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Förord 

Projektet “Cirkulär ekonomi i ett affärsekosystem: Integrerade sensorer och ny 

återvinningsteknik för tunga fordonsdäck” har drivits av RISE AB, i ett 

konsortium med flera parter från industrin och med finansiering från Vinnova. 

Projektet har tagit sig an frågan om hur ett cirkulärt system för tunga fordonsdäck 

skulle kunna se ut, genom att jämföra dagens system med ett tänkt framtida 

system, och att analysera vad ökad regummering, ökat inslag av 

materialåtervinning, sensorer och datadelning skulle kunna resultera i, i termer av 

miljöpåverkan och cirkularitetsgrad. Möjligheter och utmaningar har identifierats 

och analyserats. Denna rapport beskriver projektet och dess resultat. 

Publikationer, filmlänkar och denna rapport finns även på projektets hemsida.  

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/sensorer-och-atervinning-tunga-fordonsdack
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Sammanfattning 

Resurseffektiviteten i dagens däcksystem är låg. Globalt kasseras 1 miljard däck 

årligen och stora ekonomiska och materialmässiga värden går förlorade genom 

dagens dominerande metoder för material och energiåtervinning. I detta projekt 

har vi studerat hur ett mer resursproduktivt och cirkulärt ekosystem för tunga 

fordonsdäck skulle kunna se ut och fungera. Projektet har drivits under nästan fyra 

år tillsammans med däckanvändare, regummerare, insamlings- och 

återvinningsföretag. M h a intervjustudier, workshopar, LCA-analyser, toxicitets- 

och cirkularitetsmätningar, samt tester av sensorteknologi och nya 

användningsområden för återvunnen kimrök har vi kommit fram till ett antal 

slutsatser: 

● Det finns stor förbättringspotential i både resursanvändning (54%) och 

cirkularitetsgrad (34%) i att använda regummerade däck i stället för nya.  

● I LCA-analysen jämfördes utfall av nya däckköp med tre regummeringar. 

Miljönyttan i form av lägre utsläpp av CO2-ekvivalenter är då liten (1%) 

när användningsfasen inkluderas i LCA-beräkningen. 

● Användning av sensorer för att säkerställa rätt däcktryck kan öka 

potentialen från 1 till 15%. Med en elektrifierad drivlina (utan sensorer) 

blir de positiva effekterna betydligt större (25%). 

● Om bara produktionsfasen beaktas är förbättringspotentialen 30%. 

● För att uppnå dessa förbättringar och fånga de värden som idag går 

förlorade, krävs inte bara tekniska förbättringar, utan också förändringar i 

affärslogik, av traditionella användnings- och återanvändningsmönster och 

av etablerade metoder för att dela data och värden mellan företag i 

däckekosystemet. 

● Ett samverkande sammanhang för värdeskapande som involverar flera 

organisationer och flera kunskapsdomäner kräver att de ansvariga inom 

olika organisationer samskapar anpassningar i tekniska specifikationer och 

logiken för värdeskapande parallellt. Den tekniska anpassning är beroende 

av faktorer som också potentiellt leder till nya motsättningar i 

affärslogiken. Datadelning har stor potential, men kommer att vara 

beroende av en ny syn på affären. 

  

Mätningarna bekräftar att det är svårt att miljömässigt räkna hem fler 

regummeringar i dagens fossilbaserade system, där alltifrån tillverkning till 

transporter och avfallshantering sker med hjälp av fossila resurser. Våra 

projektresultat illustrerar de konflikter som finns mellan att sträva efter längre 

produktlivslängd och normer för att uppnå en cirkulär ekonomi i framtiden, och 

de normer som är inriktade på att uppnå mätbara förbättringar av miljöprestanda 

baserat på strukturerna i dagens linjära ekonomi. 
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Summary 

The resource effectiveness of today's tire system is low. Globally, one billion tires 

are discarded annually and large economic and material values are lost through 

today's dominant methods for materials and energy recovery. In this project we 

have studied the possibility of achieving a more resource-productive and circular 

ecosystem for heavy truck tires. The project has run for almost four years together 

with tire users, retreaders, collection and recycling companies. Through interview 

studies, workshops, LCA analyses, toxicity and circularity measurements, as well 

as tests of sensor technology and new uses for recycled carbon black, we have 

reached a number of conclusions: 

● There is a large potential for improvement in both resource use (54%) and 

degree of circularity (34%) in using retreaded tires instead of new ones. 

● In the LCA analysis, the results of new tire purchases were compared with 

three retreadings. The environmental benefit in the form of lower 

emissions of CO2 equivalents is small (1%) when the use phase is 

included in the LCA calculation. 

● The use of sensors to ensure the correct tire pressure can increase the 

potential from 1 to 15%. With an electrified powertrain (without sensors), 

the positive effects are significantly greater (25%). 

● If only the production phase is taken into account, the potential for 

improvement is 30%. 

● In order to achieve these improvements and to capture the values that are 

lost in today’s system, a number of changes will have to be made 

including: changes in business logic, traditional usage and reuse patterns, 

as well as modifications in how companies in the tire ecosystem share data 

and value. 

● A collaborative environment for value creation involving multiple 

organizations and multiple knowledge domains requires that those in 

different organizations simultaneously co-create the adaptation in 

technical specifications and the logic of value creation. The technical 

adaptation is dependent on factors that also potentially lead to new 

contradictions in business logic. Data sharing has great potential, but will 

depend on a new view of the business. 

 

Assessments conducted confirm that it is difficult to prove positive environmental 

effects from more tire retreading in today's fossil-based system, where everything 

from production to transport and waste management is done using fossil 

resources. Our project results illustrate the conflicts that exist between striving for 

longer product life and norms to achieve a circular economy in the future, and the 

norms that are aimed at achieving measurable improvements in environmental 

performance based on the conditions of today's linear economy.  
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Introduktion 

Däck används på de flesta fordon. Ca 90% av gummidäcksmarknaden utgörs av 

buss-, lastbils- och personbilsdäck. Marknaden i Sverige är ca 5 miljoner 

personbilsdäck och ca en halv miljon lastbils- och bussdäck1. I Sverige var 

insamlingen av däck ca 85 000 ton år 2016.2 

 

Globalt produceras 1,6 miljarder nya däck varje år, och 1 miljard däck kasseras. 

Av dessa tar återvinningsindustrin hand om endast 100 miljoner däck årligen.3 I 

ton beräknas kassationerna uppgå till 14 miljoner ton bildäck årligen.4 

Hanteringen av uttjänta däck skulle kunna vara betydligt mer resursproduktivt, om 

mer av tunga däcks teoretiska livslängd kunde användas genom fler 

regummeringar och återanvändning av däckmaterial i flera användningscykler.  

Regummering av tunga fordonsdäck är en väletablerad praktik, och ett bra 

exempel på värdebevarande genom förlängning av produktlivet. Men praktiken 

har minskat i Europa under det senaste decenniet, även om värdebevarandet i en 

regummering är 10 gånger högre än granulering och 5 gånger högre än 

återvinning av kimrök, enligt en rundringning till däckaktörer, som gjordes innan 

projektet startade. 

 

 
Figur 1: Värdeförluster i dagens däcksystem (illustrativt) 

 

Projektets idé är att bygga kunskap för hur ett antal aktörer kan skapa ökad 

resursproduktivitet m h a materialbaserade IoT (Sakernas internet)-lösningar inom 

 
1 https://www.dackinfo.se/statistik/marknaden/  
2 https://www.sdab.se/press/undersidor-press/fler-daeck-aatervanns-aen-saaldes-i-sverige-2016/ 
3 Global tire recycling market analysis: Opportunity, demand, forecast & analysis 2016 – 2024. (2019). Goldstein research.  

https://www.goldsteinresearch.com/report/global-tire-recycling-industry-market-trends-analysis  
4 Källa: Scandinavian Environ Systems  

https://www.dackinfo.se/statistik/marknaden/
https://www.sdab.se/press/undersidor-press/fler-daeck-aatervanns-aen-saaldes-i-sverige-2016/
https://www.goldsteinresearch.com/report/global-tire-recycling-industry-market-trends-analysis


 

  8 (54)  

  

  

  

 

däckbranschen. Användningstid och återanvändning skulle kunna optimeras med 

integrerade sensorer genom att aktörerna får tillgång till realtidsinformation 

avseende däckens ´hälsa´ och ´hälsohistorik´. Projektet är unikt eftersom det 

undersöker och testar de många aktörernas affärsbehov och drivkrafter i ett 

komplext affärsekosystem och lägger grunden för ett innovativt slutet kretslopp-

affärsekosystem. 

 

I projektet har deltagit ett konsortium av intressenter som tillsammans utgör basen 

för ett affärsekosystem för regummering. Från kunder (Volvo Rental, Ragn-Sells), 

till regummerare (Galdax), återvinningsteknikföretag (Scandinavian 

Envirosystems), fordonstillverkare och däckverkstäder (Volvo Truck Center) till 

avfallshanterare och sorterare (Ragn-Sells).  

 

Projektet har drivits i ett läge med allt fler möjligheter att göra en ökad grad av 

materialcirkulering lönsam. Dessa möjligheter inkluderar: 

● Möjligheten att billigt spåra produkter. Detta kallas ibland internet of 

things, och innebär i det här fallet billiga integrerade sensorer kombinerat 

med informationshanteringssystem. Integrationen av sensorer har potential 

att avsevärt öka kostnadseffektiviteten i att sortera och ta till vara på 

använda däck, men kan även möjliggöra helt nya erbjudanden (exempelvis 

tjänstefiering av däckerbjudanden där kunder tex kan betala beroende på 

slitage och bättre garantier). 

● Ökad medvetenhet kring och efterfrågan på slutna materialkretslopp 

(cirkulär ekonomi). Både näringsliv och myndigheter är intresserade av att 

undersöka möjligheter till mer slutna materialkretslopp. Detta skapar ett 

möjlighetsfönster, då såväl policy som marknadspositionering förefaller 

ovanligt påverkningsbar.  

 

Projektet vill undersöka om barriärer skapade av tidigare dominanta paradigm kan 

överkommas eller brytas ned med ny teknik och inter-organisatorisk kraftsamling. 

 

Bakgrund 

Däckets uppbyggnad 

Ett fordonsdäck kan beskrivas som ett kompositmaterial där en kombination av 

olika gummisorter (syntetiska & naturliga), oljor, kimrök (kolpulver), textil, 

mineraler och stål bakas ihop i en gjutform till ett däck under högt tryck och 

värme. För att däcket skall klara av höga påfrestningar ligger en matta av stål-

wirear inbäddade under slitbanan som tillsammans med textil utgör ett skydd för 

att däcket inte skall explodera vid snabba tryckförändringar vid tex en punktering.  
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Genom att variera material-sammansättningen kan man få olika egenskaper för 

däckets rullmotstånd, slitstyrka och egenskaper på vatten, snö och is. 

 

Ett fordonsdäcks “hälsa” beror på en rad olika faktorer som både beror på själva 

fordonet, det individuell däcket, och alla fordonets eller ekipagets däck i 

kombination. För lastbilsapplikationer  kan antal däck på ett ekipage med bil och 

trailer vara 10-12 st och för bil med släp 14-16 st.  

Då tunga fordonsdäck har varit projektets huvudfokus ligger fokus på denna typ 

av däck och aspekter som kan påverka deras hälsa. Med tunga fordonsdäck avses i 

denna rapport däck som används på fordon som väger över 3,5 ton, men omfattar 

många olika typer av däck som buss-, lastbils-, truck-, anläggningsmaskins- och 

gruvmaskinsdäck. Då deltagande industriaktörer främst har fokus på buss- och 

lastbilsdäck har dessa typer av däck utgjort tillämpningsexempel. Ett tungt 

fordonsdäck är konstruerat för intensiv användning och höga belastningar.  Inom 

den tunga däckbranschen finns både kvalitetsdäck, som i någon mån är designade 

för regummering, och lågprisdäck för engångsbruk.  

 

Den teoretiska sträckan för en däckstomme som skall regummeras har av 

aktörerna i branschen beskrivits vara upp till 1 000 000 km. Det kan sättas i 

relation till att en lastbil i fjärrtransport kan köra 150 000 - 200 000 km/år. Men 

för att den teoretiska livslängden skall gå att realisera behöver en ny slitbana 

läggas på däckstommen (regummering).  

 

Mer teknisk fakta om däckets uppbyggnad finns i Appendix A. 

 

Dagens metoder för förlängd livslängd 

Sedan 1994 finns i Sverige ett producentansvar för däck som innebär att varje 

däck åsätts en avgift av tillverkare och importörer, som bekostar ett system för 

insamling och omhändertagande. Systemet administreras av Sveriges 

Däckåtervinning AB (SDAB), som är en icke-vinstdrivande företag, och utförs av 

Ragn-Sells. 

 

I Sverige samlar man för närvarande in fler däck än vad som tillförs marknaden,  

2016 motsvarade ca 85075 ton5. Idag energiåtervinns ca 59% av däcken i 

kraftvärmeverk som ”booster” för att öka temperaturen vid förbränning av annat 

avfall så att fullständig förbränning kan erhållas och som ersättning för jungfruligt 

material (bränsle och stål) i cementindustrins tillverkningsprocess. Cirka 39% 

materialåtervinns eller materialersätts i en mängd olika former (t ex som granulat i 

fotbollsplaner, sprängmattor eller asfaltsmaterial) efter att först ha processats och 

 
5
 https://www.sdab.se/press/undersidor-press/fler-daeck-aatervanns-aen-saaldes-i-sverige-2016/ 

https://www.sdab.se/press/undersidor-press/fler-daeck-aatervanns-aen-saaldes-i-sverige-2016/
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förädlats i erforderlig omfattning. Endast 0.05% av de insamlande däcken 

återanvänds, dvs regummeras.6 

Däckhälsa - vad beror det på och hur mäts det?  

De viktigaste parametrarna som avgör ett däcks hälsa är däcktrycket och hur 

mycket värme däcket utsätts för under användningstiden. Det finns en korrelation 

mellan tryck och värme då för lågt tryck över tid bygger upp allt högre värme i 

däcket som påverkar däckets fysiska egenskaper. Ytterligare faktorer som kan 

påverka däckhälsan är kraftiga slag och stötar som kan uppstå på ojämna vägar 

som vid byggarbetsplatser eller deponier, eller genom att däcken trycks mot fasta 

föremål i trafikmiljön som t ex trottoarkanter (vid hållplatser) eller liknande.  

 

Gummits åldrande påverkar även däckhälsan. Genom sprickor kan vatten och 

stenar mm tränga in och leda till korrosionsskador på stålkorden och orsaka 

punkteringar om sten äter sig in i däckmaterialet. 

 

De vanligaste metoderna för att bedöma däckhälsa på tunga fordon är genom 

visuell inspektion. Dvs att chauffören går runt och kontrollerar däcken innan ett 

arbetspass. Ett traditionellt sätt har även varit att slå med en gummiklubba eller 

sparka på däcken för att identifiera däck med avvikande tryck som då har en 

annan klang. Även tryckmätning förekommer, men beskrivs som en aktivitet som 

det slarvas med eller inte hinns med i den hårt pressade åkeribranschen . Vidare 

kan det vara svårt att identifiera däck med lågt tryck om det är dubbelmonterade 

däck på samma axel, då det inre däcket kan vara svårt att se.  

 

Även mönsterdjupet kan sägas vara en del i däckhälsan då det påverkar 

väggreppet. Normalt byter många tyngre fordon sina däck  på hösten när halkan 

börjar sätta in. 

 

En intressant aspekt är att en stor däcktillverkare, Michelin, nyligen presenterade 

en studie av personbilsdäck när man rekommenderar att däcken skall slitas ner 

mer än vad som vanligtvis rekommenderas för att få bättre väggrepp och 

miljöprestanda7. Det finns ingen motsvarande studie för tunga fordonsdäck, men 

däcktillverkare menar (i intervju) att risken med mindre mönsterdjup är obefintlig 

för tunga fordon - på sommarväglag - då vattenplaningsrisk endast uppstår vid 

hastigheter över 130 km/h. Vid intervjuer med åkerier uppges att ett sätt att 

bedöma när det är dags att byta till vintermönstrade däck är att avvakta tills 

ekipaget släpper i kurvorna, vilket illustrerar att det finns mycket “tyst” kunskap 

och praktisk erfarenhet inom däckanvändning för tunga däck.  

 

 
6
 https://www.ragnsellstyrerecycling.com/article-startpage/dackets-vag-i-atervinningsprocessen/ 

7
 https://www.vibilagare.se/nyheter/michelin-slit-dacken-till-gransen  

https://www.ragnsellstyrerecycling.com/article-startpage/dackets-vag-i-atervinningsprocessen/
https://www.vibilagare.se/nyheter/michelin-slit-dacken-till-gransen
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Vid servicetillfällen på verkstad kontrolleras trycket, och om däckets demonteras 

kan förändringar i däckets insida identifiera onormal värmeutveckling genom 

olika mönsterbildningar.  

 

Vid regummeringstillfället görs en noggrann kontroll av hälsan för hela 

däckstommen där man kontrollerar visuella skador från t ex punkteringar och 

tidigare lagningar och obalanser. Genom en röntgenteknik under rotation kan även 

inre defekter i däckstommarna identifieras. När slitbanan sedan kratsas ner kan 

ytterligare skador upptäckas som gör att stommen behöver kasseras.  

Regummerarna saknar vanligtvis detaljerad information över däcksstommarnas 

tryckhistorik, värmeutveckling, punkteringar och de slag och stötar som däcken 

utsatts för.  

   

I den funktionsanalys/behovsmatris som genomförts listas ett stort behov av data 

för att mäta däckhälsa, se Appendix C. 

 

Sensorer och märkning för däck 

Sensorer som integreras i däcket är en viktig komponent för att avgöra hälsan hos 

ett däck. För personbilar är det idag standard med TPMS (Tyre Pressure 

Monitoring System) för övervakning av däcktryck och temperatur. Systemet 

varnar vid för lågt däcktryck med syfte att förhindra allvarliga olyckor som kan 

uppkomma vid för lågt lufttryck. TPMS möjliggör även minskning av  

bränsleförbrukningen genom att systemet indikerar för föraren att lufttrycket är 

lågt.  

 

För personbilar infördes en lag i USA 2010 (i Europa 2014) att alla nytillverkade 

bilar ska ha ett TPMS installerat vilket har drivit på utvecklingen. På den tunga 

sidan har det inte funnits något lagkrav vilket har medfört att väldigt få bilar har 

denna typen av system och lanseringen av nya tekniker dröjer. Eventuellt kommer 

ett lagkrav inom EU år 2021.  

 

Data som visar ett däcks lufttryck och/eller temperatur under användningsfasen är 

ett mycket viktigt hjälpmedel för exempelvis en däckverkstad, vars uppgift är att 

avgöra däckets hälsostatus. En däckstomme som körts med lågt lufttryck (vilket 

även innebär hög temperatur inne i däcket) under längre tid har troligen fått 

skador som innebär att stommen ej är lämplig för regummering.  

 

Flera av de större däckproducenterna erbjuder idag system för övervakning av 

däcktryck och temperatur. Det finns även flera andra sensortillverkare som 

erbjuder lösningar. Tidigare har den vanligaste tekniken byggt på en sensor som 

sitter på ventilen, utanpå däcket. Dessa system har dock visat sig inte fungera 

särskilt bra och de nya systemen som kommer bygger på en sensor som monteras 
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inne i själva däcket. Ett exempel på en sådana lösningar är Pirellis CyberFleet som 

består av en sensorenhet som vulkas fast inne i däcket och kommunicera trådlöst 

med en mobilapp. Ett annat exempel är det norska företagets El-watchs system 

Neuron Tyre Health System (THS) som består av en sensorenhet som monteras 

inuti däcket med hjälp av en stark magnet mot stålkorden. Sensorerna i däcken 

kommunicerar trådlöst till en gateway som sitter monterad på lastbilen. Data 

samlas ihop i gateway:en och skickas vidare till en molnlösning som erbjuder 

övervakning och larmfunktioner.  

 

  
Figur 2: Bilder som visar sensorn i Pirells CyberFleet-system för övervakning av 

däcktryck och temperatur. Sensordata läses av via en mobilapp. 

  

 
Figur 3: Sensor från El-Watch som mäter kontinuerligt mäter tryck och temperatur inuti 

däcket. Data kommuniceras via en gateway på lastbilen vidare upp i en molntjänst.  

 

Även RFID, som per definition inte är en sensorteknik utan en digital ID-

märkning, kommer på sikt att bli standard för nya tunga fordonsdäck. Detta 

kommer positivt bidra till ett cirkulärt affärsekosystem genom att underlätta för 

spårbarhet och uppföljning av däckspecifik mätdata som kopplas till däckhälsa. 

 

Utöver tryck och temperatur så finns det en rad andra parametrar som är intressant 

ur ett däckhälsoperspektiv. Några exempel är slag och stötar, mönsterdjup, 

snedslitage, lastad vikt, gummikvalitet, samt skador och utmattning av stålkorden. 

Idag finns det, vad vi känner till, inga sensorsystem som mäter dessa parametrar. 

Vissa kan man mäta manuellt på en verkstad, t.ex. mönsterdjup och slitage, medan 



 

  13 (54)  

  

  

  

 

andra är betydligt svårare att inspektera. Under projektets gång har vi både försökt 

att identifiera vad som skulle vara intressant att mäta kopplat till däckhälsa och 

vilka möjliga sensortekniker som skulle kunna uppfylla detta. Detaljer kring 

denna studie finns presenterade under Resultat - Testresultat (AP3) - Testfall 5.  

 

En av anledningarna till att utvecklingen av nya sensorer och mättekniker går 

relativt långsamt är att det ställs mycket hårda krav på dessa system. Sensorer som 

sitter integrerade i däcken behöver vara robusta och tåla den tuffa miljön med 

stora temperaturskiftningar och andra påfrestningar. De måste vara enkla att 

montera och demontera samt ha en begränsad i storlek. Dessutom finns krav på 

låg kostnad och lång batteritid.  

 

Det finns även flera exempel på indirekta metoder för mätning däckhälsa. Bland 

annat så finns etablerade system ute idag för mätning av lufttryck och som bygger 

på jämförelse av rotationshastigheter för respektive axel på bilen. En absolut 

mätning av lufttrycket blir svårt med denna metod men däremot kan man 

identifiera avvikelser och skillnader mellan hjulen.  

 

Projektgenomförande och Metod 

Projektet har genomförts under 3,5 år (från november 2016 t o m juni 2020) och 

har varit uppdelat på fyra arbetspaket + projektledning. 

AP 1 Identifiera och formulera osäkerheter 

Arbetspaket 1 pågick från projektstart t o m juni 2018. Tre aspekter kartlades:  

1. Struktur, drivkrafter och historia för affärsekosystemet för regummering.  

2. Identifiering, formulering och utveckling av aktuella möjligheter för ökat 

värdeskapande genom cirkulering, t.ex. genom pyrolys och integrerade 

sensorer.  

3. Identifiering av barriärer för att realisera identifierade möjligheter, t.ex. 

policy, traditioner inom produktion och bland åkare, samt 

upphandlingspraxis. 

Av speciellt intresse var kontrasten mellan tunga och lätta fordonsdäck, samt 

förutsättningar att ta tillvara på de aktuella möjligheter som branschen just nu står 

inför 

 

En litteraturstudie genomfördes. Den utgjorde grunden för det fortsatta arbetet 

inom AP1, och den är delvis underlag för det som presenteras under Bakgrund i 

detta dokument. 

 

Följande intervjuer, besök och möten genomfördes i AP1: 
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Volvo: 

● Intervju med Arne-Helge Andreassen på Volvo Trucks, 2017-01-27. 

● Intervju med Arne-Helge Andreassen och Marcus Efraimsson, Volvo 

Group Trucks, Sales & Marketing EMEA, 2017-03-03.  

● Intervju med David Björkdahl, Kristoffer Hjelm och Helena Sundqvist på 

Volvo Uptime & Service Sales, 2017-05-08. 

● Intervju med Frank Munk, Volvo Truck Ctr Väst, 2017-06-08. 

● Besök på Volvo Truck Ctr Väst, tillsammans med David Björkdahl, Frank 

Munk, 2017-10-17. 

● Besök på Volvo Truck Ctr Öst för intervju med Jan Willander om däckens 

roll i lastbilsservice-affären, 2017-10-16. 

● Intervju med Karin Scholes, inköpsansvarig däck, 2017-11-24. 

 

Galdax: 

● Besök i fabrik och intervju med Claes Amnäs, VD, och Patrik 

Christiansson, Produktionschef, dec 2016. 

● Intervju med Henrik Lund, tf VD, och Patrik Christiansson, 

Produktionschef, 2017-01-30. 

● Besök i fabrik och intervju med Henrik Lund, VD, 2017-03-27. 

● Intervju med Henrik Lund, VD, 2017-10-06. 

 

Scandinavian Enviro Systems: 

● Intervju med Bengt-Sture Ershag, 2017-01-27 

● Intervju med Bengt-Sture Ershag, Fredrik Olofsson, hösten 2017. 

● Besök i fabrik, den 10 mars 2018 (i samband med projektmöte för alla 

parter). 

 

Ragn-Sells: 

● Besök på sorteringsanläggning i Norrköping, tillsammans med Lars 

Tolgén, projektledare Ragn-Sells och Johannes Årsjö, chef på Göran Årsjö 

däckstommar AB, som är underleverantör till Ragn-Sells. Syfte: Fördjupad 

förståelse av hur sortering, klippning och distribution till olika 

återvinnings-spår går till i dagens system, 2017-03-29. 

● Intervju med Rolf Pihlquist, inköpschef, och Joakim Svedberg, strategisk 

inköpare däck, juni 2017, med fokus på Ragn-Sells roll som däckkund och 

däckanvändare i systemet. 

 

Övriga aktörer: 

● Flera åkare utanför projekt-konsortiet intervjuades: Flygbussarna 2018-04-

04 och Gert Stahlgårds åkeri 2018-04-04. 

● Per-Olof Arnäs, Universitetslektor i Teknikens ekonomi och organisation 

på Chalmers, och expert på åkarnas roll, 2018-03-28. 
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● Intervju med Michael Schwämmlein, Technical Consultant, Bipaver 

(Internationell samarbetsorganisation för regummerare), 2017-09-26. 

● Ett flertal intervjuer i samband med den historiska fallstudien, se appendix 

G.  

● Under hösten 2017 och våren 2018 har ett antal semistrukturerade 

intervjuer genomförts aktörer som på ett eller annat sätt upphandlar däck 

för verksamheten i dag eller som har stor påverkan på krav eller former för 

upphandlingar som innehåller däck. Intervjuerna har fokuserat på 

normsättande upphandlande organisationer som Trafikverket och 

Trafikkontoret i Göteborg, samt medverkande i 

Upphandlingsmyndighetens arbetsgrupp för upphandlingskriterier för 

däck. Intervjuer har även genomförts med två exempel på utländska 

föregångare i upphandling av affärsekosystem för däck. Exemplen har 

tagits fram av WRAP i Storbritannien och Rijkswaterstaat i Holland, som 

en del i EU projektet Rebus: http://www.rebus.eu.com/. 

 

AP 2 Utveckla verktyg för att skatta effekter 

Arbetspaket 2 fokuserade på att anpassa verktyg för och skatta miljöpåverkan av 

olika däcklivscykler, däribland ökad regummering, återvinning och optimerad 

användning som kan underlättas med hjälp av sensorik. Utveckling av metodik 

och principer för två typer av kvantifierade skattningar av effekterna av slutna 

materialkretslopp ingick i AP2: Livscykelanalys (LCA), kvalitativ 

toxicitetsanalys, och Cirkularitetsgrad. Dessutom gjordes en översiktlig skattning 

av samhälleliga bieffekter av tätare cykler, exempelvis i vilken mån och i så fall 

effekterna av om andra energikällor behöver substituera energiåtervunna däck. 

Utifrån nuvarande LCA-metodik identifierades behoven av justeringar för att 

kunna analysera multipla livscykler i slutna materialkretslopp. Samt även 

identifiering av relevanta indikatorer för att analysera det cirkulära systemets 

påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Den här delen av studien var centralt för projektets fokus på att skapa en vision 

för en mer resurseffektivt, alternativt mer cirkulärt, däcksystem. En del frågor 

väcktes: Vad är ett resurseffektivt däcksystem? Resurseffektivitet kan analyseras 

och representeras på olika sätt och beror på vilka resurser man räknar och vilken 

effektivitet. Grovt sagt kan man räkna hur mycket material, energi, eller tid som 

går åt per effektenhet. Man kan också ta hänsyn till andra resurser. Miljöpåverkan 

(och dess kategorier) är mått på hur mycket man tär på jordens möjlighet att 

buffra mänskliga verksamheter, dvs hur mycket man tär på resursen 

ekosystemtjänster. Utöver dessa mått kräver cirkulär ekonomi konceptet för att 

fokusera på värdebevarande. Med hänsyn till effektivitetssyn och kompletterande 

perspektiv ekologisk samt värde (och för att diversifiera analysen) tillämpades tre 

metoder: LCA, Cirkularitetsgrad och, i mindre grad, MIPS (material per service 

http://www.rebus.eu.com/
http://www.rebus.eu.com/
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unit). Samtliga metoder tar hänsyn till materialflödena kopplade till en produkt 

fast de värdesätter eller räknar flödena på olika sätt. 

 

En LCA går ut på att uppskatta miljöpåverkan som resulterar från material- (och 

energi-) flödena som krävs av att leverera en produkt eller tjänst. Funktionell 

enhet (functional unit- FU) blir centralt (och avgörande) för en studie, både 

konceptuellt och för resultaten och slutsatserna. FU:n skall bäst representera 

produkten eller tjänsten i uppskattningen enligt målet men LCA:n, dvs frågan som 

studien skall svara på; i detta fallet: Hur kan regummering, återvinning och 

däckövervakning påverka däckens resurseffektivitet?  

 

I LCA:n (se under Resultat - Miljöpåverkansanalys (AP2)) som gjordes i 

projektet, gjordes analysen - för det mesta - med fokus på däckets primära 

funktion (rullning/kontakt med vägen), inte på dess eventuella materialfunktioner.  

Hur mycket miljöpåverkan uppstår i samband med att leverera däckfunktion 

rullning?  Funktionell enheten blev då avstånd (km). Rullmotstånd som kräver 

energi blev centralt och användningsfasen blev i fokus (en FU av mängd 

däckmaterial- kg- ger andra resultat). Med cirkularitetsgraden tillämpas 

ekonomiskt värde som mått på materialcirkulation (och resurseffektivitet) i en 

produkts produktionssystem. MIPS - likt LCA - räknar utifrån materialflöde, men 

räknar endast mängd (massa) per en tjänstenhet, vilket är en liknande princip som 

FU. 

AP 3 Validering resultat från AP1 

Arbetspaket 3 validerade och testade resultaten från AP 1, och fokuserade på 

systematisk utredning av kvarvarande osäkerheter, framför allt inom teknik och 

marknadsförutsättningar.  

Baserat på affärsmöjligheterna identifierade i AP1 formulerades kritiska 

osäkerheter, och tester designades för att minimera osäkerheterna. För sensorerna 

tog sig testen formen av tekniska prototyper (för att minska teknisk osäkerhet) och 

för affärsmodellsinnovation formen av kunddialog och marknadsexperiment (för 

att minska marknadsosäkerhet). 

 

Följande tester genomfördes i AP3: 

● Regummeringskvalitet för km-kunder 

● Kartläggning datadriven tjänstefiering 

● Kan återvunnen kimrök användas i slitbanor? 

● Integrering av passiva stötsensorer 

● Kimrökens elektromagnetiska egenskaper 

 

Mer detaljer om genomförande samt resultat finns under Resultat. 

 



 

  17 (54)  

  

  

  

 
AP 4 Sammanställning och spridning av resultat 

Arbetspaket 4 sammanställde resultaten i form av forskningsbidrag och olika 

typer av presentationsmaterial och filmer för olika publiker. Spridning har skett 

till forskarvärlden, företag, industri och andra intressenter i berörda branscher 

(däck, fordon, avfall). 

 

Akademisk spridning: 

● Journalartikel “Managing emerging (mis)alignments in data-driven 

servitization.” i Resource Technology Management.  

● Artikel och presentation av “The legend of the circular tire: Creating a 

vision for a more resource productive tire business ecosystem.” på 

PLATE-konferens den 18 - 20 sep 2019. 

○ Publicerat i Proceedings of the 3rd International PLATE 

Conference, 2019 

● Abstract och presentation av “How can a (more) circular business 

ecosystem for heavy truck tires lead to improved resource productivity?” 

på Circular Materials Conference i Göteborg (uppskjuten från 17 - 18 mars 

2020 till september 2020). 

● Abstract, konferensartikel och presentation av “Quantifying the impacts 

and benefits of using IoT to support remanufacturing – the case of truck 

tire retreading in Sweden”, på IS4CE-konferens i Exeter, UK, juli 2020. 

Huvudförfattare för detta abstract är Emilia Ingemarsdotter, doktorand på 

TU Delft i Nederländerna. Det kommer att utvecklas vidare till en 

journalartikel, inom ramen för hennes doktorandtjänst. 

 

Bransch- och industri-spridning: 

● Pressmeddelande och påföljande artikel på industritorget.se, om samarbete 

mellan Scandinavian Envirosystems och AB Volvo om samarbete om 

användning av återvunnen kimrök i fordonskomponenter. 

● Replik på debattartikel av SDAB i NyTeknik, den 25/10 2018 på temat att 

projektet visat att verklig resursoptimering i däckbranschen kräver 

nytänkande i hur man definierar däcksystemet och hur man mäter 

miljönyttorna. https://www.nyteknik.se/opinion/det-ar-tolkningarna-inte-

miljoforskningen-som-ar-problemet-6936887  

● Talare på konferensen Skogens digitalisering, 27 feb 2019 på temat “Den 

digitala teknikens möjligheter för cirkulär transformation”. 

● Deltagande på konferensen “4th Annual Innovative Truck and Bus Tire 

Development Forum”, den 25 - 26 maj 2019. 

● Produktion och publicering av filmen “Sensorer och återvinning för tunga 

fordonsdäck” på RISE YouTube-kanal och via flera av partners webb-

sidor. 

https://www.youtube.com/watch?v=5OfbK1TRrjo&t=64s (7 min) 

https://www.nyteknik.se/opinion/det-ar-tolkningarna-inte-miljoforskningen-som-ar-problemet-6936887
https://www.nyteknik.se/opinion/det-ar-tolkningarna-inte-miljoforskningen-som-ar-problemet-6936887
https://www.youtube.com/watch?v=5OfbK1TRrjo&t=64s
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https://www.youtube.com/watch?v=BpJyk2AV8Cw&feature=youtu.be (5 

min) 

● Öppet avslutsseminarium i samarbete med ESBRI. Del av innehåll på 

Estrad-föreläsningen, “Cirkulära affärsmodeller för entreprenörer”, den 20 

februari 2020 i Stockholm. 

http://www.esbri.se/forelasning.asp?link=kommande&id=26 

● Föreläsningen filmades och sammanfattades också i denna blogg, som 

även den fick stor spridning via främst LinkedIn. 

http://esbribloggen.blogspot.com/2020/02/skapa-fanga-och-leverera-

varde-i-en.html 

 

Projektledning 

Projektet har pågått under perioden 2016-11-01 - 2020-06-30 och letts av RISE 

(tidigare Viktoria Swedish ICT och RISE Viktoria). 

 

Den 19 april 2017 hölls en gemensam kick-off i Göteborg där samtliga 

projektparter och referensgruppsmedlemmar deltog. Vid detta tillfälle 

genomfördes en första workshop för att identifiera kritiska osäkerheter för en mer 

cirkulär och resursproduktiv däckanvändning. Vi använde workshop-metoden 

“Six thinking hats” (De Bono 2000) för att identifiera hinder och möjligheter från 

så många perspektiv som möjligt. Metoden går ut på att man tar på sig olika 

“hattar” för olika perspektiv, t ex möjligheter, nya djärva idéer och kritisk attityd. 

 

Under projektets gång arrangerades ytterligare tre gemensamma mötestillfällen: 

  

Den 7 november 2017 träffades vi i Göteborg för att återkoppla på resultaten från 

första mötets workshop och uppdatera alla på arbete som skett (främst inom AP1). 

Det viktigaste resultatet från detta möte var input till vilka testscenarier som var 

prioriterade att genomföra i AP3. Från ett antal preliminära scenarier 

identifierades fem prioriterade scenarier, se AP3 ovan. 

 

Den 11 april 2018 träffades parterna på Envirosystems anläggning i Åsensbruk. 

Förutom en visning av pyrolys-anläggningen fick alla deltagare då en uppdatering 

på resultaten från AP1, AP2 och hittills gjorda tester i AP3. Dessutom 

genomfördes en mindre workshop/dialog om hur vi skulle kunna sprida 

projektresultat via alla parters olika kanaler. 

 

Det sista större projektinterna mötet hölls den 3 april 2019 i Göteborg. Vid det 

laget var alla tester i stort sett genomförda och fokus på workshopen var att 

gemensamt komma fram till möjligheter för framtida samarbete i det cirkulära 

affärsekosystemet för tunga däck, framför allt kopplat till utmaningar med 

datadelning. För det syftet hade vi med oss två “inspirationsföreläsare”: Magnus 

https://www.youtube.com/watch?v=BpJyk2AV8Cw&feature=youtu.be
http://www.esbri.se/forelasning.asp?link=kommande&id=266
http://esbribloggen.blogspot.com/2020/02/skapa-fanga-och-leverera-varde-i-en.html
http://esbribloggen.blogspot.com/2020/02/skapa-fanga-och-leverera-varde-i-en.html
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Castell från Ericsson berättade om hur Ericsson arbetar med “Open Cloud” som 

tjänsteinnovationsplattform och Sandra Haraldson från RISE presenterade Living 

Lab-metoden, som använts framgångsrikt i bl a Port CDM-projektet för att 

samskapa och dokumentera en karta över hur data flödar och delas mellan olika 

aktörer. Vi jobbade även fram en första preliminär s.k. “metrokarta” för det 

cirkulära affärsekosystemet för tunga fordonsdäck, se nedan under Resultat - 

Testresultat (AP3). 

 

Rapportering till Vinnova har skett på utsatta datum. 

 

Resultat 

Litteratur- och bakgrundsstudie (AP1) 

Historisk fallstudie av regummerade däck – för bilar och tunga lastbilar 

Historik om regummerade däck – både bildäck och tunga lastbilsdäck – 

undersöktes genom intervjuer med relevanta aktörer i Sverige och i Europa (se 

Appendix G) samt en genomgång av akademisk och industrinära litteratur på 

ämnet. Medan tidigare rapporter (t ex Ernst&Young 2016) till stor del fokuserat 

på de socio-ekonomiska effekterna av en nedgång i regummeringsaktiviteter, 

fokuserade vår studie på orsaker till nedgången.  

 

Sammanfattning av resultat: 

Regummering av bildäck växte stadigt under lång tid och efter andra världskriget i 

världen och i Sverige. Aktiviteten fick ett uppsving i början av 90-talet och 

försvann sedan snabbt i början av 00-talet. 

 

Sammanfattningsvis kan nedgången för regummering av bildäck sägas vara 

relaterad till de kombinerade effekterna av: 

● Ökad internationell konkurrens från lågprisproducenter. 

● Ökade anskaffningskostnader från lagen om producentansvar 1994. 

● Ökad konsolidering av de däckverkstäderna. 

● Ekonomiska faktorer: 

o Ökat relativt värde av tid jämfört med däckpriserna. 

o Valutakursförändringar. 

 

Det är troligt att marknaden för regummerade lastbilsdäck i Europa, inklusive 

Sverige, kommer att krympa under det kommande decenniet. Den viktigaste 

drivkraften för denna förändring är importen av mycket billiga asiatiska däck. 

För att förbereda och mildra dessa utmaningar tror vi att oberoende regummerare 

av lastbilsdäck kan positionera sig på följande sätt: 

● Upprätta närmare relationer med ägarna av lastbilsflottorna 
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● Lobba för ökade däcktariffer baserade på miljö- och avfallseffekter 

● Förbättra ryktet för regummerade däck 

 

Hela rapporten om hur däckmarknaden utvecklats för personbils resp. lastbilsdäck 

- inklusive mer detaljer om metod och intervjuer - finns i Appendix G. 

 

Kvalitet regummerade däck – en litteraturstudie 

Det är svårt att jämföra kvalitet över tid och det finns få vetenskapliga studier. En 

litteraturgenomgång visade att den enda riktigt trovärdiga studien på ämnet 

säkerhet och explosionsrisk “Retreaded Tire Use and Safety: Synthesis” gjordes i 

USA 2009 (Hammond et al.). Resultaten baserar sig på upphittade gummirester 

från amerikanska motorvägar, som plockats upp och analyserats som kommande 

från nya eller regummerade däck.  

 

Sammanfattning av resultat: 

● Säkerheten för ett däck som regummerats på ett korrekt sätt, skiljer sig inte 

från säkerheten för ett nytt däck. Detta kunde man sluta sig till eftersom 

andelen upphittade däckrester från nya resp. regummerade däck 

motsvarade andelen i användning av de två kategorierna. 

● Vägskicket var den största anledning till däckhaverier, ca 36% 

● Felaktigt underhåll eller användning av däcken orsakade näst mest 

däckhaverier, ca 32% 

● Tillverkningsfel stod för ca 16% av haverierna. 

● I 30% av de upphittade däckresterna kunde man uppmäta en för hög 

temperatur. 

● För lågt lufttryck och skador till följd av vägskick var de vanligaste 

orsakerna till däckhaverier. 

● I inget fall fanns statitistiskt säkerställda avvikelser mellan olika typer av 

däck (nya resp. regummerade). 

Offentlig upphandlings roll 

Genomlysningen av den offentlig upphandlingens roll genomfördes dels som en 

sammanställning av tidigare genomförda projekt med samma innehåll, och dels 

genom ett antal intervjuer på Trafikverket. 

 

Sammanfattning av resultat: 

▪ Den upphandlande organisationen kan bidra till affärsekosystemet för 

regummerade däck och cirkulära flöden på fyra olika sätt. De olika 

rollerna innebär en förflyttning av organisationens upphandlingsfokus 

från bättre kvalitetsprodukter till nya och innovativa produkter, nya 

affärsidéer och slutligen till delaktighet i skapandet av cirkulära 
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ekosystem. De olika rollerna kräver förändring, kompetensutveckling 

och samverkan i den köpande organisationen. 

▪ En upphandlande organisation kan i första hand agera som kund och 

upphandla produkter och tjänster av affärsekosystemet. I andra hand kan 

man agera som en deltagande och samverkande part i nätverket kring 

regummerade däck. Det kan handla om olika roller och bidrag som 

insamling, forskning, informationsspridning, kontaktskapande, 

dialogplattform, legitimitet, mm. Ett aktivt deltagande i ett 

affärsekosystem kräver intresse och engagemang från flera delar av 

den upphandlande organisationen. 

▪ Det är generellt svårt att hantera en ”tvärfunktionell” fråga som däck, 

som ingår i andra upphandlingar, om den inte är avgörande för en större 

del av verksamheten. För t ex Trafikverket skulle ”cirkulär betong” eller 

”cirkulär asfalt”, vara mer intressanta tvärfunktionella kategorier.  

▪ De sensorer som utvecklas inom affärsekosystemet i det här fallet ger ett 

stort mervärde utöver det ursprungliga behovet av däck (eller rull). Om 

mervärdet från sensorerna inkluderas i upphandling av tjänster kan det 

ersätta behov i andra upphandlingar eller kombineras i andra tjänster 

så att helt nya upphandlingsföremål skapas. Det ställer större krav på 

intern samordning hos den upphandlande organisationen. 

▪ Det är viktigt att de organisationer som säljer tjänster med andra 

mervärden än cirkularitet för regummerade däck kommunicerar till den 

upphandlande organisationen, så att den kan formulera 

upphandlingsbehovet och upphandlingsföremålet på ett sätt som 

möter tjänsten och inkluderar mervärden.  

▪ Det är en utmaning att förstå och utvärdera hållbarhetsnyttan av att 

delta i affärsekosystem för däck jämfört med att bara vara en köpare av 

tjänsten. De upphandlande organisationerna som ska utvärdera nyttan av 

affärsekosystemet behöver sätta nya systemgränser för sina 

hållbarhetsutvärderingar och riskbedömningar. 

 

Den fullständiga rapporten om offentlig upphandling finns i Appendix H. 

 

Identifierade kritiska osäkerheter 

Kritiska osäkerheter har identifierats och kartlagts genom: 

● Intervjuer och möten med partnerföretagen 

● Workshop på kick-offen 

● Litteraturstudier 

● Intervjuer externa aktörer  

 

I tabell 1 listas de kritiska osäkerheter som identifierades, samt hur de hanterades i 

projektet: 
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Kritisk osäkerhet Hantering i projektet 

Kartläggning av dagens däckanvändning. Hur ser 

flödena ut? 

Del av Övergripande 

resultat 

Vad är miljövinsterna av regummerat vs nytt och ny 

vs återvunnen kimrök? 

Scopet för AP2 

Vad är  Kvalitets- och prisskillnaden mellan nytt och 

regummerat (olika stommar, gång 1 & 2, olika 

hjulpositioner)?   

Testfall 1 i AP3 (delvis) 

Hur kan all värdefull och riskminimerande 

information om däcken (sträcka, tryck, temperatur, 

bränsleförbrukning, mönsterdjup, ljud, 

axelinställning) samlas på bästa sätt? Hur samla 

denna information för hela bilen (inkl. släp)? Vem 

äger denna information? 

Testafall 2 i AP3 

Hur kan man mäta status på stålkorden (inkl. 

ovalitet)? 

Testfall 5 i AP3 

Vilket mervärde ger informationen ovan, och mer 

automatiserad avsyning och sortering av däck, och 

för vem? 

Testfall 2 i AP3 

Med hjälp av vilka kriterier skulle offentliga aktörer 

kunna upphandla däck på ett mer cirkulärt sätt? 

Del av bakgrunds- och 

litteraturstudien AP1 

Vad innebär den ökande andelen lågprisdäck för 

möjligheten att återcirkulera mer material? 

Del av bakgrunds- och 

litteraturstudien AP1 

Kan mer kunskap om råvarukvaliteten på olika däck 

öka värdet för återvunnen kimrök? 

Testfall 6 i AP3 

Vad krävs för att återvunnen kimrök ska kunna 

användas i nya däck? 

Testfall 3 i AP3 

 

Hur ska projektet positionera sig gentemot de 

TPMS- och RFID-projekt som däcktillverkarna 

redan genomför? 

Testfall 1 i AP3 

Tabell 1: Kritiska osäkerheter och hantering i projektet. 

 

Miljöpåverkansanalys (AP2) 

Livscykelanalys 

Vår livscykelanalys finns i sin helhet i Appendix I och visade (som andra studier) 

att däckets användningsfas, i ett fossildrivet fordon, representerar en stor del av 

däckets livscykelmiljöpåverkan (mer än 90% av däckets livscykel 

klimatpåverkan, CO2-eq). Anledningen är att däckets rullmotstånd kräver mellan 

drygt 10% och upp till 45% av fordonets bränsle- (energi-)förbrukning. Detta får 

ett antal implikationer: Det indikerar att prioritet när det gäller att minska däckets 
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miljöpåverkan bör ligga inte först och främst på regummering men på åtgärder 

som påverkar rullmotstånd: 

1.  Välj rätt däck med låg rullmotstånd. 

2. Se till att däckets lufttryck är på rätt nivå, då lägre däcktryck betyder högre 

rullmotstånd.  

3. Använda däcken längre – många byts för tidigt – då däckens rullmotstånd i 

regel blir lägre desto djupare in i slitbanan de är.  

4. Se till att regummerade däck har ”rätt” rullmotstånd och inte högre.  

 

De sista tre åtgärder ger stöd till projektets undersökning om övervakning och 

sensorer. Övervakning kan (hypotetiskt) hjälpa försäkra lufttryck och däckkvalitet 

(alt. däcksäkerhet), dvs att övervakning kunde underlätta en längre 

däckanvändning med tryggheten som övervakningen kan ge. Samma övervakning 

kunde också bli värdefull i att höja trygghet och kvalitet (bl.a rullmotstånd) i 

regummering av däck. 

 

Trots att LCA-resultaten tyder på först och främst åtgärder i däckanvändning finns 

det mätbart incitament att fokusera på produktionsfasen också. För det första om 

man lägger däcken på elektrifierade fordon driven av huvudsakligen förnybar 

energi (som i Sverige) förändras förhållandet mellan användningsbaserad och 

produktionsbaserad miljöpåverkan rejält (se figur 4, nedan). Det gör att det finns 

en mer märkbar vinst i att återanvända däcken och undvika ny däckproduktion, 

vilket betyder att däcklivslängd, däckåtervinning och i synnerhet 

däckregummering blir förhållandevis viktigare i en elektrifierade fordonsflotta. 

Det ökar också betydelsen av materialåteranvändning och återvinning. 

 
Figur 4: Miljöpåverkan i Co2-ekvivalenter för nytt vs regummerat däck i fossil. resp. 

elektrisk drivlina. 



 

  24 (54)  

  

  

  

 

I slutskedet av användningsfasen kan däckmaterialåtervinning (eller 

återanvändning) ge minskad miljöpåverkan; råmaterialutvinning och raffinering 

representerar faktiskt en större del av miljöpåverkan i produktionsfasen än 

däcktillverkningen. Sekundär däckmaterialåtervinning kräver en del processer och 

har själv miljöpåverkan, men inte lika mycket som primär däckmaterialutvinning 

och raffinering.    

 

I dagens system (i Sverige) hanteras kasserade däck i ett antal fraktioner som går 

till olika utfall, men huvudsakligen återvinning av däckmaterial i form av 

granulat, sprängmattor mm och förbränning. Återanvändning av däckmaterial i 

sprängmattor för konstruktion eller däckgranulat i fotbollsplan ersätter i någon 

mening andra material. Enligt den resonemangen får däcken i LCA-analysen en 

kredit för minskad produktion av andra material. Samma princip gäller för 

förbränning: Den eventuella miljöpåverkan beror på om däcken ersätter ett 

fossilbaserat material (t ex bränsle till cementugn) då däcket får en kredit för 

ersatt fossilbränsle, eller ett biobaserat material (till ex biobränsle i en reaktor) då 

däcket får ytterligare miljöpåverkan. Oavsett, kräver analys av utfall av 

återvinning ett annat synsätt i LCA, då man inte tänker på funktionell enhet (km) 

och istället tittar bara på icke användningsfaser och mängd däckmaterial.  

 

Om man räknar bort användningsfasen och tittar endast på produktionsfasen, 

beräknas befintliga metoder för materialåtervinning och förbränning, i det 

befintliga systemet, ge en kredit (besparing) på uppemot 40% av 

produktionsbaserad CO2-eq (jämfört med drygt 30% för regummering).  Dvs med 

vanliga sätt att räkna är det befintliga återvinningssystemet ganska bra. Samtidigt 

är denna återvinning en pågående/fungerande del av dagens däcksystem mellan 

regummering inte är det. Av den anledningen - och andra - kan det sägas att 

regummering representerar ett större förbättringspotential än dagens 

återvinningsåtgärder. Dagens återvinningsutfall är inte förbättringar, de är redan 

etablerade. Det är också värt att notera att regummering och återvinning inte 

heller är konkurrerande åtgärder. Återvinning kan ske efter däckanvändning och 

regummering. 

Toxicitetsanalys 

Toxicitetsstudien kom fram till två huvudslutsatser: (1) på grund av partiklar som 

släpps vid däckslitage resulterar användningsfasen i överlägset störst 

toxicitetsrisk, både i form av human toxicitet och ekotoxicitet, (2) i övrigt är risker 

kopplade till andra återvinningstillämpningar, såsom granulat till fotbollsplaner 

och sprängmattor som resulterar i envägs användning av däckmaterial, 

förhållandevis inte lika tydligt bevisade. För mer information om 

toxicitetsanalyser, se Appendix I. 
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Cirkularitetsmätning och MIPS 

Cirkularitetsmätning och MIPS ger andra resultat som inte tar hänsyn till 

användningsfasen eller till resulterande miljöpåverkan per se. Båda styrker 

återanvändning till en viss grad. MIPS visar att 54% av materialet sparas vid en 

regummering, eller uttryckt annorlunda: Tre regummeringar kan lyckas minska 

däckmaterial per användning med drygt 40%. 

I projektet ”Measuring business circularity” utvecklade RISE ett verktyg kallat 

cirkularitetsmåttet8. Cirkularitetsmåttet är en hållbarhetsindikator som använder 

sig av prisinformation för att skatta andelen av återbrukat material i nya 

produkter. Andelen varierar från 0 till 1, där 0 representerar produkter där 

samtliga delar enbart innehåller jungfruligt material och 1 produkter där samtliga 

delar enbart innehåller icke jungfruligt material. Cirkularitetsgraden, c, ges av 

kvoten mellan det ekonomiska värdet av återcirkulerade delar (täljaren) och det 

ekonomiska värdet av hela produkten (nämnaren). 

Tillvägagångssättet för att beräkna ett c-värde för en viss produkt är följande: 

1. Definiera den produkt som kommer agera rotnod. 

2. Skapa ett produkt-träd där produkten delas in i dess ingående komponenter 

och delar. 

3. Varje rotnod skall innehålla en komponent eller del med tydligt angivet 

pris för andelar jungfruligt samt icke jungfruligt material. 

4. Bågar i träddiagrammet utgörs av aktiviteter (kombination, bearbetning, 

separation etc.) som utförs på material. 

5. Samtliga bågar tillskrivs ett ekonomiskt värde. Detta värde ges av 

skillnaden mellan det ekonomiska värdet av noderna med höjd h och det 

ekonomiska värdet på noderna med höjd h-1 som kopplas samman av en 

given båge. 

6. Värdet på c-rotnod beräknas sedan via kombinationen av de olika delarnas 

och komponenternas c-värden där varje nod upprepar beräkningar från  

I detta projekt har c-måttet tillämpats för att beräkna cirkularitetsgraden på 

regummerade tunga fordonsdäck. Figur 5 nedan illustrerar resultatet av våra 

beräkningar. I korta ordalag säger den att ett regummerat däck har en 

cirkularitetsgrad på 0,34 (till skillnad från ett nytt däck som har en cirkularitets 

grad på 0).  

 
8
 http://databas.resource-sip.se/storage/us1kVkvRYy2UzYAxbIRZ8duPew8JpI0fcoC1MVak.pdf 

http://databas.resource-sip.se/storage/us1kVkvRYy2UzYAxbIRZ8duPew8JpI0fcoC1MVak.pdf
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Figur 5: Resultat av c-mätning av tungt lastbilsdäck. 
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Sammanfattningsvis visar resultaten att kombinationen av förlängt livslängd, 

återanvändning (kanske i flera användningsområden) och återvinning i sista led, 

är önskvärt från miljö- och resursperspektiv. 

Testresultat (AP3) 

Baserat på de kritiska osäkerheter som identifierades i Arbetspaket 1, beslöts att 

fem testfall skulle genomföras. Nedan följer en beskrivning av syfte, innehåll och 

resultat för varje testfall. 

Testfall 1 Regummeringskvalitet (för km-kunder) 

Syfte 

Projektets syfte är att öka cirkularitetsgraden på tunga fordonsdäck. 

Cirkularitetsgraden ökar dels när andelen återvunnet material i produkter ökar, 

dels när insatser görs som maximerar den nytta existerande råmaterial genererar 

över produktens hela livslängd. Testfall 1 fokuserar på det sistnämnda. 

 

Testfall 1 motiveras av två rådande föreställningar kopplade till tunga 

fordonsdäck. Den första föreställningen finns inom regummeringsbranschen och 

relaterar till påståendet om att ett regummerat däck har en lägre totalkostnad (dvs. 

fler mil per kronor) i jämförelse med billiga importdäck. Den andra 

föreställningen finner vi inom fordonsbranschen och bland åkare. Denna 

föreställning relaterar till påståendet om att regummerade däck har 

kvalitetsproblem (adresserat ovan i AP1) samt att bränsleförbrukningen för 

regummerade däck är högre än för icke regummerade. Det går ej att finna 

vetenskapliga belägg för endera föreställning.  

 

Testfall 1 är en jämförande analys av bränsleförbrukning mellan två flygbussar 

som kör regummerade däck och två flygbussar som kör icke regummerade däck. 

Tillsammans med kvalitetsresultaten ovan i AP1, så är bränsleförbrukningen en 

viktig del av en totalkostnadsbedömning. Då det idag inte är möjligt att uppskatta 

denna totalkostnad, blir det svårt för aktörer som Volvo att designa ett 

tjänsteerbjudande runt regummerade (och därmed mer cirkulära) tunga 

fordonsdäck. Med konkret data på bränsleförbrukning så kan en aktör som Volvo 

leverera kundnytta med mindre miljöpåverkan. 

 

Innehåll 

Testfall 1 handlar i huvudsak om att undersöka de tekniska förutsättningarna för 

tjänster kopplat till regummerade däck, t.ex., via km-avtal. Följande test var 

planerade: a) komparativ analys av bränsleförbrukning, b) slitagetest på däck, c) 

ljudtester kopplat till kundnöjdhet, samt d) eventuella incidentanalyser.  

 

Efter intervjuer med däckbullerexperter så drog testansvarig för Testfall 1 

slutsatsen att ljudtest var överflödiga då det inte finns fog för att tro att det finns 
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en ljudmässig skillnad däcken emellan. Det fanns inte heller ett konkret uttalat 

behov hos aktörer för sådana tester. Slitagetesterna genomfördes inte pga. 

bristande dataunderlag; det förekom inget däckbyte under vilket data på 

däckslitage kunde säkras. Det förekom en incident kopplat till ett regummerat 

däck, men forskarna fick aldrig ta del av någon rapport. Således var det bara den 

komparativa bränsleförbrukningsstudien som genomfördes och det är resultatet av 

dessa tester som redogörs för i Appendix B. 

 

Sammanfattning av resultat 

Både Kolmogorov Smirnov-tester och Mann Whitney-tester indikerar att 

regummerade bussar drar mer bränsle än icke regummerade bussar. Med 95%-ig 

konfidens är denna skillnad minst 2.31% och högst 9.09% (med skillnader i 

medianen på 5.59%). 

 

Potentiella felkällor till ovan kan stamma från rådatan, hur trimningen gick till, 

samt ifall förarna hade vetskap om att däcken var regummerade och att detta 

påverkar deras körstil. Speciellt rådatan var av så bristande kvalité att ansvarig för 

Testfall 1 inte anser att testerna kan anses vara mer än indikativa. 

 

Parametriska tester genomfördes i fall där antalet mätpunkter var över 40. Med ett 

95%-igt konfidensintervall är skillnaderna i medelvärde följande: 

 
X1607 och X1611 [-0.005003658,  0.183098896] 
X1610 och X1609 [-0.004947039,  0.150925399] 
X1610 och X1611 [-0.040044220,  0.135346750] 

 

Ovan innebär att skillnaden i medelvärde som minst är försumbar, men som mest 

uppgår till 0.183 liter per mil, dvs. strax under 8% i det mest ogynnsamma fallet. 

Testfall 2 Kartläggning datadriven tjänstefiering 

Syfte 

Ett antagande i projektet är att tillgång till öppen data som ger information om 

däckhälsa kan skapa ökad trygghet för aktörerna att våga sälja och köpa 

regummerade däck i större utsträckning än idag. Med öppen menar vi att de som 

är aktörer i projektet kan ha tillgång till data. Öppen innebär dock inte att 

tillgången sker utan en kostnad för aktörerna och därför är det även intressant att 

titta på vad är det värt för respektive aktör att få tillgång till den specifika data de 

behöver. Exempel på delad data kan vara lufttryck, temperatur, slag och stötar och 

körd sträcka.   

Testet syftar till att identifiera tekniska och affärsmässiga hinder och möjligheter 

att öppet dela däckdata (hälsodata) mellan aktörerna i det tänkta 

affärsekosystemet.  
  

Innehåll 
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Testet har genomförts i flera delar; 

● Kartläggning av databehov hos respektive aktör samt vilka tekniska 

lösningar som finns tillgängliga eller som har potential att utvecklas till en 

kommersiell sensorlösning.  

● Kartläggning av affärsekosystemet för däck, både i ett nutida och framtida 

perspektiv. Vi har undersökt hur materialflöden, betalningsströmmar och 

dataflöden ser ut i affärsekosystemet. Resultatet har visualiserats i en 

interaktiv bild där olika typer av aktörer och material- och värdeströmmar 

kan slå på och slås av för att studera systemet. 

● Alternativ visualisering av möjligheterna för datadelning i affärsekosystem 

gjordes i en s.k. “metrokarta”, i en workshop baserad på Living Lab-

metodiken. 

  

Resultat 

Resultaten av kartläggningen av databehov och datatillgänglighet hos de olika 

aktörerna finns dokumenterade dels i en bild över befintliga tekniska lösningar 

och dels i form av en Behovsmatris. Båda återfinns i sin helhet i Appendix C 

 

Behovsmatrisen, intervjuer och workshops ligger till grund för de övergripande 

affärsekosystembilderna som genererats i Vue och som beskriver skillnaden 

mellan nuvarande (figur 6) och ett framtida - mer cirkulärt - affärsekosystem för 

tunga fordonsdäck (figur 7). 

 

 

Figur 6: Dagens affärsekosystem för tunga fordonsdäck. Materialflödena (svarta 

heldragna linjer) är huvudsakligen linjära. Dataflödena (röda streckade linjer) är få. 



 

  30 (54)  

  

  

  

 

 

 

Figur 7: Ett framtida - mer cirkulärt - affärsekosystem för tunga fordonsdäck. Fler 

materialflöden återcirkulerar genom bl a fler regummeringar och materialåtervinning-

strömmar. Antalet aktörer är fler, vilket beror på att ett antal dataflöden har tillkommit, 

vilka inkluderar olika aspekter av däckhälsa, som är intressanta för nya aktörer, såsom t 

ex väghållare och teknikföretag. 

 

Flödena av data mellan de olika aktörerna bearbetades och dokumenterades 

ytterligare i en s.k. metro-karta, där det framgår vid hur många punkter i tiden 

som en däckstommes data behöver finnas tillgänglig, och för vilka aktörer, under 

dess livstid (se figur 8). 
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Figur 8: Metrokarta över en däckstommes livstid, med tidpunkter för möjlig datadelning 

och möjliga aktörer. 

 

Att dela sensorgenererat data om däckets användning och hälsa (ID, lufttryck, 

temperatur, slag och stötar, tillryggalagd distans, bränsleåtgång, mönsterdjup, 

ljud, axelinställning) mellan aktörerna i affärsekosystemet kan möjliggöra en mer 

resurseffektiv användning av däck. Affärsekosystemets aktörer kan använda 

denna data på olika sätt: 

● Tjänsteleverantören kan sälja däck som tjänst med minskad affärsrisk. Vid 

funktionsförsäljning vet inte kunden om att den köper/kör på 

regummerade eller nya däck, vilket skulle göra osäkerhets-argumentet 

irrelevant. 

● Regummeringsföretaget skulle troligen kunna förenkla sin process runt 

utsortering och göra den säkrare med tillgång till hälsodata kopplat till 

däckstommen. På så sätt kan de med större säkerhet påvisa att däcken 

körts på rätt sätt och därmed öka sin marknad (alt. sin marginal). Här är 

ID-datat (tillverkare och däcktyp) viktigt. 

● För återvinningsföretaget och skulle ID-datat göra att däck från en viss 

tillverkare kan identifieras. Därmed kan man säkra att däck som återvinns 

har ett visst materialinnehåll som kan användas till nya recept/däck. Detta 

skulle öka att återvinningsföretagets marknad hos däcktillverkarna, men 

måste troligtvis drivas av däcktillverkarna och deras målsättning att 

däcken ska vara 100% återvinningsbara. (Michelin har t ex satt ett sådant 

mål till 2048.) 

 

Dessutom finns möjlighet att visst data är intressant för aktörer utanför 

ekosystemet, t ex transportmyndigheter och vägunderhållare. 
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Ett samverkande sammanhang för värdeskapande som involverar flera 

organisationer och flera kunskapsdomäner kräver att de ansvariga inom olika 

organisationer samtidigt söker anpassning i tekniska specifikationer och i logiken 

för värdesamskapande. Vi har visat att teknisk anpassning är beroende av faktorer 

som också potentiellt leder till nya motsättningar i affärslogiken (Altmann et al 

2019). Datadelning har stor potential, men kommer att vara beroende på en ny syn 

på affären. Data är en resurs som, till skillnad från andra resurser, kan användas 

av många samtidigt och på olika sätt. 

 

För att kunna dela data i ett affärsekosystem, måste - minst - följande aspekter 

beaktas: 

● Identifiera vilken information som redan finns och om den kan delas utan 

att påverka de enskilda aktörernas affärsrisk. 

● Identifiera vilka sensortekniker som behövs för att affärskritiskt data ska 

kunna genereras. 

● Klarlägg hur den riskminimerande och värdefulla informationen kan 

samlas in på bäst sätt - för däck och fordon, inkl. släpvagn. Vem äger 

informationen? 

● Klarlägg vilket värde informationen genererar, och för vem. 

Testfall 3 Kan återvunnen kimrök användas i slitbanor? 

Syfte 

Projektets syfte är att öka cirkularitetsgraden på använda däck. Det kan ske genom 

ökad återvinning och genom ökad regummering. Det här testet fokuserar på ökad 

återvinning som en del av regummering, genom att titta på om återvunnen kimrök 

kan användas i stället för jungfrulig kimrök till slitbanor för regummering. Finns 

några skillnader i kvalitet mellan slitbanor gjord på jungfrulig resp. återvunnen 

kimrök? I vilken grad påverkar inblandning av kratsrester kvaliteten? Kvalitet 

mäts främst via slitage, dvs skillnad i mönsterdjup efter x km.  

 

SES är testägare och har två huvudsyften med testet: 

● Testa om återvunnen kimrök kan användas i slitbanor och till vilken 

kvalitet. Därigenom kan man hitta en potentiellt ny kundgrupp för 

återvunnen kimrök, nämligen slitbanetillverkare. 

● Testa hur kratsinblanding påverkar kimröksbatchernas kvalitet och möjliga 

användningsområde för slitbanor 

 

Innehåll 

Ursprungligen beskrevs testinnehållet så här: Köra minst två batchar med olika 

kimröksblandningar (krats + klippta slitbanor eller sprängmattor). Tillverka 

slitbanor av dessa, montera på däck och köra testa slitaget på slitbanorna, dels i en 

testrigg, och dels i verklig körning, troligtvis på testbana eller hos någon av Malås 

kunder. 
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Den första delen av testet att köra batchar med olika kimröksblandningar gjordes 

som planerat och avslutades i q2 2018. De två blandningarna var dels från 

traktordäck, och dels från entreprenaddäck, och labbtester genomfördes av SES. 

 

Den andra delen av testet, att tillverka slitbanor med inblandning av den återvunna 

kimröken planerades att föras av SES samarbetspartners Anva (compound-

tillverkare) och Malå gummi (slitbanetillverkare). Dock blev det relativt tidigt 

klart att en verklig test av slitbanor för tunga lastbilsdäck skulle kräva samarbete 

med tillverkare av sådana slitbanor. Malå gummi tillverkar normalt slitbanor till 

entreprenadmaskiner, vilka inte använder samma ingredienser som lastbilsdäck. 

Följaktligen beslöts att i stället söka samarbete med någon av de stora 

däcktillverkarna. Via Volvo fick vi kontakt med Bridgestone, och diskussioner 

inleddes. 

 

Resultat 

Den pyrolys som gjorts visar att kimröken från testbatcharna med fraktioner  från 

traktor- och entreprenaddäck är intressant. Gällande viktiga egenskaper hos 

återvunnen kimrök (rCB) såsom yta och area visar de sig inte vara signifikant 

bättre/sämre än SES:s standardfraktion, men egenskaperna på dessa båda 

fraktioner måste bedömas i gummi då det inte förrän då går att avgöra om dessa 

fraktioner är bättre i vissa applikationer än standardfraktionen. En egenskap som 

är bättre hos båda dessa fraktioner är askhalt. Lägre askhalt bör ge bättre 

egenskaper i gummi avseende ”tensile strength”, abrasion samt på några andra 

parametrar, då dispersionen bör bli bättre ju lägre askhalt en rCB har. Jungfrulig 

kimrök (vCB) ligger sällan över 0,7% aska och SES’ standardfraktion ligger 

mellan 18-22%.  

 

De detaljerade resultaten från SES labbtester finns i Appendix D. 

 

Vad gäller testerna av återvunnen kimrök i slitbanor baserat på batchar från SES, 

så är de fortfarande pågående hos Bridgestone, och det har även förts diskussioner 

om tester med Bandamatic under projektets gång. Planeringen för detta har dock 

visat sig ta väldigt lång tid och ligger tyvärr helt utanför SES:s kontroll, varför 

inga resultat ännu finns.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att återvunnen kimrök har stora möjligheter till 

flera olika applikationer. Redan finns kommersiella exempel på t ex 

gummikomponenter i fordon. Dock har inte projektet lyckats visa (inom 

projekttiden) att återvunnen kimrök passar för användning just i slitbanor. De 

tester som genomförts tyder på att rCB har en bättre match med de egenskaper 

som krävs för andra delar av däcket, som stommen och sidorna. Tester med rCB i 

slitbanor kommer att fortsätta. 
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Testfall 5 Integrering av passiva stötsensorer 

Bakgrund 

Utifrån funktionsanalysen har vi identifierat ett antal olika case som känns särskilt 

intressanta att följa upp. Urval gjordes utifrån följande kriterier: 

● Urval har gjorts med hänsyn till de behov som kommunicerats från 

partners i projektet. 

● Vi har medvetet valt bort lösningar som snart blir standard, t.ex. TPMS, 

RFID, mfl. 

● Indirekta metoder baserade på exempelvis Machine learning och AI för att 

prediktera däckhälsa är mycket intressant men inget vi testar i projektet. 

● I projektet finns begränsade resurser för utveckling så i vissa fall kan 

endast delar av koncept testas. 

 

Intressanta spår som vi valde att gå vidare med i tekniker för mätning av 

däckhälsa: 

● Kontinuerlig online-detektion av stötar mot stomme 

● Integrerade piezoelektriska sensorer 

● Accelerometrar 

● Kontinuerlig mätning/kontroll av stålarmeringen  

● Kontaktfri magnetisk mätning  

● Vad händer vid när stomme skadas? - Behöver utredas 

● RFID (Radio-Frequency Identification) 

● Identifiering och spårbarhet 

● System för att logga historik över stommar 

● Mätning på gummimaterial / magnetisk och elektrisk 

● Utnyttja befintlig kimrök i däckgummi 

● Mätning av magnetiska och/eller elektriska egenskaper 

  

Vi valde ut två av idéerna ovan och som vi valde att jobba vidare med som egna 

testfall: 

● Integrerade kraft/stöt-sensorer (testfall 5) 

● Magnetisk analys av utvunnen kimrök (testfall 6) 

 

Syfte 

Slag och stötar mot däck under drift kan orsaka allvarliga skador på 

däckstommen. Mätning och registrering av dessa kan ge viktig input till 

bedömningen av däckets hälsa . Detta är extra intressant i vissa applikationer där 

däcken är särskilt utsatta för återkommande slag och stötar (t.ex. bussar som ofta 

kör mot trottoarkanter eller körning på sämre vägar med många potthål eller 

gropar). Idén med testet är att undersöka om integrerade tunna passiva 

kraftsensorer kan monteras i däck och mäta slag under drift. Tunna 

piezoelektriska sensorer (i form av filmer el. trådar) mellan stomme och slitbanan 

som mäter dynamiska tryckförändringar genom en kontaktfri detektionsmetod 
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framtagen vid RISE Acreo och kommersialiseras av företaget Vasasensor AB 

(avknoppningsföretag från Acreo). En schematisk skiss hur ett mätsystem kan se 

ut i en däckapplikation kan ses i nedanstående figur 9. 

 

 

 
Figur 9: Schematisk figur som visar integrerad piezosensor och den kontaktlösa 

kapacitiva mättekniken för att utläsa piezosensorns respons mot dynamiska krafter. 

 

Fördelar med den testade tekniken: 

● Kan mäta snabba tryckvariationer och stötar i realtid  

● Passiv teknik, dvs det krävs inget batteri till sensorn 

● Trådlös avläsning från fordonet är möjlig, t ex om sensorn integreras med 

stålkorden eller i däcket med integrerade kontaktfria avläsningselektroder 

(antenner). 

  

Osäkerheter kring metoden: 

● Hur integrerar man en sensor utan att riskera försämrad vidhäftning? 

● Beständighet mot höga temperaturer (ex. i samband med däck-vulkningen 

~ 110 grader C) 

● Beständighet och funktion över tid 

● Mätnoggrannhet behöver vidare undersökas 

 

Innehåll 

Tester som har utförts i labb: 

● Test av utläsningsavstånd och elektrodgeometri när det gäller den 

kontaktfria detektionsmetoden map signal-brusförhållande. 

● Integrering av sensorelement (piezofilm) i däcksegment genom vulkning 

av piezofilm (labb). Mätning genomförd med den vulkade piezosensorn i 

RISE/Vasasensor impuls-hammarsystem med mycket gott resultat (högt 

signal/brusförhållande). 

● Användning av kalibrerad impulshammare för att följa kraften mot 

sensorn och studera sensorsignal.  

● Design och konstruktion av en mätkrets (baserad på låg-energi 

blåtandsteknik, 3´3´1 cm). Kretsen har testats med olika typer av 
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piezosensorer och den trådlösa utläsningen har fungerat mycket bra. 

Denna krets kan användas för trådlös avläsning av dynamisk kraft mot 

däck genom att mäta in piezosensor-signal via koppling till kretsen och 

sen trådlös överföring av kraftdata. 

 

Resultat 

I Appendix E redovisas detaljerade resultat från mätningar i labb på RISE.  

 

Sammanfattningsvis gav testerna följande resultat. 

● Från tester med en integrerad (vulkad i ett däcksegment) piezoelektrisk 

film kopplad till en kapacitiv överföring av piezosignaler (icke galvanisk 

kontakt)  kan vi se en god korrelation mellan piezosignal och pålagd kraft 

mot sensorn för olika avstånd mellan elektrodparen. 

● Trots att vi använder en beröringsfri mätmetod (kapacitiv koppling) så 

erhåller vi efter förstärkning och filtrering ett högt värde på signal-brus-

förhållande för de olika avstånden mellan elektrodparen. 

● Vi kan mäta beröringsfritt signalen från piezosignalen upp till 130 mm 

(och troligen även för längre avstånd). 

 

Testfall 6 Elektromagnetiska egenskaper av kimrök från SES pyrolysprocess 

Syfte 

Syftet med detta test var att undersöka om och hur  magnetiska och 

elektromagnetiska  analysmetoder kan användas för att studera och klassificera 

kimrök framtagen genom SES pyrolysprocess.  

 

Ett lyckat utfall skulle kunna innebära snabbare och bättre kvalitetskontroller av 

den återvunna kimröken under processens. Mätning av nya egenskaper hos 

återvunna kimröken skulle även kunna innebära nya användningsområden och 

därmed ny affärsmöjligheter. 

 

Möjliga fördelar att använda ACS metod: 

● Beröringsfri, icke-förstörande mätmetod som har potential att 

implementeras  ”inline” i processen. 

● Enkel bestämning av elektriska och magnetiska egenskaper hos 

återvunnen kimrök. 

● Kan även ge information om partikelstorlek. 

● Klassificering av olika kimrökkvaliteter kan ge nya affärsmöjligheter. 

 

Innehåll 

De initiala frågeställningarna som identifierades under den första fasen i projekten 

var följande: 
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● Kan kimrökens elektromagnetiska egenskaper ge information om kvalitet 

och kornstorlek tidigt i pyrolysprocessen? 

● Kan vi genom att använda AC-susceptometri (ACS) bestämma kimrökens 

magnetiska egenskaper (och järninnehåll)? 

● Går det att klassificera kimrök utifrån dess magnetiska och elektriska 

egenskaper? 

● Är det möjligt att utveckla en beröringsfri, icke-förstörande mätmetod som 

har potential att implementeras  ”inline” i processen? 

 

För att försöka svara på frågorna ovan genomfördes ett antal labbtester under 

projektet:  

● Mätningar med RISE Acreos ACS instrument (DynoMag), där ett AC-

magnetfält med en viss frekvens appliceras över provet och den dynamiska 

magnetiska responsen mäts upp (real och imaginärdel) som funktion av 

den pålagda frekvensen. 

● Masspektrometri för att ta fram kimrök-provernas järninnehåll.  

o MS-ICP-analys, RISE Bioscience and Materials (S. Petronis) 

● Magnetisk DCM-analys (magnetisering som funktion av pålagt DC fält)  

o Ångströmslaboratoriet vid  Uppsala Univ. (D. Hedlund, P. 

Svedlindh) 

 

Resultat 

I Appendix F redovisas detaljerade resultat från mätningarna som genomförts i 

testet.  

 

Sammanfattningsvis gav testerna följande resultat: 

● Från mätningar med ACS (DynoMag) har vi kunnat korrelera resultaten 

från olika prover från SES (med olika järninnehåll) till en oberoende 

DCM-analys (magnetisk mätmetod). 

● Vi har också korrelerat uppmätt ACS-signal (och DCM resultat) till de 

olika proverna med olika järninnehåll förutom ett av proven som vi tror 

innehåller järn i en kemisk förening som inte uppvisar ordnade magnetiska 

egenskaper (t ex FeO eller FeOOH). 

● Vi har visat att det går att använda DynoMag-systemet (portabelt 

instrument) för att enkelt ta fram förekomsten av magnetiskt innehåll med 

tillhörande järninnehåll. DynoMag-tekniken kan också tänkas att 

integreras i processen hos SES som ett in-line system för kontinuerlig 

mätning av magnetisk innehåll. 

Övergripande resultat 

Det har varit viktigt och bra att angripa en så komplex fråga som digitalisering 

och miljöförbättringspotential av ett affärsekosystem för däck byggt på flera 
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regummeringar, med ett team som är multidisciplinärt och har många olika 

perspektiv. 

Sammanfattande mätresultat 

Tabell 2 visar de olika LCA-mätningar som gjorts i projektet, där nya däck 

jämförs med däck som regummerats tre gånger. 

 

Typ av mätning Regummerat 3 ggr – potential i 

besparing mot nya däck - per 

funktionsenhet 

LCA - däck dieseldrift 1% CO2-ekv-besparing 

LCA - däck eldrift (Sverige) 25% CO2-ekv-besparing 

LCA - däck dieseldrift m 

sensorövervakning 

15% CO2-ekv-besparing 

LCA - däckmaterial 30% CO2-ekv-besparing 

Tabell 2: Mätresultat LCA 

 

Tabell 3 visar de mätningar som gjordes av materialbesparing resp. cirkularitet 

(alltså värdet av återcirkulerat material). Här redovisas skillnad mellan ett nytt 

däck och en regummering. 

 

Typ av mätning Regummerat 1 gn - potential i 

besparing mot nytt däck 

Materialbesparing (MIPS) 54% (däck)materialbesparing  

Cirkularitetsgrad (C) 34% värdebesparing 

Tabell 3: Mätresultat MIPS och C 
  

Tabellerna säger alltså att: 

▪ 54% av materialet sparas vid varje regummering. 

▪ Cirkularitetsmätning visar att ett regummerat däck har C=0.34 (jämfört 

med ett nytt där C=0), dvs att 34% av värdet sparas vid en regummering. 

▪ I produktionsfasen har regummerade däck 30% bättre miljöprestanda 

(Global Warming Potential) än nya däck. 

▪ Det finns endast 1% förbättringspotential för CO2-reduktion av 

regummering (3 ggr) i nuvarande fossila system, eller 25% i ett framtida 

elektriskt system. Detta för att den stora CO2-påverkan kommer från 

användningsfasen. 
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▪ Förbättringspotentialen för CO2-reduktion ökar avsevärt vid 

sesnsorövervakning av däckets hälsodata (framför allt tryck och 

temperatur) - från 1 till 15%. Det är därför mycket viktigt att hålla reda på 

- för både åkare, däckservice-leverantör och regummerare. 

Potential för sensorteknik och datadelning 

Följande kritiska framgångsfaktorer har identifierats för att uppnå ett 

resurseffektivare affärsekosystem för däck, baserat på tillgängligt sensordata: 

1. Utveckla förmågor: När ett företag säljer däck som tjänst ökar affärsrisken 

relaterad till däckhälsan. För att adressera dessa risker måste aktörerna 

utveckla interna förmågor för affärsmodellsinnovation, samtidigt med 

tekniker (såsom sensorer) för att kunna avläsa däckhälsa. 

2. Mappa informationsbehov i ekosystemet: Data om däckanvändning och 

däckhälsa är värdefull för aktörer i affärsekosystemet. Att identifiera och 

visualisera datat och dess värden hjälper att bedöma potential för olika 

aktörer att dela och kommersialisera datat, och kan därmed leda till högre 

resurseffektivitet för hela ekosystemet. 

3. Att avgöra resurseffektiviteten för ett “cirkulärt” system som verkar i en 

linjär verklighet: Ett system som däcksystemet befinner sig och verkar i en 

linjär ekonomi, som drivs av fossila bränslen, och där regummering inte är 

standard. Det finns potential för positiv miljöpåverkan under däckets 

livslängd kopplat till regummering, men den är minimal jämfört med den 

påverkan som kommer från bränsleförbrukningen under 

användningsfasen. För att kunna värdera potentiell miljöpåverkan för ett 

sådant system, måste det göras både inom nuvarande system (med 

traditionella drivlinor och engångsanvändning av däck) och för ett 

framtida system, där t ex eldrift slagit igenom och återanvändning i 

kaskad-applikationer ökat. I det senare fallet blir de positiva effekterna 

mycket större.  

 

Övriga slutsatser: 

▪ Baserat på tillgång till hälsodata finns potential för bättre och tidigare 

utsortering av däckstommar - i verkstaden i stället för hos regummeraren. 

Detta skulle minska onödiga transporter.  

▪ Datadelning med aktörer utanför däcksystemet, t ex vägunderhållare och 

trafikmyndigheter, skulle kunna vara värdefullt och även minska risken för 

olyckor. 

▪ Passiva sensorer har en potential att kunna fånga hälsodata (slag & stötar), 

vilket åtminstone har visats i lab-miljö.  Jämfört med dagens sensorer är 

passiva sensorer kostnadseffektiva, eftersom de drivs av energi de själva 

samlar in. Det finns också potential att “skörda energi”, vilket skulle 

kunna möjliggöra ett kombinerat system, där den passiva sensorn driver en 

mer traditionell sensor, som löpande fångar tryck och temperatur. 
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▪ Det viktigaste första steget i en digitalisering av däcksystemet skulle vara 

RFID-taggning av däck, vilket skulle möjliggöra en mycket bättre 

matchning av stommar och slitbanor. 

▪ Kimröken har elektromagnetiska egenskaper, som skulle kunna användas 

för att fånga t ex rotation av däcket. Än så länge är det oklart varför dessa 

egenskaper uppstår. 

▪ Återvunnen kimrök visar en minskad miljöpåverkan om 40% jämfört med 

jungfrulig kimrök (baserat på produktspecifikation). 

▪ Den främsta potentialen för återvunnen kimrök tycks inte finnas i slitbanor 

(eftersom inblandningsprocenten är väldigt låg (max 10%)), utan i 

däckstommar, eller i helt andra kaskad-användningar utanför 

däcksystemet. 

▪ Det finns ingen bevisad kvalitetsmässig skillnad mellan regummerade och 

nya däck avseende säkerhetsrisk, i bemärkelsen risk för explosion och 

olyckor. 

▪ Det går inte att utesluta en högre bränsleförbrukning för regummerade än 

för nya däck. Variationen är stor (0,18% - 9,09%), men medianvärdet, 

5,59%, tyder på att bränsleförbrukningen för regummerade däck kan vara 

större än för nya däck. 

▪ Toxicitetsaspekterna av däckproduktion, däckanvändning och 

däckavveckling följer i stort CO2-effekterna. 

▪ Det är oerhört viktigt att kommunicera projektets resultat på ett klart och 

konsistent sätt, speciellt avseende vad LCA visar och inte visar. Detta för 

att undvika felaktiga (och politiskt skruvade) tolkningar. 

Diskussion 

Utgångspunkten för projektets arbete har varit att utmana dagens fossilbaserade 

(huvudsakligen linjära) system för tunga fordonsdäck, med en vision om ett mer 

cirkulärt system. I ett sådant system skulle varje däck kunna regummeras fyra 

gånger (dvs rulla ca 80 000 mil, baserat på uppgiften att däckstommen kan hålla i 

upp till 100 000 mil) i olika applikationer, för att sedan materialåtervinnas och 

kunna användas i däck igen, se figur 10. 
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Figur 10: Möjlig kaskadanvändning av tunga fordonsdäck. 

Den cirkulära potentialen i ett linjärt fossilbaserat system 

Som nämnts ovan sker produktion, användning och avveckling av däck idag i ett 

system som från början till slut är baserat på fossil energi. Som sådant är 

inkrementella förbättringar svåra att räkna hem miljömässigt, och stora 

förändringar av däcksystemet (såsom vi skissat på) är svåra att genomföra och 

fortfarande inte helt cirkulära i bemärkelsen regenerativa och baserad på förnybar 

energi. 

 

Den positiva bilden som LCA-resultaten för befintlig återvinning ger är också 

baserat på aktiviteter i en fossilbaserad ekonomi. T ex om standardmaterial in till 

cementugnar skulle förändras (eller om cementindustrin skulle börja med andra 

tekniker, till ex. kolsekvestrering) skulle krediten minskas eller försvinna då det 

befintliga systemet inte skulle resultera i lika mycket utsläpp. 

Däremot väcker dessa resultaten intresse av att lyckas med ”bättre” återvinning.  

Projektet undersökte i viss mån den frågan också fast med fokus på bara en 

substans i däck, kimrök. Livscykel-inventeringar gjorda på kimrök (enligt EPD 

metod, EPD 2019) visade att man kan minska uppemot 90% CO2-eq 

(klimatpåverkan) med att återvinna kimrök istället för att producera ny kimrök. 

Det tyder på att kimröksåtervinning är en lovande åtgärd miljömässigt. Men om 

en övergång till en sådan återvinning skulle ske -  bort från dagens 

återvinning/återanvändningspraktiker  - skulle flödet av däckrester till 

sprängmattor och cementugnar minska och verksamheterna behöva hitta 

ersättningar (åtminstone om man antar att dessa verksamheters behov är kvar på 

samma nivå). Dvs att de skulle behöva hitta nya källor till det materialet. Enligt 

LCA-praxis skulle det materialet antas vara ett fossilbaserat material. Därmed 

skulle miljöpåverkan resultatet på systemnivå inte förändras så mycket. Därmed 

återkommer frågan: Ska man designa framtidens system utifrån dagens 

(fossildrivna) system eller enligt hållbarhets- och cirkulär ekonomi-principerna? 
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Det är mycket utmanande att arbeta med cirkulära lösningar på systemnivå (i detta 

fall affärsekosystemet för tunga däck), när systemet är ett av flera subsystem till 

ett annat system (systemet för tunga transporter) och andra delar av 

huvudsystemet (t ex drivlinor och bränslen) har en mycket större och direkt 

miljöpåverkan än subsystemet däck. När dessutom systemen befinner sig i ständig 

förändring (t ex nya drivlinor, nya däcktyper och nya tekniker och 

användningsområden för däckrester, såsom återvinning av kimrök, gummirester i 

asfalt) är det utmanande att ställa olika scenarier mot varandra och med säkerhet 

säga att det ena är mer resurseffektivt (och mindre miljöpåverkande) än ett annat, 

speciellt om målet är att hitta en mer resurseffektiv lösning för framtiden och inte 

för dagens läge. 

 

Miljöpotentialen av ökad cirkularitet blir mycket svår att överblicka och visa m h 

a LCA, när systemet samtidigt bygger på: 

● Fossila råvaror (även regummering och återtillverkning kommer att vara 

fossilbaserade). 

● Fossila bränslen i användningsfasen (som har den klart dominerande 

miljöpåverkan). 

● Fossila alternativ i avvecklings-/end-of-life-fasen (som gör att även 

förbränning av däck får positiva utfall (krediter) eftersom alternativet är 

förbränning av råolja). 

Policyaspekter 

Vi har inte specifikt undersökt behov av policy i projektet, förutom utredningen 

om offentlig upphandlings roll, som redovisas under Resultat - Arbetspaket 1. 

Följande tre aspekter på policy har dock framkommit under projektets gång som 

intressanta att följa upp: 

● Under projektets gång införde EU skyddstullar på kinesiska däck, på 

grundval av att de låga priserna på kinesiska däck berodde på statliga 

subventioner i produktionsledet. Det tycks som om dessa subventioner haft 

effekt och minskat marknaden för kinesiska lågprisdäck till förmån för 

kvalitetsdäck och ev. regummeringar. 

● Satsningar på fossilfri cement och andra fossilfria basindustrier, drivet av 

det svenska målet att nå fossilfrihet till år 2045, kan göra att hela 

spelplanen för däckförbränning förändras, och efterfrågan försvinner. 

Detta skulle kunna spela stor roll för att skapa incitament för förlängd 

livslängd av däck.  

● Kommuner och andra offentliga upphandlare kan göra skillnad genom att 

välja att använda eller inte använda däckrester, som granulat och asfalts-

tillämpningar.  
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Disruptiva tekniker 

Nya disruptiva tekniker, som har potential att helt förändra spelplanen för dagens 

däcksystem finns också vid horisonten. Michelin har t ex presenterat en 

däckprototyp utan luft som kraftigt reducerar användningen av gummi till endast 

en tunn yta/slitbana. Däcket ska bli punkteringssäkert och har därmed har stor 

besparingspotential också i termer av för tidig skrotning av skadade däck. Det 

planeras att finnas tillgängligt för kommersiell användning från 2024, men då 

endast för personbilar9. Enligt branschexperter är tillämpningar för tunga däck 

mindre troliga - eller ligger åtminstone betydligt längre fram i tiden - p g a 

begränsningar i hur stor last varje däck klarar. 

 

Möjligheten att designa däck för regummering är också en intressant 

teknikutveckling, som ligger helt i linje med cirkulära principer om att designa 

rätt från början. En tanke som framförts av däckexperten Ttirex10 är att däck kan 

vara designade för regummering genom att ha en tydlig fysisk gräns mellan 

stomme och slitbana (såsom regummerade har). En tydlig markering i form av en 

linje på däcksidan skulle visa när det är dags att byta slitbana, och själva bytet 

skulle bli enklare genom en mekanisk “plug-i-funktion”, som säkerställer att 

slitbanan hakar i stommen i rätt läge. Förpreparerade mönsterhål i slitbanan skulle 

också kunna öka livslängden för varje slitbana, när nedslitningen inte bara 

reducerar djupet i befintliga mönster, utan också öppnar upp nya mönster, se figur 

11. 

 

 
Figur 11: Design för regummering och längre hållfasthet (källa: Ttirex). 

 
9
 https://michelinmedia.com/michelin-uptis/ 

10
 https://www.ttirex.com/#circular-tire-ecosystem 

https://michelinmedia.com/michelin-uptis/
https://www.ttirex.com/#circular-tire-ecosystem
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Appendix  

A - Däckfakta 

 

● Andra namn på tunga däck: Bildäck, bussdäck, fordonsdäck, gummidäck, 

lastbilsdäck, personbilsdäck, släpvagnsdäck, traktordäck. 

● Funktion och användning: Kraven är många på ett däcks funktion och 

konstruktion. Däcket skall bla effektivt överföra driv- och bromskrafter, ha 

god slitstyrka, ha bra fjädring, rullningsmotstånd skall vara lågt, ha goda 

belastningsegenskaper, ha god kurvtagningsstabilitet, ge bra 

framkomlighet och ha goda åldringsegenskaper. Detta medför att 

uppbyggnaden av däck är relativt komplicerad. 

● Ett slanglöst personbilsdäck består av bla däckstomme, stålbälte, 

nylonbälte, kantförstärkning, förstärkningslager, däcksida, slitbana, 

vulstförstärkning och vulsttrådar.  

● Stålradialdäck har stommens bärande kordtrådar vinkelrätt (radiellt) över 

däcket. Korden kan bestå av stål och/eller textil. I diagonaldäck ligger 

kordtrådarna diagonalt i respektive vävlager. 

● Däckets olika delar utsätts för varierande påfrestningar. Gummit till tex 

däcksidor, innerliner, slitbana, stålkords-beläggning, textilbeläggning och 

vulst består av olika gummikvaliteter. 

● Slitbanan tillverkas av gummi med bra slitstyrka och lämpliga 

friktionsegenskaper. Kiseldioxid i amorf form ger bra friktion och kan tex 

ingå i slitbanan på vinterdäck. 

● Vinter- och sommardäck har slitbanor vars gummikvalitet anpassats efter 

bla beräknad omgivningstemperatur. Vinterdäck kan bla ha förhöjd halt av 

naturgummi. 

● Textilier som finns i däck är impregnerade med latex innehållande tex 

fenolhartser och naturgummi. 

● Ståltrådarna är belagda med t ex brons eller mässing.11 

 

 

 

 
  

 
11

 http://www.toxinfo.se/bocker/htmdocs/BOK14exempel.htm 

http://www.toxinfo.se/bocker/htmdocs/BOK14exempel.htm
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B - Resultat Testfall 1 Regummeringskvalitet (för km-kunder) – 
Bränsleförbrukningstest 

 

Resultat Testfall 1 - 

Bränsleförbrukningstest.pdf 
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C - Resultat Testfall 2 Kartläggning datadriven tjänstefiering  

Översikt tekniker för däckhälsa  

 
 

Behovsmatris (endast i STEM-version av rapporten) 
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D - Resultat Testfall 3 Återvunnen kimrök i slitbanor 

Resultat Testfall 3 

Återvunnen kimrök i slitbanor_Traktordäck vs entreprenaddäck_inkl förklaring.pdf  
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E - Resultat Testfall 5 Integrering av passiva stötsensorer 

 

 

Resultat Testfall 5 

Integrering av passiva stötsensorer.pdf  
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F - Resultat Testfall 6 Elektromagnetiska egenskaper av kimrök från SES:s 
pyrolys-process  

 

 

Resultat Testfall 6 

Elektromagnetiska egenskaper av kimrök från SES pyrolos.pdf 
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G - The drivers of decline of Swedish car tyre retreading – will truck tyres 
follow suit? 

 

The drivers of decline 

of  tyre retreading_final.pdf  



 

  52 (54)  

  

  

  

 
H - Den offentliga kunden i ett cirkulärt affärsekosystem 

 

Den offentliga 

kunden i ett cirkulärt affärsekosystem.pdf  
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I - Detaljerade resultat av miljöpåverkansanalys (AP2) 

LCA 

 

 

2020.03.Cirkdäck.LCA

_Final.pdf  
 

 

 

 

Toxicitetsananlys 

 

2019.07.CirkDäck.Toxi

citet_Final.pdf
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