverantör, kan godset transporteras i relation till transportörens resurser. Godset kan beordras efter tillgänglig transportkapacitet.
Inom VMI finns det förutom vinster med minskade lager även incitament till lägre
administrativa kostnader, då leverantören utifrån den information som delas kan skapa
order osv. och utföra transporten.
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I ett pilotfall där Volvo Car Corporation Engine i Skövde testade VMI med några
utvalda leverantörer kunde följande vinster påvisas:
– Lägre fasta kostnader
– Mindre administrativt arbete
– Gynnar modularisering
– Ökad flexibilitet och bättre kunskaper om marknaden
– Förbättrad relation leverantör-kund
– Bättre service
I Bilaga 10 presenteras fallstudien genom några flödesbilder, där det framgår hur informationen flödar samt hur lagret och dess nivåer påverkas. Med VMI är det möjligt
att minimera det administrativa arbetet ytterligare. T.ex. möjliggör tekniken att kunden
själv betalar utifrån det uttag man gjort från lagret, utan att faktura skapats av leverantören. Leverantören kontrollerar som vanligt att betalningen, som gjorts av kunden,
stämmer med de uttag som gjorts.

Informationsöverföring med XML-uppmärkt information och webbgränssnitt
XML-uppmärkt information kan på ett enkelt sätt användas för informationsöverföring via Internet och webbgränssnitt. Ett sådant system innebär en avsevärd förenkling gentemot den omfattande kommunikation via telefon och telefax, som ofta är
praxis. Bland annat kan inmatad information återanvändas utan förnyad inmatning,
vilket är arbetsbesparande men också minskar felsannolikheten. Informationen blir
även lättare sökbar och kan utnyttjas för att exempelvis finna fraktioner och kvantiteter för samlastning och transport, rapportera statistik och incidenter eller integrera
med företagets affärssystem eller logistiska informationssystem, vilka i allt ökande
utsträckning blir XML-kompatibla. Ytterligare en fördel är att tillgången till systemet
sker via utrustning som nu i regel finns tillgänglig för merparten företag, dvs. dator,
internetanslutning och webbläsare.
Allmänt sett finns det således ett antal tillämpningar som kan vara ändamålsenliga:
– Överföring av strukturerad information till olika användare
– Tolkning av information på föreskrivet eller avsett vis
– Modifiering och tillägg av information, manuellt eller automatiserat
– Sökning och urval av informationselement
– Valbar kryptering för att dölja konfidentiella data
– Valbar autentisering för att säkerställa att informationen skapas och hanteras av
behöriga personer
– Kontroll av att dokumentet uppfyller vissa restriktioner eller innehåller korrekt
typ av information
– Säker överföring av dokument, så att ingen obehörig kan påverka innehållet eller
ta del av det
– Ändamålsenlig och tilltalande presentation av informationen, oavsett plattform
– Standardisering för stabil hantering och underlättande av informationsutbyte
Redan tidigare har uppmärkning med XML av avfallsrelaterad information föreslagits i
en utredning om överföringsformat mellan olika system inom renhållning (RVF
2002b). I denna togs också fram en specifikation i form av en DTD för överföring av
kunddata.
En fråga som återstår att lösa är ägande och underhåll av själva systemet, vilket består
av servrar och programvara.
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Analys av möjligheter och hinder för att uppnå ett effektivare transportsystem
Utsikten att uppnå effektivare transporter av avfall är i hög grad beroende av nationella och internationella regler. Eftersom de flesta sorters restprodukter klassificeras som
avfall, styrs dessa materialflöden av t.ex. allmänna regler om hantering av avfall, regler
om producentansvar, om deponering och om avfallsförbränning. Utveckling av effektivare resursutnyttjande har stöd av somliga regler men hindras av andra.
Skatter och förbud mot deponering styr avfallsfraktioner från tippar till förbränning
för energiåtervinning och till materialåtervinning. Producentansvaret har en liknande
effekt. Dessa regler är relativt statiska, dvs. de berör typen av avfall endast i viss utsträckning och de tar inte hänsyn till tillgängligheten av alternativa metoder för återanvändning eller transport eller t.ex. miljöeffekterna och resurseffektiviteten hos dem.
Regelverksrelaterade hinder för att skapa effektivare system för avfallstransporter
kommer att analyseras med hjälp av erfarenheter hos de tre utvalda aktörerna.
Under projektets gång, framför allt under kartläggningen, framkom det att många
företag inte är villiga att lämna ut transportdata på grund av konkurrenssituationen
som råder i branschen. Denna oro kan mycket väl vara ett hot mot ett samarbete, där
information sprids över företagsgränser. Därför är det viktigt antingen att de aktiva
entreprenörerna äger portalen gemensamt som i fallet med GF-X23 eller att ett helt
fristående företag utan koppling till branschen står för ägandet.
Parallellt med detta projekt har en marknadsundersökning, i samarbete med CEA
(Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign) på Högskolan i Borås, påbörjats där
marknadens intresse och behov av en webbaserad gemensam avfallsbörs studeras
närmare. Detta sker i syfte att bl.a. identifiera såväl hot som möjligheter, vilka marknadsaktörerna med sina kunskaper kan förutse. Projektet finansieras hittills genom ett
stipendium från stiftelsen Curamus i Borås.
Det finns även lagkrav som Avfallsförordningen (2001:1063) att ta hänsyn till. Till
exempel måste den som transporterar avfall yrkesmässigt för återvinning inneha ett
särskilt tillstånd. Det finns ytterligare lagkrav att ta hänsyn till men mycket styrs av de
tjänster portalen erbjuder.
Lagkrav
Från 2002-01-01 gäller den nya Avfallsförordningen (2001:1063), vilken ersätter de två
tidigare Förordningen om farligt avfall (1996:971) och Renhållningsförordningen
(1998:902). Nedan följer en sammanfattning av de paragrafer i Avfallsförordningen,
som har mest beröring med detta projekt.
26 § Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd.
Tillstånd krävs dock inte för transport för återanvändning av avfall som inte är farligt
avfall.
37 § Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt
ombesörjer återvinning eller bortskaffande av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen. En verksamhet som omfattas av tillstånd eller anmälan enligt 9 kapitlet i miljöbalken eller 26, 27, 34 eller 35 § i denna förordning behöver dock inte anmälas särskilt
enligt första stycket. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikten.
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39 § Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall för transport är skyldig att
kontrollera att transportören har tillstånd enligt 26 eller 27 §, är anmäld enligt 34 eller
37 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 35 § eller har undantagits från
anmälningsplikt
40 § För gränsöverskridande transporter finns bestämmelser om transportdokument i
rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen.
42 § Den som bedriver verksamhet där avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas
skall föra anteckningar om
1. den mängd och det slag av avfall som återvinns eller bortskaffas årligen,
2. de metoder för återvinning eller bortskaffande som används för olika slag av avfall,
3. varifrån avfallet kommer, och
4. var återvunnet eller bortskaffat avfall lämnas.
Anteckningarna i fråga om farligt avfall skall bevaras i minst fem år.
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Slutsatser
GIS och transportanalyser samt optimering
Projektet har lett till kunskap om och programrutiner för lagring, behandling, visualisering, analys och optimering av avfallstransporter, hämtställen, mottagare, osv. Vissa
delar är generella, som att räkna fram avstånd mellan valfritt antal noder, medan andra
delar är specifika för varje transportsystem. Genom programrutiner och verktyg kan
generella och specifika komponenter relativt enkelt kopplas ihop. Olika användare av
MEFFA och PinGIS har gett synpunkter på vilka funktioner som är intressanta, respektive hur lätt det är att använda systemen. För att använda dessa system praktiskt
krävs dock ett systemutvecklingsarbete, som normalt inte ingår i ett forskningsprojekt.
För analys av hur effektiva dagens transporter är och deras effekter på miljön har vi
tagit fram en grund. Denna möjliggör också djupare framtida analyser, t.ex. för att
studera energiförbrukning och emissioner i olika system och scenarier. Med detaljerade uppgifter om vilka fordon som ingått i ett transportsystem och hur de använts
(t.ex. total fyllnadsgrad), är det möjligt att med en relativt begränsad programutvecklingsinsats få ytterligare precision i beräkningarna och resultaten.

Innovationssystem ”Avfallsbörs”
En avfallsbörs, RecycleNet, kan utgöra en mötesplats för de många aktörer som kan
behöva knytas samman i dagens avfallssystem. Vi har i detta projekt identifierat informationsbehovet och skapat en metod för hur informationen kan märkas upp med
XML. Denna uppmärkning möjliggör en smidigare och felfriare informationsöverföring och kommunikation mellan de olika aktörernas datasystem utan manuella återinmatningar, på grund av att informationen kan överföras i filformat. Den är också fördelaktig i samband med utveckling av webbtjänster och webbaserat informationsutbyte.
Avfallsbörsen avses vara en marknadsplats för återvinnare, transportörer och andra
intressenter. Tjänster som skall kunna erbjudas är:
– Sökmotor för att söka relevant information
– Modellering, simulering och visualisering med hjälp av GIS
– Statistikdatabas
– Marknadsplats, där köpare och säljare möts
– Logistiklösning
– Rapportgenerator för myndigheter och företag
Vid denna typ av användning är det planerat att analysera utbud och olika efterfrågeeller kvittblivningsalternativ med hjälp av GIS. Dessa kan då överföras till bl.a. ruttoptimeringsprogram och de mest relevanta sökresultaten presenteras på en karta.
I en optimal logistiksituation går vi från dagens återvinningssystem, där vi ”pushar”
avfall igenom systemen till ett pull-system (Hansen, 2000). Den stora skillnaden är att
hela processen påbörjas med att en order släpps in i systemet, dvs. kunden startar en
kedja av aktiviteter genom att presentera ett behov eller en order. Därmed försvinner
många av dagens återvinningsproblem, där vi utför aktiviteter för att lagen föreskriver
det, och där företag kämpar för att hitta en gynnsam ekonomisk avsättning för återvunnet material. Att bygga upp ett system, där det inte finns en tydlig kund och därmed ingen order, och där flertalet bolag inte är vinstdrivande, är långt ifrån optimalt.
Om ett materialbolag dessutom finansieras från intäkter från nyförsäljning av produkter som förpackningar, elartiklar osv och utifrån denna fastställda intäkt bygger system
för återvinning, så får det som vi har sett icke-optimala konsekvenser.
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Att producenten står för kostnaden för att återvinna det man sätter på marknaden,
”producer pays”, är nog sant, men vem är det som betalar t.ex. förpackningen om inte
konsumenten? Med dagens system, där avfallssystemen inte samordnas, och där informationstekniken inte utnyttjas för att underlätta återvinningen, är det troligt att
konsumenten betalar en allt för hög avgift för en stor del av det som senare återvinns.
Inget av dagens avfallssystem visar på lösningar, där företagen på ett bra sätt använder
informationstekniken som hjälpmedel. Det finns systemlösningar inom företag och
koncerner där man kommunicerar bättre, och där informationen inte överförs med
fax eller stansas in i systemen efter varje fax. Inom de system (de flesta) för återvinning där företag kommunicerar med andra, så tar faxen och den hederliga telefonen
över kommunikationen.
Om det i framtiden skall vara möjligt att samordna och samlasta avfall med annat
avfall eller annat gods, behövs det en rejäl uppryckning i fråga om informationshantering. Det finns med denna teknik möjligheter att integrera de olika parterna i en värdekedja. Om vi integrerar leverantörer med kunder och transportörer via RecycleNet
och delar på information om kundens aktuella behov kontra leverantörens resurs, så
är det möjligt att låta transportören ta det slutgiltiga ansvaret för transporten. Då kan
transportören utnyttja sina resurser på bästa sätt och dela upp sändningsstorlekar efter
den kapacitet som finns, givet att kunden får det han beställt i tid.
En köpare kan registrera ett behov på börsen, som via en sökmotor matchas mot en
säljares kapacitet att leverera. All data som är relevant för transaktionen presenteras
och kan överföras mellan parterna med hjälp av XML. Affären kan slutföras över
webben, och kommunikationen kan ske helt automatiskt. Leverantörens datasystem
levererar information till börsen per automatik, och motsvarande sker från kunden.
Här finns det möjlighet att länka in transportkapacitet från olika transportörer.
Internet förutspåddes (Rogers m.fl. 1998) vara ett verktyg för att nå ut med information om returnerade varor till en andrahandsmarknad och på så vis återskapa ett värde
i returerna. Idag används Internet för detta ändamål. Flygbolagen var bland de första
att utnyttja webben. Genom portalen GF-X samarbetar konkurrerande flygbolag, till
och med äger gemensamt, portalen för att utnyttja bolagens lastkapaciteten maximalt.
Nu kan det vara dags att hjälpa återvinningsindustrin med samma modell.

Marknaden
Det är lätt att fastna i föråldrade rutiner i olika verksamheter. En avfallsbörs skapar en
kontaktyta mot omvärlden, där nya aktörer möter redan etablerade. Genom att minimera kostnader för transporter och framförallt transaktioner så finns det incitament
för att antingen tjäna mer pengar på det återvunna material man säljer eller ge möjligheter till prisreduktioner på grund av lägre kostnader. Detta i sin tur kan öppna nya
marknader, exempelvis, plast som idag förbränns kan med ett justerat pris ersätta
jungfrulig råvara i nya produkter. Detta kan i sin tur underlätta för aktörer som Plastkretsen att leva upp till de lagkrav om återvinningsnivåer, som idag inte uppfylls. Det
ger även möjligheter för att minimera kostnader för hantering av återvunnet material,
genom ett förbättrat informationsflöde kan större sändningar delas upp i flera mindre
och därmed ge möjligheter till samlastning och bättre resursutnyttjande. Mindre lager
ger lägre kostnader för bundet kapital, mindre lageryta ger lägre fasta kostnader osv.
Förändring (ökning) av kostnader för omhändertagande av avfall med tiden visas i
Figur 20.

47

Effektivare avfallshantering – EFFA

Slutsatser

Värdeadderandeaktivitet

Resultant = värde - kostnader

Tid

Kostnad för
förädling

Figur 20. Värdet av samtliga värdeadderande aktiviteter i ett avfallsflöde minus
kostnaderna för att utföra dem.
I Naturvårdsverkets årliga rapport Samla in, återvinn (Naturvårdsverket 2003) skriver
man att tiden ännu inte är mogen att samla in avfall efter materialströmmar. Men med
ett verktyg som den avfallsbörs vi beskriver, finns det enligt vår uppfattning förutsättningar att samordna samtliga avfallsflöden och inte längre behandla de olika avfallsflödena separat. Hanteras informationen mer rationellt mellan entreprenörerna och
transportörerna, så finns det stora möjligheter att minska miljöbelastningen som återvinningsprocesserna tillför dagens transportsystem genom samlastning och en förbättrad fyllnadsgrad.
Det finns också utrymme för fler företag att etablera sig baserat på höjda återvinningskrav i framtiden. Om det finns effektiva återvinningssystem och en tydlig avsättning
för återvunnet material, så finns det underlag för nya återvinningsprocesser i framtiden, som idag inte har förutsättningar att fungera.
Börsen är även tänkt att fungera som en marknadsplats för ”spot-marknaden” för
avfall. Ett företag, som demonterat någon fraktion, som kan vara lämplig att återvinna,
kan via portalen manuellt göra upp om en enskild transaktion och använder då börsens informationskanaler för att hitta en avsättning.
Vid denna typ av användning är det planerat att presentera de mest relevanta sökresultaten över en karta med hjälp av GIS (Figur 21). Här presenteras de olika alternativens
olika kostnads- respektive intäktsposter som t.ex. en avfallsförbränningskostnad, behandlingskostnad, intäkt eller transportkostnad, men systemet kan även utvidgas till
att presentera det miljömässigt bästa alternativet. Beroende på marknadsläge kan en
återvinningsfraktion vara en kostnad eller en intäkt för ett företag där fraktionen hämtas.
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Figur 21. Analys och visualisering med hjälp av GIS.
Vi har i detta projekt arbetat aktivt med några flöden, bl.a. Plastkretsens flöde av förpackningar och Ramneskogs byggavfallsflöden i Malmö. Plastkretsen har ett komplext
flöde av förpackningar och kontrakterar ett stort antal entreprenörer för sin verksamhet. Likt många andra företag i branschen hanteras mycket information hos Plastkretsen manuellt, med de problem det innebär med transaktionskostnader, ineffektivitet
osv.
Företag med liknade hantering av informationen, och som samtidigt hanterar förhållandevis lågvärdigt gods, tenderar att fastna i rutiner som stora sändningsvolymer
m.m. En av punkterna som utretts är huruvida avfallstransporter kan samlastas med
annat gods i våra primärflöden och därmed höja utnyttjandegraden i systemet. En av
slutsatserna i den frågan är att det är möjligt, om det finns informationssystem som
stöder de olika aktiviteterna.

Nyttan med en avfallsbörs
Sammanfattningsvis kan en avfallsbörs med den uppbyggnad som skisserats här bidra
till:
– Lägre transaktionskostnader p.g.a. bättre informationskanaler
– Mindre sändningsstorlekar
– Kontaktyta mot omvärlden
– Möjlighet att samlasta
– Bättre utnyttjande av resurser (fordon, kapital)
– Nå ny marknad

Tekniskt utförande av en webbaserad avfallsbörs
RecycleNet-systemet
Ett databaserat system för informationsutbyte inom området för återvinning av avfall
kan byggas av webbservrar som kommunicerar med varandra över Internet. I systemet
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finns det en central nod som tar emot ett meddelande från en avsändare, söker i sin
databas efter mottagarens IP-adress och sänder meddelandet vidare till mottagaren
(Figur 22). Eftersom Internet används som informationsbärare möjliggörs en stor
mängd av olika anslutningsmöjligheter. Användare kan vara anslutna via fasta anslutningar (fast anslutning/VDSL/ADSL/ISDN-PRI m.m.) eller via uppringda förbindelser (modem/ISDN-BRI m.m.). Även mobila anslutningar som GSM/GPRS och 3G
kan användas.

RecycleNets centrala indexserver
Den huvudsakliga uppgiften för den centrala indexservern (CIS24) är att ha kontroll
över var informationen är lokaliserad. Detta görs genom att en databas används, där
referenser mellan en användare och användarens IP-nummer finns registrerade. Systemet möjliggör användandet av dynamiska IP-adresser, genom att fjärrsystemen kan
uppdatera CIS med sin IP-adress vid anslutning. Databasen kan även innehålla information om användaren har ett eget RecycleNet-system för att ta emot meddelanden,
eller om meddelanden skall sparas på CIS tills användaren hämtar dessa. En sådan
lösning erbjuder användare att utnyttja en uppringd Internet-förbindelse, i och med att
meddelanden sparas tills användaren är online. Anslutning till RecycleNet-systemet
kan ske via webbläsare direkt mot CIS eller via en speciell RecycleNetklientprogramvara. Har däremot användaren en egen RecycleNet-server ansluter sig
användaren med fördel mot den egna servern, antingen via en webbläsare eller en
RecycleNet-klient.

Figur 22. Grundläggande systemuppbyggnad för RecycleNet, med central indexserver och webbserver.
Säkerhet i systemet erbjuds genom att endast auktoriserade användare har tillgång till
informationen. Verifiering av användare kan ske, genom att användarnamn och lösenord måste anges för att utnyttja RecycleNet-systemet. Utöver detta kan kryptering
och verifiering av användare och olika parter ske via digitala certifikat.
24
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Kommunikation mot CIS sker via HTTP25 eller SSL26 beroende på om kryptering av
trafiken sker. Den information som utbyts mellan CIS och andra RecycleNet-servrar
är XML-uppmärkt. XML-instanserna överförs via protokollen HTTP/SSL och
SOAP27 eftersom interfacen mellan dessa servrar är implementerade i form av webbtjänster.

RecycleNet webbserver och klient
Användare kan ansluta till CIS via en webbläsare eller en RecycleNetklientprogramvara. När användaren är inloggad kan användaren lägga upp information
eller söka information i RecycleNet-systemet. Ett exempel kan vara att en användare
hittar en fraktion som användaren vill köpa. Genom RecycleNet-systemet kan då köpet initieras genom att skicka en order till leverantören. Säljaren blir via RecycleNetsystemet informerad om köparens förfrågan och kan svara med en bekräftelse. En
tredje aktör, ex vis en transportör, kan söka bland icke genomförda leveranser och
finna den kommande transporten mellan säljaren och köparen och lägga ett anbud på
transporten till köparen. Köparen blir informerad om transportörens intresse och kan
svara med en transportorder till säljaren osv.
Aktörer i RecycleNet-systemet har möjlighet att bygga upp sitt eget RecycleNetsystem för internt bruk. Detta system kommunicerar i sådana fall mot det centrala
RecycleNet-systemet, CIS, via utbyte av XML-instanser över HTTP/SOAP. I dessa
fall kommer meddelandena mellan de olika parterna i exemplet tidigare att automatiskt
skickas till mottagarens RecycleNet-server av CIS. Svaret från aktören överförs till
CIS, som antingen sparar informationen lokalt, ifall mottagaren inte har ett eget RecycleNet-system, eller distribuerar meddelande vidare till mottagarens egna RecycleNet-server.

Figur 23. Utbyggt RecycleNet-system, med kommunikationslänkar till fordon.
25

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

26

Secure Sockets Layer (SSL)

27

Simple Objects Access Protocol (SOAP)
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Koppling av RecycleNet-systemet till andra system
I och med att systemet är baserat på TCP/IP28 och HTTP/SSL finns det även möjlighet att koppla exempelvis handdatorer utrustade med GSM/GPRS-kommunikation
mot sitt RecycleNet-system. Detta möjliggör inkoppling av exempelvis en lastbil mot
systemet (Figur 23), vilken då har tillgång till all den information som RecycleNetsystemet kan erbjuda.
Eftersom RecycleNet-systemet är baserat på webbservrar och webbtjänster kan gränssnittet även anpassas till det affärssystem som används på företaget, under förutsättning att affärssystemet erbjuder detta.

Utformning av gränssnitt för en webbaserad kommunikation inom RecycleNet
I detta avsnitt beskrivs med hjälp av en bildserie (Figur 24-Figur 35) en möjlig utformning av webbgränssnittet och tillhörande användning av XML-uppmärkning för
hantering av informationsflödet.

Figur 24. Webbapplikationen är skyddad mot obehöriga användare genom att användarid och lösenord måste anges för att få access till systemet.

28
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Figur 25. På startsidan skall det finnas möjlighet att enkelt välja vilken åtgärd man vill utföra. I
detta exempel finns endast en liten del av tänkbara möjliga åtgärder.

Figur 26. När användaren vill lägga upp en ny fraktion i systemet skall information om artikeln
anges. Här kan finnas inbyggda funktioner som validerar den inmatade informationen och meddelar
om någon angivelse är felaktig eller oväntad.
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Figur 27. När all information är registrerad genereras en XML-fil innehållande inmatad information, se nedan.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<artikel xmlns="http://193.11.64.26/RecycleNet"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://193.11.64.26/RecycleNet
http://193.11.64.26/RecycleNet/xmlfiles/Article.xsd">
<artikelnr>7201-821010-11</artikelnr>
<beskrivning>Hårda förpackningar</beskrivning>
<ursprung>Il-Recycling</ursprung>
<emballage>Balat</emballage>
<processteg>2</processteg>
<hantering>Palltruck</hantering>
<kommentar>Sorterat</kommentar>
<pris enhet="Kg">0.6</pris>
<vikt enhet="Kg">80</vikt>
<volym enhet="m3">1.2</volym>
</artikel>

Figur 28. XML-fil som genereras av den inmatade informationen.
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Figur 29. Nästa steg är att ange på vilken plats fraktionen är belägen. För att förenkla för användaren är alla tidigare inmatade platser valbara från en rullgardinsknapp. Ett alternativ här är att
ange en ny plats vilket medför att användaren då måste mata in i informationen i fälten ovan. När
inmatningen/valet är gjort genereras en XML-fil med platsinformation. Dessutom genereras XMLuppmärkt information om den användare som är inloggad i systemet.

Figur 30. När informationen lagras i systemets databas används de tre XML-filerna som genererats
tidigare. Eftersom alla XML-filer använder finns i samma namnrymd, i detta exempel
”http://193.11.64.26/RecycleNet”, kan de tre rotnoderna kopieras till en ny XML-fil som beskriver hela fraktionen. Dessutom kan nya noder genereras med extra information som exempelvis en
nod innehållande dagens datum. Bilaga 11 visar en sådan resulterande XML-fil. Användaren får
också upp en bekräftelse på att fraktionen är registrerad i databasen.
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Figur 31. Sökning efter fraktioner kan göras antingen genom att visa alla fraktioner som finns
registrerade eller att ange en söksträng för att begränsa antalet svar.

Figur 32. Systemet svarar på sökningen med en XML-fil (Bilaga 12) innehållande alla tillgängliga
fraktioner som matchar sökningen. Mer detaljerad information kan fås genom att klicka på knappen ”Visa fraktion” medan knappen märkt ”Köp fraktion” används för att skicka en förfrågan om
att få köpa fraktionen till leverantören. Eftersom samma namnrymd används för denna XML-fil
kan systemet enkelt generera filen från de XML-filer som beskriver varje fraktion för sig.
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Figur 33. Informationen om vald fraktion extraheras från XML-filen innehållande alla fraktioner
och presenteras för användaren. Denna HTML-fil genereras genom användandet av en XSL-fil som
transformerar XML-data till HTML.På denna sida finns även möjlighet att gå tillbaka till resultatsidan för sökningen eller att skicka en köpförfrågan till leverantören.

Figur 34. Vid sökning på artikelnummer eller beskrivning kan antalet funna fraktioner begränsas.
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Figur 35. Sökresultatet visas.
På liknande sätt finns möjlighet att bland annat:
– Skicka köpordern till leverantören
– Skicka bekräftelse från leverantör till köpare
– Söka transporter
– Skicka förfrågan om att transportera gods till köpare
– Skicka bekräftelse/transportorder till transportör

Samhällsnytta av projektets slutprodukt RecycleNet
Ett samhälle som möjliggör effektiva transporter av avfallsströmmar har ökade chanser till högre återvinningsgrader av dessa relativt lågvärdiga resursflöden. Vidare ger
effektivare transporter också upphov till minskade miljöbelastningar i form av optimerade transporter vilket ger lägre emissioner. Dessa effekter är positiva för samhället
både i längre och kortare tidsperspektiv.
Med effektivare transporter och därmed ökad återvinning stiger också chanserna för
samhället att uppnå de satta miljömålen i Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft
och God bebyggd miljö.

Företagsekonomisk nytta av projektets slutprodukt RecycleNet
Genom att indexera och digitalt lagra utbud och efterfrågan på restprodukter synliggörs företagens och samhällets tillgängliga resursflöden, och efterfrågan på dessa
kommer att öka. Med ökad efterfrågan skapas konkurrens vilket ger upphov till styrande marknadskrafter. Företagen kommer att gynnas ekonomiskt av denna konkurrenskraft, eftersom den kommer att leda till att systemen effektiviseras.
Vidare kommer företagen, som använder sig av RecycleNet, direkt att gynnas ekonomiskt av att deras transaktionskostnader sänks, eftersom administration och hantering
av transporter effektiveras och optimeras.
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Vetenskaplig betydelse av projektets slutprodukt RecycleNet
Projektet har utvecklat kunskap om det nuvarande avfallstransportsystemets utformning och funktion, om olika aktörers drivkrafter för eller mot förändring, samt potentialen till förändring av transportsystemet i det nuvarande avfallssystemet. Behovet att
effektivisera transporter och flöden av avfall i samhället finns både nationellt och internationellt. Det finns ett behov av att generella metodiker och modeller tas fram för
att dessa flöden och transporter skall kunna analyseras och optimeras på ett effektivt
sätt. Projektet har visat på att det finns goda möjligheter att förändra och effektivisera
avfallstransportsystemet idag, vilket ger ökade miljö-, energi- och kostnadseffektivisering för alla. Resultaten och slutprodukten, RecycleNet, från detta projekt är av intresse för både myndigheter, återvinningsaktörer, transportföretag och andra företag i
landet.
Slutsatserna i detta projekt är ett resultat av tvärvetenskapligt samarbete. Tvärvetenskapliga projekt är ett måste för att lösa vetenskapliga frågor, viktiga för att nå ett
uthålligt samhälle. Suboptimering inom individuella forskningsområden kommer aldrig att leda till optimala lösningar relevanta för ett komplext samhälle som påverkas av
många faktorer.

Resultatspridning
Resultat från projektet och lansering av en prototyp, ”RecycleNet”, av avfallsbörsen
kommer att presenteras på ett öppet seminarium under hösten 2005. Intresserade
företag och branschorganisationer kommer att inbjudas till detta seminarium. Vidareutveckling av avfallsbörsen och tillhörande informationsspridning kommer att ske
genom dialog med intresserade branscher och företag. Dessutom kommer resultat
från projektet att föreslås för presentation till följande tre konferenser under 2005:
–
–
–

Plankonferensen ”Kvalitet och effektivitet i hela försörjningskedjan”
den 18-19 aug 2005
RVF-dagarna 15-17 nov 2005 (logistik)
Återvinningsdagarna, troligen i november 2005

Vi ser dessa tillfällen som mycket bra tillfällen att nå ut till en bred intressentgrupp och
därmed marknadsföra resultaten och produkten. Program och systemlösningar, som
tagits fram i projektet, kan göras tillgängliga för olika intressenter. Det är en fördel om
digitala vägdatabaser, adressdatabaser och andra GIS- och produktdatabaser kan göras
tillgängliga för användarna.

59

Effektivare avfallshantering – EFFA

Referenser
Bolin, H. och M. Svedin (2002), Elektronisk handel och samordnad varudistribution,
TFK Rapport 2002:4
Edlund, P. och K. Lumsden, red. (2002), Logistiska koncept - Teknisk logistik, Inst.
transportteknik, Sem.arb 2002:06, Chalmers, Göteborg
El-Kretsen (2004), www.el-kretsen.se
Fraktsidan (2004), www.fraktsidan.se
GML (2004), OpenGIS® Geography Markup Language (GML) Implementation
Specification – Version 3.1.0, ISO/CD 19136 – OGC 03-105r1
Hansen, U. (2000), Reverse Logistics is the Key for Remanufacturing and a Sustainable Development, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dortmund
LogiXIE http://www.dps-int.com/logixie.php 2005-01-17
Lumsden, K. (1995), Transportekonomi, Logistiska modeller för resursflöden, Studentlitteratur, Lund
Lumsden, K. (1998), Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund
Naturvårdsverket (2002), Samla in, återvinn! Uppföljning av producentansvaret för
2002. Rapport 5299, Naturvårdsverket, Stockholm.
Naturvårdsverket (2003), Samla in, återvinn! Uppföljning av producentansvaret för
2003. Rapport 5380, Naturvårdsverket, Stockholm.
NTM (2003), www.ntm.a.se/emissioner/underlagsdata, uppdaterad 2003-10-17
NTM (2004), Nätverket för Transporter och Miljön, www.ntm.a.se
Pettersson D. och M. Söderberg (2000), Integrering av logistik och miljö, Institutionen
för teknik, Högskolan i Gävle
Rogers, D. och R. Tibben-Lembke (1998), Going Backwards: Reverse Logistics
Trends and Practices, Center for Logistics Management, University of Nevada, Reno
RVF (2002a), RVF-nytt nr 3, 2002, RVF, Malmö
RVF (2002b), Överföringsformat mellan administrativa system, planeringssystem och
uppföljningssystem inom renhållning, RVF Utveckling 02:07, RVF, Malmö
SCB (2004), Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2004,
http://www.sika-institute.se/databas/data/sm_0050402.pdf
Skogsindustrin 2003, En faktasamling, Föreningen Sveriges Skogsindustrier
SS-EN 643 (2002), Papper och kartong - Europeisk förteckning över standardkvaliteter av returpapper, SIS Swedish Standards Institute, Stockholm
Sundqvist, J.-O., E. Kock, Å. Jakobsson och M. Szudy (2002), Administrativt system
för avfallsstatistik, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
Vägverket (1999), Lägesbeskrivning 1999 av yrkestrafiken, Underlag för arbetet med att ta
fram ett nationellt yrkestrafikprogram, http://www.vv.se/filer/9499/beskrivning-99.pdf
Vägverket (2001), Handbok för vägtrafikens luftföroreningar, 2001:128
Vägverket (2004), Vägtrafikens miljöeffekter, www.vv.se, 2004-12-14
W3C (2004), Extensible Markup Language (XML), World Wide Web Consortium,
http://www.w3.org/XML/

60

Referenser

Bilagor

Effektivare avfallshantering - EFFA

Bilagor
Bilaga 1. Kontakter och muntliga referenser
Företag

Kontaktperson

Tfn

Datum

Bråviken Holmen Paper

Magnus Revland

011-23 50 00

2003-06-30

Caplon

Ulf Lindkvist

040-30 50 94

2004-12-31

El-Kretsen

Mari Gustavsson

08-545 216 82

2003-05-03

Fiskeby Board AB

Magnus Johansson

011-15 57 00

2003-03-26

Förpackningsinsamlingen

Leif Karlsson

08-566 144 50

2003-10-10

Hallstavik Holmen Paper

Håkan Sundell

0175-260 00

2003-06-30

JM Bygg

Louice Klasson

08-782 87 00

2003-07-10

JM Bygg

Ulrica Broman

08-782 87 00

2003-07-10

Metallkretsen

Jan Gren

070-575 16 49

2003-11-30

Naturvårdsverket

Mats Lindgren

08-698 10 00

2003-06-05

Naturvårdsverket

Erik Westin

08-698 10 00

2003-06-05

PEAB

Göran Västerfors

060-16 80 23

2003-10-08

Plastkretsen

Dennis Olsson

08-783 84 50

2003-04-03

Plastkretsen

Michael Johansson

08-783 84 54

2003-04-08

Plastkretsen

Lars Stark

08-783 84 54

2003-09-29

Pressretur/SCA

VD Göran Nilsson

060-19 40 76

2003-06-25

SBR

Henry Gustavsson

0304-396 90

2003-05-02

SCB

Mikael Szudy

08-698 10 00

2003-09-25

SITA

Elin Johansson

08-519 330 00

2003-03-20

Skanska

Anna Ösund

08-504 350 00

2003-10-10

Skogsindustrierna

Marianne Svensén

08-762 72 62

2003-06-18

Stena Aluminium

Per Andersson

0705-35 34 25

2003-04-02

Stena Fragmentering

Lars-Göran Gustavsson

040-18 70 82

2003-04-01

Stena Scanpaper (Borås)

Morgan Larsson

033-12 39 26

2003-04-03

Stena Technoworld

Miljöansvarig Sverker Sjölin

0457-817 06

2003-06-04

Stena Transport

Per-Erik Påhlman

040-28 33 28

2003-04-03

Stora Enso Packaging

Jan Evertsson

0320-20 96 00

2003-06-16

Svensk Plastind.Förening

Josefin Emmerstrand

08-440 11 72

2003-06-23

Sveriges Byggindustrier

Danielle Freilich

08-698 58 29

2003-07-10
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Bilaga 2. MEFFA och PinGIS översiktlig användarhandledning

Inledning
Denna bilaga syftar till att översiktligt beskriva systemet för slutanvändare. För systemutvecklare/programmerare och systemadministratörer se separat systemdokumentation. Det finns digitala videofilmer som visar hur systemet kan användas.
MEFFA är utvecklat i relationsdatabasprogrammet Microsoft Access men kan överföras till andra verktyg som Microsoft Visual Studio.Net, Microsoft SQL Server, Oracle
Database, osv. I en webbserverlösning kan databas och kartor användas via en webbklient som en användare interagerar med som en webbläsare eller ett annat klientprogram, t.ex. programmerat i Java. I en XML-baserad webbservicelösning som kan ligga
på samma server som webbserverlösningen interagerar system med varandra på ett
standardiserat sätt genom XML/SOAP meddelanden m.m., även utan att användare
interagerar med något system. Man kan t ex tänka sig att när en container blir full
känner en sensor av detta och skickar automatiskt ett meddelande till transportör och
andra berörda, varpå den planerade hämtningen automatiskt ritas ut på en digital karta.
MEFFA betyder ”Mjukvara för Effektiva Avfallstransporter”. Mycket av programkoden skriven i Visual Basic använder ADO. ADO står för ”ActiveX Data Objects”.
Med ADO är det bl a möjligt att arbeta med flera olika databaser i samma tillämpningar, inklusive serverdatabaser som Microsoft SQL Server. Programkoden kan föras
över till en webbserver (ASP, ASP.NET, etc.) med vissa förändringar, liksom tabeller
och SQL-frågor. För webbservrar finns tekniken ADO.NET, men det finns också
lösningar som inte bygger på Microsoftteknik. De olika serverdatabaserna innehåller
vanligtvis rutiner för att föra över data från PC-databaser till servern, t ex EFFAprojektets material.
Tanken med MEFFA-systemet är att det ska vara en prototyp för forsknings- och
utvecklingsändamål, dvs. inte ett produktionssystem. Ett produktionssystem kräver
vanligtvis ett omfattande arbete med att anpassa IKT till den specifika verksamhet i
vilken den ska användas, även om många liknande verksamheter har gemensamma
behov och krav. När det gäller informationssystemutveckling kan vanligen en skala
mellan egenutvecklad programvara och standardprogramvara (”commercial off-theshelf software”, COTS) nyttjas, där s.k. affärssystem från exempelvis SAP, IFS och
Intentia ligger i mitten på skalan. Även om MEFFA är en prototyp, kan ett produktionssystem i stor utsträckning likna MEFFA. Mycket av rutinerna kan återanvändas.
I EFFA-projektet har fokus hittills legat på att utveckla de funktioner som behövs för
analys och visualisering av olika transportflöden samt test av olika optimeringsrutiner.
Som GIS-programvara har PinGIS från företaget ASC använts, men med den öppna
arkitektur som har valts kan valfritt GIS kopplas in, t.ex. ESRI ArcView, ESRI ArcGIS eller MapInfo Professional. I samtliga GIS-system för Microsoft Windows kan
vanligen Accessdatabaser och andra vanliga databastyper öppnas direkt, utan att det
sker någon import till ett internt format.

Formulär: Huvudformulär
När MEFFA startas kommer huvudformuläret automatiskt upp. Tabeller, frågor och
andra formulär kan öppnas i Access projekthanterare, men huvudformuläret nedan
rekommenderas för att arbeta med de viktigaste formulären, tabellerna, SQL frågorna,
osv.
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Första knappen öppnar ett formulär som används för att hantera de noder som är
aktuella som avhämtningsplatser, avfallsförbränningsanläggningar och mottagare.
Dessutom hanteras och analyseras relationer mellan noder, t.ex. var närmaste förbränningsanläggning ligger för varje avhämtningsplats.
Andra knappen öppnar en avståndstabell. Eftersom varje ruttberäkning tar en
sekund eller lite mer, så sparas gjorda avståndsberäkningar i en tabell för att inte
behöva göras om varje gång. För en optimeringsanalys kan det handla om att räkna fram flera hundra avstånd eller mer.
Flödesanalyser handlar om att visualisera och beräkna transportarbete för dagens
transportflöden
Sista knappen öppnar ett formulär, där generella ruttplanerings- och kartrutiner är
placerade.

RouteLogiX och DPS Euromap
Som ruttberäkningssystem används DPS RouteLogiX Professional (RLP) med deras
egenproducerade karta Euromap.

Fördelen med DPS Euromap är att den täcker hela Västeuropa och stora delar av
Östeuropa utan att ta alltför mycket plats (cirka 100 Mbyte). Vägar och huvudgator är
med i databasen i en form som är något förenklad, dvs. kurvor är rakare än i navigationsdatabaser som NavteQ eller TeleAtlas. Databasen innehåller också en mycket
komplett postnummertabell för Europa.
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Vid leveransen har EFFA-projektet erhållit tabeller och kartor i MapInfo-format, så vi
kunnat importera data till Access (postnummertabellen) och PinGIS (kartor). Med
RouteLogiX Professional (RLP), som Effa projektet använder kan man interagera
med programmet via användargränssnittet för att räkna fram en rutt, t.ex. mellan två
postnummer, men också via textfiler och kommandon. Att räkna fram flera hundra
rutter är alltför arbetskrävande att göra interaktivt, utan vi skriver ett program i valfritt
verktyg för MS Windows t.ex. MS Access, Borland Delphi eller Borland JBuilder
(Java).
Exempel på kommandon som man skickar i en textfil till RLP:
"D","EXX"

Databas Euromap

"V","BK1 "

Fordon, lastbil BK1

"T","Dep 00:00"

Tid för avgång

"C", 58.403233, 15.633601,0,"581 83"

S k « call point » d v s en nod i rutten. Här startnod. Koordinater anges alltid i lat/lon WGS84

"C", 57.724785, 12.961945,0,"501 90"

S k « call point » d v s en nod i rutten. Här slutnod. Koordinater anges alltid i lat/lon WGS84

När RLP har räknat fram rutten i bakgrunden skrivs resultatet ut i samma textfil:
"D","EXX"
"V","BK1 "
"T","Dep 00:00"
"C", 58.403233, 15.633601,0,"581 83"
"C", 57.724785, 12.961945,0,"501 90"
"R",2102,133, 5.85

På sista raden anges avståndet i hundratal meter, i exemplet cirka 210 km mellan Linköpings universitet och Högskolan i Borås. RLP kan skriva annan information också
till textfilen.

Den framräknade rutten mellan Linköping och Borås.
Det skulle vara enkelt att göra en rutin, som gör om XML-filer till kommandofiler för
RouteLogiX.
DPS erbjuder en webbtjänst, LogixIE, där man anropar samma funktioner som i RLP.
Dessutom finns mer avancerade verktyg för optimering av hela transportsystem, både
som mjukvara (för PC eller server i ett lokalt nätverk) och som webbtjänst. Konkurrerande företag finns som erbjuder liknande produkter och tjänster. De avancerade
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transportplaneringssystemen kräver dock mycket inställningar av parametrar, som
personalens arbetstider, lagerstatus m m

PinGIS

PinGIS är utvecklat av ASC, Michaël Le Duc, i Borland Delphi. Programvaran används inom en mängd områden, som kraftledningsinspektion, skogsvård, transportledning och räddningstjänst. PinGIS innehåller många funktioner, t.ex. för att växla
mellan kartor med kortkommandon och så att användare inte behöver tänka på vilken
projektion som används. Översättning mellan WGS84 (används av GPS) och RT90
(vanligaste kartprojektionen i Sverige) sker automatiskt. PinGIS är dock objektorienterat, så användaren ser bara de delar som behövs för arbetsuppgiften, t.ex. om GPSfunktionerna inte behövs kan de enkelt släckas ned av systemadministratören eller
extern programkod genom en lista med funktioner.
PinGIS fungerar på liknande sätt som RouteLogiX Professional, att man skickar data
och kommandon via textfiler samt läser information från PinGIS i textfiler.
Exempel där information om förbränningsanläggningar skickas till PinGIS och ritas ut
på kartan (del av textfil):
Cmd;EMPTY_WAYPOINT_TABLE
Cmd;APP_BRING_TO_FRONT
Cmd;CREATE_EMPTY_LAYER_ON_TOP_EFFA;Incineration plants
Wpt;1;16.16456;60.140793;AB Avesta Energiverk
Cmd;DRAW_WPT_ON_MAP_EFFA
Wpt;2;21.718571;65.800156;Bodens Energi AB
Cmd;DRAW_WPT_ON_MAP_EFFA
Wpt;3;16.392115;61.350204;Värmeverket Bollnäs kommun
Cmd;DRAW_WPT_ON_MAP_EFFA
Wpt;4;15.453805;60.482124;Borlänge Energi
Cmd;DRAW_WPT_ON_MAP_EFFA
Wpt;5;11.956211;57.700905;Renova
Cmd;DRAW_WPT_ON_MAP_EFFA
Wpt;17;14.532351;61.004658;Sydkraft MälarVärme
Cmd;DRAW_WPT_ON_MAP_EFFA
Cmd;CENTER_MAP_ON_CURRENT_WPT
Cmd;EFFA_SET_SIZE;5000
Cmd;EFFA_SET_COLOR;255;0;0
Cmd;MAP_FILL_POLYGONS
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Notera att det finns flera komponenter för Borland Delphi som gör det möjligt att
arbeta med XML filer, web services osv. Det skulle därför kunna gå att smidigt bygga
ett XML gränssnitt till PinGIS.
Dessutom går det att använda valfritt större GIS-system i stället för PinGIS, som
MapInfo, ESRI ArcGIS osv. Programmeringen sker då vanligtvis i Visual Basic och
direkt databasåtkomst. Slutligen finns webbtjänster med GIS-funktioner som kan
anropas (XML/SOAP, osv) som Microsoft MapPoint WebService. Dock bör kostnader och andra faktorer beaktas vid kommersiell drift som ligger utanför ett forskningsprojekt.

Tabellstruktur för MEFFA
MEFFA bygger på en relationsdatabas, dvs. tabeller som relateras m.h.a. nycklar som
postnummer. Postnummer har fördelen att de är sifferbaserade och hierarkiska. Det är
enkelt att aggregera postnummer på tresiffernivå i en databashanterare. Det är betydligt mer krävande att arbeta med adressinformation, p.g.a. olika sätt att representera
adresser, felstavningar m.m. Ett vanligt fel med postnummerrelaterade analyser är att
faktureringsadressens postnummer eller boxpostnummer används i register. När man
ska använda postnummer för geografiska analyser krävs därför att leveransadressens
postnummer används. M.h.a. GIS ser man lätt på kartan de fel som kan finnas i databaserna, t.ex. att en transport blir orimligt lång jämfört med vad som är uppenbart
optimalt.
Postnummer har en väsentlig nackdel, nämligen att de utanför tätorter kan representera mycket stora områden. Dessutom är syftet med postnummer att dela ut brev och
andra försändelser, inte att utgöra en grund för statistiska analyser. Samma postnummer kan dessutom finnas i flera geografiska områden.
Viktiga tabeller som är generella i MEFFA:
Postnummer med geografiska koordinater
Flödestabell, generell tabell för beräkningar och visualisering av transportflöden
Avståndstabell mellan postnummer
Förbränningsanläggningar
Primärflödesnoder (terminaler från Schenker, DHL, osv)
Tabeller som kopplar ihop noder, t ex primärflödesnoder och förbränningsanläggningar
Dynamiska frågor för olika typer av flödesanalyser
Inställningar för RouteLogiX t ex fordonstyp

Viktiga tabeller för Plastkretsen:
Transporter
Artikelregister
Transportörer
Avhämtningsplatser
Mottagare
Förpackningslista (som förpackar insamlade förpackningar)
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Formulär: Ruttberäkningar och karta

Det här är ett formulär som innehåller grundläggande funktioner med stor allmängiltighet i MS Access, skrivna i Visual Basic for Applications (VBA) för avståndsberäkningar m.m. Transportavstånd mellan valfria par av postnummer i Sverige kan räknas
fram, var postnummerpunkter ligger på kartan kan kontrolleras m.m.
Användaren bör kontrollera att det är leveranspostadressens postnummer som används och inte postnumret till en boxadress, då det senare kan ligga helt fel.
Det är viktigt att parametrarna “RLP Path” och ”RLP db” stämmer med aktuell installation av Route Logix Professional. Ändras dessa värden slår det igenom i hela MEFFA.
EXX står för DPS Euromap.
Sök postnummerkoordinater genom att i rutan ”Sökterm” mata in postnumret med
mellanslag och sedan klicka på ”Sök”. Koordinaterna förs över till rätt rutor genom att
klicka på respektive ”Läs” knapp.
I postnummerlistan kan du ställa dig var som helst och sedan klicka på en av knapparna ”Läs”, vilket kopierar koordinaterna till rutorna som kan kopplas till kartprogrammet PinGIS och RouteLogiX.
“Kör PinGIS Punkt” skapar en punkt på vald karta I PinGIS. Notera att PinGIS måste
ha startats eller startas efter detta moment för att något ska hända med kartan.
“Kör RLP” beräknar avståndet mellan de två valda postnumren. Notera att RouteLogiX arbetar i bakgrunden i detta fall. Vill du se hur rutten går, kan du använda RouteLogiX användargränssnitt.
“Kör PinGIS Linje” skapar en linje mellan frånpunkt och tillpunkt på kartan enligt
exemplet nedan.
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Formulär: Avståndstabell

Avståndstabellen används för att spara avstånd som räknats fram i RouteLogiX Professional, eftersom det tar mellan en och några sekunder att räkna fram ett avstånd.
Postnummerpar kan läggas till manuellt eller via programkod i andra formulär.
”Beräkna denna post” beräknar avstånd för aktuell post m.h.a. RouteLogiX Professional.
”Beräkna alla avstånd” går igenom hela tabellen. Om det står ”0” i avståndsfältet beräknas avståndet annars inte.
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När data skickats från andra formulär med nya rutter kan du kontrollera hur många
nya rutter som behöver beräknas genom att klicka på knappen ”Visa alla med avst =
0”. På så sätt kan du uppskatta ungefär hur mycket tid beräkningarna kommer att ta.
Om det står ”-1” i avståndsfältet, så har det blivit något fel i RouteLogiX, t.ex. att länk
inte hittats som kopplar till aktuellt koordinatpar.
Om det står ”-2” i avståndsfältet, har postnumret inte hittats.
Notera att postnummerkoordinater lagras i postnummertabellen. Dessa koordinater
hämtas i systemet vid behov som vanligt när det gäller relationsdatabaser.

Formulär: Dynamiska frågor (transportflöden)
Med dynamiska frågor kan användaren analysera en databas bekvämt genom att variera parametrar m.h.a. användargränssnitten, t.ex. typ av emballage eller material. Man
behöver inte skriva en ny SQL-fråga för att byta värdet på en parameter.
Notera att dagens flöden kan jämföras med om primärflöden används. Se ”Formulär:
Avhämtningsplatser m m”

Ovan visas exempel där transportflöden skall analyseras efter material.
Välj material med ”parameter”-listan.
För att se både karta och tabell klicka på ”Kör fråga -> PinGIS”
För att se enbart tabell klicka på ”Kör fråga -> Tabell”
För att rensa kartan från flöden klicka ”PinGIS Rensa Karta”
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Med popupmenyn kan användaren centrera kartan på markerat flöde eller framhäva
detta i kartbilden. Det går att klicka på flödesobjekt för detaljinformation.

Formulär: transporter till GIS

Formuläret visar beräknade transporter mellan par av postnummer.
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Ett antal steg gås igenom för att ta fram avståndsinformation och visa flöden på en
digital karta. Dessa steg utförs för det mesta automatiskt för användare i andra formulär.
Notera att de fyra sista stegen kan utföras genom knappen längst upp till höger (”run
2-5”).

Steg 1: Tabellen fylls med de fyra första fälten

Detta görs m h a SQL frågor samt lite Visual Basic programmeringskod i olika delar
av MEFFA. Notera att fältet ”löpnummer” inte har någon speciell betydelse. Det
används för att skapa unika nycklar i databasen.

Steg 2: Avståndsinformation kontrolleras

Varje beräkning i RouteLogiX tar minst en sekund. För att snabba upp beräkningarna
sparas avstånd mellan par av postnummer i tabellen ”avstandstabell”.
När man trycker på knapp 2 kontrolleras om postnummerparen som finns i aktuell
tabell för formuläret ovan också finns i avståndstabellen. Saknas det postnummerpar
läggs dessa till i avståndstabellen. Sedan kan man gå till formuläret för avståndstabellen och räkna fram avstånden. Notera att detta inte behövs för att visualisera information på kartor.

Steg 3: Hämta avståndsinformation.

Denna knapp hämtar avståndsinformation från avståndstabellen. Det sker genom en
SQL Update-query.
Om det står ”-1” i avståndsfältet så har det blivit något fel i RouteLogiX, t.ex. att länk
inte hittats som kopplar till aktuell koordinat.
Om det står ”-2” i avståndsfältet har postnumret inte hittats.

Steg 4: Hämta koordinater från postnummertabellen.
Det sker också genom en SQL Update-fråga.

Steg 5: För över data till PinGIS.

Informationen hamnar i Flowtabellen i PinGIS. Efter denna operation gå till PinGIS
och arbeta med Flowtabellen m m. Om det saknas koordinater för en post förs denna
post inte över. Hur kartan kan se ut i PinGIS visas i exemplet ovan.

Knapp: ”Visa info. Nedan som tabell”

Öppnar formulärets tabell t ex för att föras över till MS Excel för vidare analys.

Formulär: Avhämtningsplatser m m
I följande formulär visualiseras och analyseras avhämtningsplatser, mottagare m m
Dessutom beräknas närmaste primärflödesterminal för varje avhämtningsplats och
mottagare m.m.
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Översta knappen i formuläret rensar aktuell karta i PinGIS från analysobjekt, transportnoder, osv som ligger ovanpå bakgrundskartan.
Vänstra knappen på aktuell flik visar tabell med avhämtningsplatser.
Högra knappen på aktuell flik ritar dessa på en karta:

Notera att det går att klicka på kartobjekten för att visa detaljinformation.
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Vänstra övre knappen på aktuell flik visar tabell med primärflödesnoder.
Högra övre knappen på aktuell flik ritar dessa på en karta:

Analys för att hitta närmaste Schenkerterminal (endast EN) från avhämtningsplatser
För varje avhämtningsplats:
− Välj ut alla Schenkerterminaler som ligger inom en radie på cirka 200 km fågelvägen
− Räkna ut transportavståndet till alla Schenkerterminaler valda i steg 1 med hjälp av
ett ruttplaneringsprogram
− Välj ut närmaste terminal
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Stora blå cirklar:
Små lila cirklar:
Svarta streck:

avhämtningsplatser
Schenkerterminaler
kopplar varje avhämtningsplats till närmaste Schenkerterminal enligt beräkning i ruttplaneringsprogram

Medelavståndet är 36 kilometer.
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För varje avhämtningsplats, räkna fram närmaste förbränningsanläggning.
Större blå cirklar:
avhämtningsplatser/hämtställen
Mindre röda cirklar:
Avfallsförbränningsanläggningar
Svarta streck:
Närmaste förbränningsanläggning för varje avhämtningsplats
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Närmaste primärflödesnod (stora cirklar) för varje mottagare. Notera mottagaren i
Borås, där programmet missade att det finns Schenker i Borås. Avståndet blev noll
och därför hoppades det alternativet över. Detta visar GIS-kartans möjlighet att hitta
fel i databaser och program.

Primärflöden i jämförelse med dagens flöden
Vi använder rutinerna för att beräkna flöden idag och kompletterar med analyser för
att jämföra med om man i stället helt skulle förlita sig på primärflöden. Se vidare rapportavsnittet Modellering och beräkning av energi- och miljöeffektivitet (sid. 39) med Figur 17
och Figur 18 med tillhörande beskrivning.

−
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−
−
−
−

Sedan kopplas dagens transportflöden med primärflödesnoder, sträcka 1 och
sträcka 3 enlig ovan.
Avståndstabellen uppdateras med postnummerpar för de flöden med linjebilar
som definieras av en sammankoppling mellan sträcka 1 och sträcka 3. Denna
transport definieras som sträcka 2.
I avståndsformuläret kan användaren låta beräkna de avstånd som tidigare inte har
beräknats för sträcka 2.
Slutligen läses avstånd för sträcka 2 m.m.

Resultattabellen består av följande fält.
FrånPnr
TillPnr
NärmastePrimärflödesnodAvhämtningsplatsNr
NärmastePrimärflödesnodAvhämtningsplatsPostnr
NärmastePrimärflödesnodMottagareNr
NärmastePrimärflödesnodMottagarePostnr
Maengd
AvstandIdag
AvståndMedPrimärflöden1
AvståndMedPrimärflöden2
AvståndMedPrimärflöden3
AvståndMedPrimärflödenTotalt
TonKm
AntalTransporter
TotKM
AttrDescr

Postnummer avhämtningsplats
Postnummer mottagare

Avstånd med dagens transporter
Sträcka 1
Sträcka 2
Sträcka 3
Totalt avstånd om primärflöden
används

Formulär. XML test

Exporterar vissa data till en XML-fil.
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Bilaga 3. Uppmärkning av transportinformation avseende en sändning av
plastförpackningsavfall
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<wtml>
<transportdokument>
<datum>2004-10-25</datum>
<administration>
<organisation>Plastkretsen</organisation>
<adress>Storgatan 19, Box 5501</adress>
<postnummer>114 85</postnummer>
<postort>Stockholm</postort>
<land></land>
<referens>Lars Stark</referens>
<telefon>08-783 84 50</telefon>
<telefax>08-663 35 70</telefax>
<dokumenttyp>Avhämtningsbekräftelse</dokumenttyp>
<regnr>2482</regnr>
<leveransmärkning>1159-201010-201</leveransmärkning>
<leveransdatum>vecka 200422</leveransdatum>
</administration>
<avsändare>
<organisation>Stena Scanpaper</organisation>
<telefon>031-775 20 00</telefon>
<telefax>031-24 11 41</telefax>
<signatur>Morgan Larsson</signatur>
</avsändare>
<avhämtningsplats>
<beteckning>1159</beteckning>
<adress>Däckvägen 5</adress>
<postnummer>506 49</postnummer>
<postort>Borås</postort>
<land></land>
<referens>Åsa Tränk</referens>
<telefon>033-12 31 13</telefon>
<telefax>033-24 11 41</telefax>
</avhämtningsplats>
<artikel>
<artikelnr>20-10-10<artikelnr>
<beskrivning>Hårda plastförpackningar</beskrivning>
<ursprung>Industri</ursprung>
<emballage>Obalat</emballage>
<processteg>Obearbetat</processteg>
<vikt enhet=”kg”>6000</vikt>
<volym enhet=”kbm”></volym>
<hantering></hantering>
<kommentar></kommentar>
</artikel>
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<mottagare>
<organisation>Swerec AB</organisation>
<adress>Stengårdsvägen 1</adress>
<postnummer>330 10</postnummer>
<postort>Bredaryd</postort>
<land></land>
<referens>Anders Hjelm</referens>
<telefon>0370-831 71</telefon>
<telefax>0370-830 65</telefax>
</mottagare>
<transportör>
<organisation>Stena Transport AB</organisation>
<kundnr>10077</kundnr>
<adress>Hemsögatan 2A</adress>
<postnummer>211 24</postnummer>
<postort>Malmö</postort>
<land></land>
<referens>Monica Walter</referens>
<telefon>040-28 33 07</telefon>
<telefax>040-28 33 09</telefax>
<fordon></fordon>
</transportör>
</transportdokument>
</wtml>
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Bilaga 4. XML-schema som beskriver den del av applikationen WTML – Waste
Transport Markup Language – som används i exemplet i Bilaga 3.
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema id="wtml" targetNamespace="http://tempuri.org/~vsDA.xsd"
xmlns:mstns="http://tempuri.org/~vsDA.xsd" xmlns="http://tempuri.org/~vsDA.xsd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoftcom:xml-msdata" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="wtml" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="sv-SE"
msdata:EnforceConstraints="False">
<xs:complexType>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="transportdokument">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="datum" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="administration" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="organisation" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="adress" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="postnummer" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="postort" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="land" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="referens" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="telefon" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="telefax" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="dokumenttyp" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="regnr" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="leveransmärkning" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="leveransdatum" type="xs:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="avsändare" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="organisation" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="telefon" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="telefax" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="signatur" type="xs:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="avhämtningsplats" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="beteckning" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="adress" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="postnummer" type="xs:string" minOccurs="1" />
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<xs:element name="postort" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="land" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="referens" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="telefon" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="telefax" type="xs:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="artikel" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="artikelnr" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="beskrivning" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="ursprung" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="emballage" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="processteg" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="hantering" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="kommentar" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="vikt" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent msdata:ColumnName="vikt_Text" msdata:Ordinal="1">
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="enhet" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="volym" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="enhet" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mottagare" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="organisation" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="adress" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="postnummer" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="postort" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="land" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="referens" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="telefon" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="telefax" type="xs:string" minOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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</xs:element>
<xs:element name="transportör" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="organisation" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="kundnr" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="adress" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="postnummer" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="postort" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="land" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="referens" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="telefon" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="telefax" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="fordon" type="xs:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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Bilaga 5. Exempel på hur information uppmärkt med XML kan väljas ut och
redovisas på en webbsida med hjälp av stilmallsspråket XSLT
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<title>Avfall</title>
</head>
<body>
<xsl:for-each select="wtml/transportdokument/administration">
<h1><xsl:value-of select="organisation"/></h1>
<p>Adress: <xsl:value-of select="adress"/><br /><xsl:value-of select="postnummer"/>
<xsl:value-of select="postort"/></p>
<p>Telefon: <xsl:value-of select="telefon"/></p>
<p>Leveransdatum: <xsl:value-of select="leveransdatum"/></p>
</xsl:for-each>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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Bilaga 6. Insamlingsresultat per län
Glas

Plast

Metall

Blekinge

Län

88

9

24

128

34

Dalarnas

269

36

76

357

73

Gotlands

21

0

6

0

2

Gävleborgs

125

22

42

258

55

Hallands

117

4

23

299

53

Jämtlands

138

16

33

329

149

Jönköpings

188

12

55

415

95

Kalmar

218

26

56

368

100

Papp

Kronobergs

149

18

31

299

65

Norrbottens

147

14

53

423

145

Skåne

601

35

135

1 626

291

Stockholms

439

20

87

871

156

Södermanlands

146

9

33

331

82

80

8

23

196

42

Värmlands

215

13

55

425

97

Västerbottens

152

8

50

428

135

85

4

23

221

65

Uppsala

Västernorrlands
Västmanlands

166

22

50

488

121

Västra Götalands

872

65

189

1 887

435

Örebro

157

30

42

470

118

Östergötlands

232

12

51

576

91

4 606

383

1 137

10 394

2 402

Summa

Källa IL Recycling
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Bilaga 7. Pappersbruk i Sverige som använder returpapper
Pappersbruk i Sverige som använder returpapper
(Av totalt 48 bruk använder 15 returpapper i varierande omfattning)
Pappersbruk
Returpapperskapacitet Huvudsaklig typ av re2002 (ton)
turpapper

Tillverkning där returpapper ingår

StoraEnso Hylte

450 000

Tidningar

Tidningspapper

Braviken (Holmen Paper)

315 000

Tidningar

Tidningspapper

SCA Packaging Obbola

235 000

Wellpapp

Kraftliner för wellpapp

Fiskeby Board

148 000

Returkartong

Kappa Kraftliner

140 000

Wellpapp

Kartong för konsumentförpackningar
Kraftliner för wellpapp

Hallsta (Holmen Paper)

115 000

Tidningar

Tidningspapper

SCA Packaging Munksund

106 000

Wellpapp

Kraftliner för wellpapp

Munksjö Lagamill

110 000

Wellpapp

Edet (SCA Hygiene Paper)

85 000

Tidningar, tryckerispill

Liner och fluting för wellpapp
Mjukpapper

Katrinefors (Metsä Tissue)

80 000

Tidningar

Mjukpapper

Örebro Kartongbruk

70 000

Returkartong, tidningar

Gipsplattekartong

Inland

60 000

Wellpapp

Gipsplattekartong

Skärblacka (Billerud)

36 000

Wellpapp

Fluting för wellpapp

Munksjö Hygien

30 000

Tidningar

Mjukpapper

Nyboholm (Metsä Tissue)

20 000

Tryckerispill

Mjukpapper

Källa www.skogsindustrierna.org (040427)
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Bilaga 8. Mottagningsstationer för uttjänta bilar
Mottagningsstationer
Län
Antal genom BPS Region Antal genom SBR
Blekinge
1
1
3
Dalarna
4
2
18
Gävleborgslän
3
3
8
Gotland
0
4
11
Halland
3
5
14
Jämtland
1
6
17
Jönköping
5
7
13
Kalmar
7
8
7
Kronoberg
3
9
14
Norrbotten
1
10
25
Örebro
4
11
29
Östergötland
3
Totalt
159
Skåne
6
Södermanland
2
Stockholm
5
Uppsala
1
Värmland
1
Västerbotten
1
Karta över SBR's regioner
Västernorrland
3
Västmanland
6
Västra Götaland
10
Totalt

86

70

Totalt i landet
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Bilaga 9. Beräkning av flöden av hårda plastförpackningar för att visa transportarbetet
Från postnr

Till
postnr

Löpnr

Mängd

Avstånd

Antal
trp

Ton per
transport

Tot km

648

17

1,694118

382

124 21

163 08

1

28800

163 53

163 08

2

122220

1

122

34

3,594706

34

202 12

330 10

9

94730

229,5

21741

29

3,266552

6656

241 39

330 10

10

48790

207,1

10104

11

4,435454

2278

262 71

330 10

11

121170

145,5

17630

26

4,660385

3783

295 94

330 10

12

97050

167,7

16275

16

6,065625

2683

302 45

330 10

13

20440

99,5

2034

11

1,858182

1094

332 30

330 10

14

225331

24,1

5430

56

4,023768

1350

352 46

330 10

15

91100

87

7926

18

5,061111

1566

371 92

330 10

16

32190

204,2

6573

5

6,438

1021

391 28

330 10

17

73780

209

15420

15

4,918667

3135

415 07

330 10

18

187270

147

27529

42

4,458809

6174

433 24

330 10

19

19920

144,9

2886

6

3,32

869

506 49

330 10

20

129660

94

12188

20

6,483

1880

506 49

669 22

26

6640

287,9

1912

1

6,64

288

532 94

163 08

3

3530

352,7

1245

1

3,53

353

532 94

330 10

21

42370

164,1

6953

9

4,707778

1477

553 03

330 10

22

42280

93,1

3936

7

6,04

652

574 94

330 10

23

2060

105,7

218

1

2,06

106

582 78

163 08

4

33320

202,2

6737

16

2,0825

3235

632 29

163 08

5

17800

124,2

2211

4

4,45

497

652 21

669 22

27

137090

34,7

4757

17

8,064117

590

660 10

669 22

28

242090

138,2

33457

53

4,567736

7325

703 69

330 10

24

61240

298,9

18305

11

5,567273

3288

721 32

163 08

6

39920

99,3

3964

7

5,702857

695

721 32

330 10

25

30680

387,9

11901

6

5,113333

2327

721 32

669 22

29

6480

233

1510

3

2,16

699

755 92

163 08

7

87940

76,6

6736

15

5,862667

1149

784 61

669 22

30

18140

199,3

3615

3

6,046667

598

802 83

163 08

8

120470

165,7

19962

17

7,086471

2817

831 05

669 22

31

5090

544,5

2772

1

5,09

544

861 36

669 22

32

4220

533,2

2250

1

4,22

533

Summa

22,5

Tonkm

2193811 Summa

278947

Summa

60078
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Bilaga 10. Fallstudie av VMI vid Volvo Car Corporation Engine

Figur A. Före VMI

Figur B. VMI – Vendor managed inventory

Figur C. VMI med flera kunder
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Bilaga 11. Den resulterande XML-filen från inmatad information om en avfallsfraktion
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <fraktion xmlns="http://193.11.64.26/RecycleNet"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://193.11.64.26/RecycleNet
http://193.11.64.26/RecycleNet/xmlfiles/Fraction.xsd”>
<datum>2004-12-20</datum>
- <artikel>
<artikelnr>7201-821010-11</artikelnr>
<beskrivning>Hårda förpackningar</beskrivning>
<ursprung>Il-Recycling</ursprung>
<emballage>Balat</emballage>
<processteg>2</processteg>
<hantering>Palltruck</hantering>
<kommentar>Sorterat</kommentar>
<pris enhet="Kg">0.6</pris>
<vikt enhet="Kg">80</vikt>
<volym enhet="m3">1.2</volym>
</artikel>
- <aktör>
<organisation>Plastsäljaren AB</organisation>
<adress>A-gatan</adress>
<postnummer>12345</postnummer>
<postort>Arboga</postort>
<land>SE</land>
<referens>Lennart Säljare</referens>
<telefon>012345678</telefon>
<telefax>012345677</telefax>
</aktör>
- <plats>
<beteckning>Byggnad 2</beteckning>
<adress>Storgatan 3</adress>
<postnummer>12346</postnummer>
<postort>Mellanstad</postort>
<land>SE</land>
<referens>Ceasar Ceasarsson</referens>
<telefon>012345679</telefon>
<telefax>012345678</telefax>
</plats>
</fraktion>
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Bilaga 12. XML-filen som skapas för att innehålla alla tillgängliga fraktioner
som matchar sökningen i rapportens exempel
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <fraktioner xmlns="http://193.11.64.26/RecycleNet"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://193.11.64.26/RecycleNet
http://193.11.64.26/RecycleNet/xmlfiles/Fractions.xsd">
- <fraktion>
<datum>2004-12-20</datum>
- <artikel>
<artikelnr>7201-821010-11</artikelnr>
<beskrivning>Hårda förpackningar</beskrivning>
<ursprung>Il-Recycling</ursprung>
<emballage>Balat</emballage>
<processteg>2</processteg>
<hantering>Palltruck</hantering>
<kommentar>Sorterat</kommentar>
<pris enhet="Kg">0.6</pris>
<vikt enhet="Kg">80</vikt>
<volym enhet="m3">1.2</volym>
</artikel>
- <aktör>
<organisation>Plastsäljaren AB</organisation>
<adress>A-gatan</adress>
<postnummer>12345</postnummer>
<postort>Arboga</postort>
<land>SE</land>
<referens>Lennart Säljare</referens>
<telefon>012345678</telefon>
<telefax>012345677</telefax>
</aktör>
- <plats>
<beteckning>Byggnad 2</beteckning>
<adress>Storgatan 3</adress>
<postnummer>12346</postnummer>
<postort>Mellanstad</postort>
<land>SE</land>
<referens>Ceasar Ceasarsson</referens>
<telefon>012345679</telefon>
<telefax>012345678</telefax>
</plats>
</fraktion>
- <fraktion>
<datum>2004-12-20</datum>
- <artikel>
<artikelnr>50-20-30</artikelnr>
<beskrivning>Mjuka förpackningar</beskrivning>
<ursprung>Hushåll</ursprung>
<emballage>Balat</emballage>
<processteg>Kvarnat</processteg>
<hantering>6</hantering>
<kommentar>-</kommentar>
<pris enhet="Kg">0.6</pris>
<vikt enhet="Kg">30</vikt>
<volym enhet="m3">0.5</volym>
</artikel>
- <aktör>
<organisation>Plastsäljaren AB</organisation>
<adress>A-gatan</adress>
<postnummer>12345</postnummer>
<postort>Arboga</postort>
<land>SE</land>
<referens>Lennart Säljare</referens>
<telefon>012345678</telefon>

90

Bilagor

Bilagor

Effektivare avfallshantering - EFFA
<telefax>012345677</telefax>
</aktör>
- <plats>
<beteckning>Byggnad 1</beteckning>
<adress>Storgatan 1</adress>
<postnummer>12345</postnummer>
<postort>Småstad</postort>
<land>SE</land>
<referens>Adam Adamsson</referens>
<telefon>012345678</telefon>
<telefax>012345677</telefax>
</plats>
</fraktion>
- <fraktion>
<datum>2004-12-20</datum>
- <artikel>
<artikelnr>13-20-10</artikelnr>
<beskrivning>LPDE-film</beskrivning>
<ursprung>Industri</ursprung>
<emballage>Balat</emballage>
<processteg>-</processteg>
<hantering>-</hantering>
<kommentar>Obearbetat</kommentar>
<pris enhet="Kg">0.3</pris>
<vikt enhet="Kg">100</vikt>
<volym enhet="m3">1.5</volym>
</artikel>
- <aktör>
<organisation>Plastsäljaren AB</organisation>
<adress>A-gatan</adress>
<postnummer>12345</postnummer>
<postort>Arboga</postort>
<land>SE</land>
<referens>Lennart Säljare</referens>
<telefon>012345678</telefon>
<telefax>012345677</telefax>
</aktör>
- <plats>
<beteckning>HiB</beteckning>
<adress>Allégatan 1</adress>
<postnummer>50190</postnummer>
<postort>Borås</postort>
<land>SE</land>
<referens>Peter Andersson</referens>
<telefon>033-4354432</telefon>
<telefax>033-4354008</telefax>
</plats>
</fraktion>
</fraktioner>
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Bilaga 13. Länkar till aktörer på avfallsmarknaden (plast,
papp/papper/kartong och aluminium)
www.forpackningsinsamlingen.se
www.metallkretsen.se
www.plastkretsen.se (har länkar till återvinningsanläggningar)
www.kartongatervinning.se (2004-11-30)
www.returwell.se (2004-11-30)
www.ilrecycling.se
www.rvf.se (har uppgifter finns i Svensk Avfallshantering; har flera länkar)
www.el-kretsen.se
www.stenametall.se
www.stenametall.se/aluminium/alswe/index.html
www.sellbergs.se/
www.sita.se/
www.ragnsells.se/
www.sapa.se (f.d. Gränges; tillverkar aluminium)
www.recycling.se/ (Återvinningsindustrierna)
www.svenskenergi.se
www.plast-kemi.se (branschorganisation för plast- och kemiindustrier)
www.plastinformation.com
www.forestindustries.se (skogsindustrierna)
www.skogsindustrierna.org (skogsindustrierna)
www.akeri.se
themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste/reports (massor med EU-rapporter)
waste.eionet.eu.int/
www.ntm.a.se/
www.svekom.se/
www.bir.org/
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