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Sammanfattning 
Föreliggande uppdrag har av Gjuteriföreningen formulerats som att översiktligt redovisa 

miljöfrågor som kan motivera kommande forskningsinsatser inom gjuterinäringen. 

Baserat på en genomgång av potentiella och förutsebara miljöfrågor som kan bli kritiska 

för näringen har några frågor valts ut där framtida forskningsinsatser inom branschen kan 

vara motiverade. Frågorna utgör ett urval som inte har ambitionen att vara fullständigt.  

Gjuterinäringens fotavtryck 

o Klimatpåverkan 

Energifrågorna ingår inte i mitt uppdrag. Klimatfrågan kommer dock också att ställa stora 

krav på anpassning från näringslivet. Inom gjuterinäringen används fossila bränslen, tex 

gasol, för flera ändamål där en omställning kan bli nödvändig. Exempel på områden som 

kan vara särskilt intressanta är schaktugnar vid smältning av aluminium.  

o Sandanvändning 

Gjuterinäringen använder natursand, som är en ändlig naturresurs. Omfattningen är minst 

200 000 ton per år. Detta är inte uthålligt. Det är därför angeläget att i det kortare perspek-

tivet minska användningen och i det längre upphöra med att använda natursand. 

Socialt ansvar och kritiska omgivningsfaktorer 

Av de kritiska metaller eller mineral som upptagits i EU:s förteckning kan 70 % användas 

i gjuterinäringen. Det är rimligt att anta att fler sådana material i framtiden kommer att 

användas för att uppnå specifika materialegenskaper. Tillgången kan begränsas antingen 

genom att materialen utvinns på ett sätt som inte är ansvarsfullt eller som en följd av poli-

tisk instabilitet eller andra omgivningsfaktorer.  Det finns ett behov av att utvärdera an-

vändningen av sådana material och möjligheterna att ersätta dem.  

 Gjuterinäringen i en cirkulär ekonomi 

o Återvinning av metaller 

Gjuterinäringen utgör en viktig del i den cirkulära ekonomin genom att till stor del använda 

återvunna metaller. Emellertid sker stora värdeförluster i systemet. Enbart för stål och alu-

minium uppskattas värdeförlusterna till cirka 14 miljarder per år eller nära 45 % av det 

ursprungliga värdet. Förlusten består till stor del av nedgradering av materialet och förlust 

av legeringsämnen.   

Betydande vinster kan göras inom detta område. 

o Sandåtervinning och avfall 

Som nämnts ovan används cirka 200 000 ton sand per år i gjuterinäringen. Motsvarande 

mängd blir avfall. Större delen används som konstruktionsmaterial, men betydande delar 

deponeras. Inget av dessa förfaranden kommer att vara långsiktigt hållbara.  

Även stoft från stoftavskiljare och slagg utgör potentiella resurser. 

Omgivningshygieniska faktorer 

Dagens gjuterier har en god miljöprestanda och medför en miljöpåverkan som är bråkdelar 

av vad som gällde för 25–30 år sedan. Det kommer dock inte att vara tillräckligt. Samhällets 

förväntningar är att industrier inte ska medföra obehag för allmänheten. 
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Ljus, ljud, vibrationer, utsläpp och transporter är sådan påverkan. Särskilt bör dock upp-

märksammas utsläppen av organiska ämnen från sandgjuterierna.  Såväl storleken av ut-

släppen av VOC som deras betydelse för lukt och påverkan för hälsa förtjänar att uppmärk-

sammas även i fortsättningen. 

Summary 
The following report, summarizes the findings from a work aiming to identify environmen-

tal issues that may be significant for future research in the foundry sector. The work is 

financed by the Swedish Foundry Association. 

Based on a review of potential and foreseeable environmental issues a few topics have been 

selected that may be critical to the sector and where future research can be justified. The 

intention is not that the selected items comprises an exhaustive list of issues. They should 

rather be regarded as examples.    

Footprints of the sector 

o Climate change 

Energy use is not within the scope of this study. Climate change issues will however be a 

priority for many years to come. Fossil fuels are used for many purposes in the sector and 

there will be a need for change. The use of fossil fuels for shaft furnaces is one example 

where sector specific development might be relevant.  

o Use of natural sand 

The sector in Sweden uses at least 200 000 ton of natural sand annually. The sand is a finite 

natural resource and the use is not sustainable. In short term there is a need to reduce the 

consumption while the long-term ambition must be to abandon the use of natural sand. 

Social responsibility and other critical factors 

Materials that are critical due to availability or concerns about the exploitation with respect 

to environmental issues or social responsibilities is commonly used in the sector. Out of 

the critical metals and minerals listed by EU, around 70 % are used in the sector. We as-

sume that the use of rare metals and minerals will continue to increase. There is a need to 

evaluate the present and future use of critical metals and minerals and the risk associated.   

 The circular economy 

o Recycling 

The sector is a major constituent of the circular economy as it is instrumental to the recy-

cling of metals. The present system causes significant losses of value in the reclaimed 

metal. The loss is caused by loss of alloys and downgrading of the metal.   

There is a potential to improve the reclamation of alloys and to retain the value of recovered 

metals. 

o Re-use of waste sand and other wastes 

At least 200 000 tonnes of sand that are used in Swedish foundries annually ends up as a 

waste. It is mostly re-used for construction works but significant quantities are deposited.  

Neither practice is sustainable in the long run.   

Dust from dust collectors and slag may also prove to be valuable resources. 

Local impact 

The local impact from foundries of today’s standards is a fraction of the situation 25-30 

years ago. With the enhanced awareness of the common man and the expectations from the 

society it will still not be sufficient.  
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Light, noise, vibrations, transportation and emissions will still be a concern. For the found-

ries using sand the emissions of VOC, especially if they are hazardous or odorous, will be 

significant even in the future.       
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1 Tillkomst  

Föreliggande rapport utgör en redovisning av ett uppdrag som syftar till att över-

siktligt beskriva miljöfrågor som kan motivera kommande forskningsinsatser inom 

gjuterinäringen. 

Rapporten har upprättats av Lennart Karlsson (Lennart Karlsson Miljö AB) med 

finansiering från Svenska Gjuteriföreningen.  

2 Inledning 

Gjuterinäringen är inte en homogen bransch. Inom näringen finns många skilda 

verksamheter vars miljöpåverkan och förutsättningar i övrigt skiljer sig åt. I Sverige 

finns cirka 100 gjuterier varav 27 järngjuterier, 12 stålgjuterier, och 61 gjuterier 

som gjuter i övriga metaller. Verksamheterna spänner över en mycket stor bredd 

från mycket stora järn- och aluminiumgjuterier till små specialiserade icke-järngju-

terier. Från stora industrianläggningar till närmast hantverksmässig tillverkning. 

Förutsättningarna varierar i samma utsträckning vad beträffar såväl tillgängliga re-

surser som betydelse för miljön. 

Gjuteribranschen uppfattas allmänt som en näring med företag som är särskilt mil-

jöstörande. Flera av branschens tillverkningsställen är också miljöfarliga verksam-

heter i miljöbalkens mening. De större anläggningarna är därtill industriutsläppsan-

läggningar och omfattas av industriutsläppsdirektivets särskilda krav vad avser mil-

jöprövning och skyddsåtgärder. Man bör utgå från att alla gjuteriers miljöprestanda 

blir föremål för särskild granskning.    

Föreliggande uppdrag avser att inventera och redovisa miljöfrågor som kan få sådan 

betydelse för näringen att de motiverar forskningsinsatser. Att identifiera kritiska 

faktorer för det framtida miljöarbetet, som är tillräckligt generella för att motivera 

branschgemensamma forskningsinsatser, låter sig inte göra utan ett visst mått av 

subjektivitet. Som framgår av redovisningen nedan så styrs behovet av insatser inte 

enbart av naturvetenskapliga behov men också av politiska behov och allmänna 

trender.  

I föreliggande rapport har jag försökt fånga upp sådana frågor där det finns anled-

ning att befara att det faktiska behovet av åtgärder och/eller samhällets förvänt-

ningar blir sådana att tillgången till kunskap kan bli kritisk för näringen.              

3 Syfte och mål 

Projektets övergripande mål är att utvärdera och sammanfatta kunskapsläget vad 

avser branschens miljöpåverkan, med syfte att identifiera områden där det kan 

finnas anledning att avhjälpa kunskapsbrister med forskning och utveckling för att 

på så sätt säkerställa branschens långsiktiga hållbarhet och konkurrensförmåga. 

4 Metodik 

Att försöka identifiera områden där det kan finnas ett behov av branschgemensam 

forskning för att säkerställa näringens långsiktiga konkurrenskraft är en utmanande 

uppgift. Jag har funnit anledning att närma sig ämnet med en viss ödmjukhet. Det 

finns ingen möjlighet att idag förutse vilka nya miljöfrågor som kommer att vara 

viktiga i en framtid. Däremot går det att förutse vilka idag kända miljöfrågor som 

på längre sikt kommer att bli, eller fortsätta vara, viktiga frågor att hantera.  
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Behovet att kunna möta nya miljöfrågor när de blir akuta genom vetenskapliga upp-

täckter eller genom samhällstrender kan bara tillfredsställas genom att ha en lyss-

nande organisation som är närvarande i samhällsdebatten. Sådana miljöfrågor 

måste falla utanför vad som kan omfattas av en utredning av detta slag. 

Jag har valt att försöka inventera branschens viktiga miljöfrågor genom vad som 

finns redovisat i litteraturen och genom personliga samtal. Jag har därefter försökt 

använda olika kriterier för att identifiera ett antal av frågorna som kan vara av den 

betydelsen att de kan bli kritiska i en framtid. I denna process är det ofrånkomligt 

att min egen bakgrund och erfarenhet har fått betydelse.     

4.1 Utgångspunkt och arbetssätt 

Syftet är att identifiera områden där det kan finnas anledning att, genom forskning 

och utveckling, avhjälpa kunskapsbrister. Jag har utgått från en tankemodell där 

identifierade miljöfrågor inom branschen ställs mot samhällets förväntningar på 

miljöprestanda. När det handlar om miljöfrågor där branschen har en betydelse och 

det samtidigt finns anledning att anta att samhället förväntar sig någon förbättring 

föreligger ett behov av forskningsinsatser. 

När det gäller de miljöfrågor som kan motivera forskningsinsatser har jag begränsat 

mig till att i första hand ta med sådana som utgör något branschspecifikt eller 

branschgemensamt.  

Det ska också, som redan antytts ovan, betonas att samhällets förväntningar inte 

bara påverkas av strikt naturvetenskapliga fakta utan även, åtminstone på kort sikt, 

av politiska prioriteringar. Jag har utgått ifrån att miljöfrågor som utgör faktiska 

problem alltid kommer att behöva åtgärdas oavsett vilka politiska prioriteringar 

som gäller för stunden.      

I figuren nedan framgår den tankemodell jag använt. 
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Figur 1 Tankemodell för nyckelfaktorer värda att beakta för kommande insatser 

Av intresse när behovet av framtida forskning ska utvärderas är de frågor som ham-

nar i den markerade övre kvartilen. Jag benämner dem kritiska miljöfrågor. 

Det saknas idag, av skäl som nämnts ovan, en vetenskaplig metodik som kan an-

vändas för att objektivt bedöma hur sannolikt det är att en viss fråga kommer att 

fortsätta vara eller bli en kritisk miljöfråga. Jag har medvetet valt att nöja mig med 

att göra en subjektiv värdering av om en viss miljöaspekt kan antas kvalificera sig 

för den övre kvartilen eller inte.     

4.2 Miljöfaktorer inom näringen 

För denna utredning har jag valt att ha en generös definition av vad som kan anses 

vara en miljöfråga eller inte. Av detta skäl tangeras områden som inkluderar socialt 

ansvarstagande när jag har valt ut miljöfrågor som kan antas utgöra nyckelområden. 

I definitionen av uppdraget har energianvändningen undantagits som en aspekt att 

utvärdera.  

Det finns idag en god kunskap om gjuterier, deras funktionssätt och potentiella mil-

jöpåverkan. Det finns omfattande dokumenterad svensk och internationell kunskap 

om resursförbrukning, utsläpp och annan miljöpåverkan som uppkommer, liksom 

om effekter som kan förväntas, samt hur miljöpåverkan kan minimeras med hjälp 

av försiktighetsmått.  

Ett användbart koncept för att inventera en verksamhets potentiella miljöpåverkan 

är att utgå ifrån resurs- och produktflöden i processerna.  För två olika typer av 

gjuterier kan de se ut som i bilderna nedan. 
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Figur 2 Materialflöden och miljöpåverkan vid formsandsgjutning 

 

Figur 3 Materialflöden och utsläpp vid pressgjutning. 

Inom gjuterinäringen har, genom det teknikutbyte mellan medlemsstaterna som in-

troducerats genom artikel 17 i IPPC-direktivet1[15], sammanställningar över vad 

som kan uppfattas som bästa tillgängliga teknik fått en stor betydelse.   

En första ansats för att identifiera miljöaspekter av intresse kan därför vara att utgå 

ifrån sådana sammanställningar. 

Enligt IPPC-direktivet hör minimering av utsläpp, effektivt utnyttjande av energi 

och råvaror, optimalt utnyttjande av processkemikalier, återvinning och återan-

vändning av avfall samt ersättning av skadliga ämnen med mindre skadliga till de 

viktigaste principerna som ska beaktas. Enligt EU:s BREF för gjuterier[3],[4] är det 

i första hand utsläpp i luften, effektivt utnyttjande av råmaterial och energi samt 

minskning av avfallsmängder, kombinerat med olika alternativ för återvinning och 

återanvändning som är av intresse. För gjuterierna har 12 särskilda nyckelområden 

definierats: 

1. Förvaring och hantering av material så att förorening av mark och vatten 

undviks och återvinningen av skrot optimeras 

2. Optimering av verkningsgraden vid metallsmältning och behandling av smält 

metall  

                                                 

1 Numer inkluderat i industriutsläppsdirektivet 
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3. Minskad användning av miljöpåverkade bindemedel, blacker och släppmedel 

inklusive användning för permanenta formar 

4. Öka metallutbytet  

5. Infångning och rening av rök, rökgaser och utsläpp i luften  

6. Förebygga uppkomst av avloppsvatten inklusive rening 

7. Effektivt energiutnyttjande 

8. Återvinning, direkt återanvändning och bortskaffande av sand 

9. Minimera föroreningar i form av stoft och fasta rester – behandling och återan-

vändning  

10. Minskat buller till omgivningen   

11. Miljöfrågor, främst markförorening, vid avveckling av verksamheter 

12. System för miljöstyrning 

 

Därutöver finns ett antal olika BREF-dokument som framtagits för regioner eller 

nationer i Europa [1],[2],[5]. Ingen av dessa innehåller några tillkommande miljö-

aspekter av intresse för denna utredning.   

Svagheterna med att utgå från miljöaspekter som identifierats när gällande bästa 

praxis i gjuterinäringen ska beskrivas är att dessa reflekterar de miljöfrågor som har 

hanterats över tid i näringen och för vilka försiktighetsmått redan tillämpas.  

Det kan utan tvekan finnas anledning att fortsätta utvecklingen av teknik i dessa 

avseenden för att förbättra deras effektivitet eller minska resursförbrukning. Före-

liggande utredning syftar emellertid längre. Saker som behöver beforskas idag är i 

lika stor utsträckning frågor som ännu inte hamnat i fokus men som kan visa sig bli 

kritiska i en framtid. Att veta exakt vilka frågor det kan röra sig om är omöjligt och 

att utse sådana kandidater måste innehålla ett visst mått av spekulation. Det är emel-

lertid inte en vågad gissning att frågor som handlar om ändliga naturresurser och 

därmed sammanhängande cirkulära ekonomier kommer att få ökande betydelse. 

Frågor som handlar om klimatpåverkande utsläpp och andra fotavtryck som nä-

ringen ger upphov till kommer sannolikt inte att minska i betydelse utan kommer 

alltjämt att finnas högt upp på agendan. Till detta vill jag lägga frågan om kritiska 

mineraler. I en allt mer specialiserad värld kommer också fler sällsynta eller svår-

tillgängliga mineraler att behövas för att uppnå rätt egenskaper på gjutgodset. Det 

är inte säkert att de källor till mineraler som för närvarande är tillgängliga motsvarar 

de krav som behöver ställas på en ansvarsfull utvinning.        

När man gör en sammanställning av detta slag som handlar om frågor som kan bli 

intressanta på lite längre sikt måste man ha respekt för att vi faktiskt inte kan veta 

eller ha förstånd till att inse allt vad som kan bli viktigt i en framtid. En viktig egen-

skap för en branschorganisation måste vara att fortsätta vara öppna för ny kunskap 

och förändringar i samhället. På så sätt kan kunskapen hållas aktuell och det blir 

möjligt att anpassa verksamheten till de faktiska omständigheterna.    

Vad som kommer att uppfattas som viktiga miljöfrågor i en framtid styrs, som an-

tytts ovan, inte bara av naturvetenskapliga fakta utan även trender och politiska be-

slut. En miljöfrågas betydelse behöver därför inte i varje ögonblick spegla de verk-

liga behoven.   

4.3 Urvalskriterier 

För att någon av de miljöfrågor som identifierats ska vara intressant för fortsatt 

forskning bör de vara branschtypiska. Det innebär inte att de behöver vara unika för 

branschen men de ska utgöra en signifikant aspekt för någon del av verksamheten. 

Aspekter att beakta bör också ha någon praktisk betydelse i sådan mening att de, 
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om de inte kan åtgärdas på ett bra sätt, kan bli kritiska för verksamhetens konkur-

rensförmåga. Slutligen bör de aspekter som tillmäts intresse vara sådana där det 

finns möjlighet att åstadkomma någon förbättring.  

Slutligen bör de vara sådana aspekter där samhället förväntan på förbättringar nu 

eller i framtiden kan få betydelse för möjligheterna att bedriva en konkurrenskraftig 

verksamhet.  

Utifrån de miljöaspekter som identifierats ovan och urvalskriterierna har jag slutli-

gen valt följande kritiska miljöfrågor som är potentiella områden att beforska: 

- Fotavtryck genom  

o klimatpåverkan och 

o användning av natursand 

-  Socialt ansvar vid användning av 

o kritiska metaller och mineral 

-  Näringens betydelse för den cirkulära ekonomin genom  

o återvinning av metaller 

o återvinning av sand, slagg och stoft 

- Verksamheternas påverkan på den lokala miljön 

o genom utsläpp av organiska ämnen inkluderande ämnen som kan ge 

upphov till lukt. 

De utvalda områdena har inte ambitionen att utgöra en fullständig sammanställning 

utan är ett urval av områden som jag utifrån de angivna kriterierna har funnit särskilt 

intressanta. 

5 Gjuterinäringens fotavtryck 

5.1 Allmänt om resursförbrukning 

Gjuterinäringen är resurskrävande. Samtidigt är branschen instrumentell för åter-

vinningen av metaller.  

En effektiv tillverkningsprocess där mesta möjliga nyttigheter kan produceras med 

de resurser som används är därför en avgörande faktor för miljöprestandan. I prak-

tiken kan fortsatt effektivisering av resursutnyttjandet visa sig vara väl så verk-

ningsfullt för att förbättra miljöprestandan som andra mer riktade åtgärder.    

Jag är medveten om att det inom branschen redan sker ett framgångsrikt arbete med 

denna inriktning, men vill ändå peka på betydelsen av att detta arbete också fort-

sättningsvis prioriteras även för att förbättra miljöprestandan. 

5.2  Klimatpåverkan 

Branschens energianvändning är inte en del av mitt uppdrag men ansluter nära till 

klimatfrågorna vilka kommer att medföra stora krav på omställning inom närings-

livet. Det är högst sannolikt att klimatfrågan och därmed utsläppen av växthusgaser 

kommer att vara högt prioriterad i samhället under en överskådlig tid framöver.  

Enligt FN:s ramkonvention för klimatförändringar ska halten av växthusgaser i at-

mosfären stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsy-

stemet inte blir farlig. EU har antagit klimatmål som innebär att de samlade utsläp-

pen ska minska med 20 procent till 2020 och med 40 procent till 2030, allt jämfört 

med utsläppen 1990. EU har dessutom ställt sig bakom målet minska utsläppen av 

växthusgaser med mellan 80–95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom 

unionen[18]. 
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Klimatfrågan är inte ny och har varit föremål för uppmärksamhet och åtgärder un-

der en förhållandevis lång tid. Under den senaste 30-årsprioden har andelen fossila 

bränslen minskat totalt sett i Sverige. Inom industrin har andelen fossila bräns-

len fallit från 37 till 19 procent[19][20].  

Någon sammanställning av gjuterinäringens utsläpp av växthusgaser eller använd-

ning av fossila bränslen och hur det har förändrats över tiden har jag inte haft till-

gång till. Enligt uppgift [13] utgjorde användningen av fossila bränslen, exklusive 

koks i kupolugnssmältverk, cirka 30 % av de svenska gjuteriernas energianvänd-

ning 2008.      

Den huvudsakliga energianvändningen i gjuterinäringen utgörs av el, som kan antas 

utgöra cirka 70 % av den totala användningen (exkl. koks). Med hänsyn till sam-

mansättningen på den svenska elproduktionen framstår svenska gjuterier som be-

tydligt mindre klimatpåverkande än vad som gäller för andra regioner [12]. Obeak-

tat detta används fossila bränslen, tex gasol, för flera ändamål där en omställning 

kan bli nödvändig.  

Man kan naturligtvis fråga sig om det finns branschspecifika förutsättningar som är 

sådana att de motiverar särskilda forskningsinsatser för att minska utsläppen av 

växthusgaser. Min uppfattning är emellertid att klimatfrågan kommer att vara så 

högt prioriterad i samhällets miljöarbete att all användning av fossila bränslen kom-

mer att ifrågasättas. Det finns med säkerhet processer i branschen, schaktugnar har 

nämnts, där särskilda insatser kan motiveras.    

5.3 Sandanvändning 

Natursand är en ändlig naturresurs som kan jämföras med olja eftersom det är en 

resurs som tar mycket lång tid att återskapa. Natursand och naturgrus har sedan 

urminnes tider använts som konstruktionsmaterial och benämns ofta som den vik-

tigaste naturresursen jämte luft och vatten. I Sverige användes 2016 cirka 10,3 mil-

joner ton naturgrus [6]. Sedan år 1985 har leveranserna minskat från drygt 65 mil-

joner ton.  

Uttaget av naturgrus behöver emellertid minska i en ännu snabbare takt eftersom 

tillgången är begränsad och avlagringar med naturgrus ofta är viktiga grundvatten-

magasin som bör skyddas för att säkra nuvarande och framtida vattenförsörjning. 

Sedan 2009 finns också en bestämmelse i miljöbalken för ökat skydd av naturgrus-

avlagringar.  

Gjuterinäringen använder natursand i en omfattning om minst 200 000 ton per år. 

Att vara beroende av en ändlig naturresurs kommer inte att vara uthålligt. Det är 

därför angeläget att i det kortare perspektivet minska användningen. I det längre 

perspektivet måste beroendet av natursand upphöra. 

För att minska användningen behöver förfaranden utvecklas där mindre sand behö-

ver användas eller som utnyttjar materialet bättre genom återvinning.  

I det längre perspektivet måste målet vara att användningen av natursand helt kan 

upphöra. 

6 Socialt ansvar och kritiska omgivningsfaktorer 

Att använda material eller resurser som tillkommer på ett oacceptabelt sätt vad av-

ser socialt ansvar eller miljöpåverkan alternativt där tillgången begränsas genom 

faktisk tillgång eller av politiska skäl kan utgöra en betydande risk.   
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EU har upprättat en förteckning över mineraler och metaller som betecknas som 

kritiska i detta avseende [8].    

 

Figur 4 Kritiska metaller enligt EU:s förteckning. Metaller som används eller kan 

användas i gjuterinäringen har markerats med rött.  

Som framgår av figuren kan närmare 70 % av de kritiska metaller eller mineral som 

upptagits i EU:s förteckning användas i gjuterinäringen.  

Det är rimligt att anta att behovet av produkter med alltmer specifika materialegen-

skaper medför att fler kritiska mineral och metaller kommer att användas i framti-

den.  

Tillgången på sådana material kan därför begränsas genom att materialen utvinns 

på ett sätt som inte är ansvarsfullt eller som en följd av politisk instabilitet eller 

andra omgivningsfaktorer. Riskerna för att en brist ska uppkomma och vilka kon-

sekvenser det kan få för näringen verkar vara otillräckligt kända. Att finna alternativ 

till kritiska material kan vara ett sätt att minska riskerna.  

Det finns därför ett behov av att utvärdera användningen av sådana material och 

möjligheterna att ersätta dem.  

Återvinning av legeringar och legeringsämnen kan minska beroendet av otillförlit-

liga källor till kritiska material. Sådana processer behöver utvecklas (se även avsnitt 

7.1 nedan). 

7 Gjuterinäringen i en cirkulär ekonomi 

7.1 Återvinning av metaller 

Gjuterinäringen utgör en viktig del i den cirkulära ekonomin genom att till stor del 

använda återvunna metaller. Emellertid sker stora värdeförluster i systemet. Den 

totala värdeförlusten för stål och aluminium i Sverige uppskattas till cirka 14 mil-

jarder per år eller nära 45 % av det ursprungliga värdet [11]. Förlusten består till 

stor del av nedgradering av materialet. Nedgraderingen beror främst på förekoms-

ten av legeringsämnen vilka i sin tur går förlorade i återvinningsprocessen och där-

med bidrar ytterligare till värdeminskningen.  

Ett mer cirkulärt materialsystem är centralt för att uppnå klimatmålen. 

Metaller innehåller, utöver basmetallen, många ämnen som är värdefulla, och som 

i framtiden kan komma att bli knappa, men som inte materialåtervinns idag. Det 

saknas idag teknik för att kostnadseffektivt återvinna sådana ämnen. Flera av dem 
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är kritiska mineraler eller metaller (se avsnitt 6). De flesta av dessa ämnen är med 

dagens förfaranden utom räckhåll för utvinning. 

På sikt behöver teknik utvecklas som tillvaratar värdet i både metallerna och lege-

ringsämnena. 

Betydande vinster kan göras inom detta område. 

7.2 Sandåtervinning och resurser ur andra avfall 

Som nämnts ovan används cirka 200 000 ton sand per år i gjuterinäringen. Motsva-

rande mängd blir avfall. Större delen används som konstruktionsmaterial, men inte 

obetydliga mängder deponeras också. I båda fallen är värdeförlusten mer än 100 %. 

Användningen av natursand för konstruktionsändamål har med hänsyn till de mil-

jöskäl som redovisats i avsnitt 5.3 minskat. Så länge som gjuterinäringen är bero-

ende av natursand för sin tillverkning kommer dock, trots värdeförlusten, en an-

vändning som konstruktionsmaterial att vara ett ur miljösynpunkt bättre alternativ 

än deponering. En sådan återanvändning förutsätter att det finns lämpliga använd-

ningsområden för sanden och att kunskapen om dess egenskaper på kort och lång 

sikt är tillräcklig.     

Alternativa sätt för kvittblivning behöver även fortsättningsvis utvecklas och utvär-

deras så att deponering kan undvikas och värdeförlusterna reduceras.     

Användningen av avfallssand som konstruktionsmaterial ställer även fortsättnings-

vis stora krav på kunskap om dess egenskaper så att latenta miljöskulder inte upp-

kommer.  

Man får heller inte bortse från att det kan finnas skäl att ha en beredskap för latenta 

miljörisker som kan ha orsakats genom tidigare kvittblivning av sand. 

På lång sikt är nuvarande förfaranden inte hållbara.  

Slutligen ska det framhållas att också stoft från stoftavskiljare och slagg, exempel-

vis från magnesiumgjuterier, utgör potentiella resurser som det kan vara värdefullt 

att utvärdera. 

8 Omgivningshygieniska faktorer 

Dagens gjuterier har, jämfört med det som gällde för 25–30 år sedan, en utomor-

dentligt god miljöprestanda. Miljöpåverkan utgör idag bråkdelar av det som då 

gällde och störningar som orsakar problem för kringboende är idag ovanliga.  

Det kommer emellertid inte att vara tillräckligt. Samhällets förväntningar är att in-

dustrier inte ska medföra några obehag för allmänheten. 

Ljus, ljud, vibrationer, utsläpp av stoft, utsläpp av organiska ämnen och transporter 

utgör faktorer som har betydelse för den lokala miljöpåverkan. Jag vill särskilt upp-

märksamma utsläppen av organiska ämnen från sandgjuterierna som ett område 

som är specifikt för näringen och som kan få faktisk betydelse för den lokala miljön.  

Såväl storleken av utsläppen av VOC som deras betydelse för lukt och påverkan för 

hälsa förtjänar att uppmärksammas. 

Utsläpp av organiska ämnen uppkommer särskilt från formsandsgjuterier bland an-

nat som flyktiga organiska lösningsmedel från bindemedel och blacker samt genom 

nedbrytning av bindemedel och organiska ämnen i sotersättningsmedel. Stora järn-

gjuterier kan härigenom också bli betydande punktkällor.   

De organiska ämnen som bildas i gjuteriprocessen innehåller ett antal komponenter 

som skulle kunna utgöra en risk för människors hälsa. Bland annat förekommer 
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bensen. Många av de ämnen som bildas har låga lukttrösklar och bidrar till den 

välbekanta gjuterilukten.  

Hittills har det inte framkommit någon användbar teknik som förhindrar dessa ut-

släpp eller som kan avskilja ämnena.    

Kraven på minsta möjliga miljöpåverkan för kringboende kommer inte att minska. 

Att utsättas för obehaglig lukt eller potentiella risker med farliga ämnen kommer 

inte att accepteras.  

Det finns anledning att även fortsättningsvis inventera och utveckla åtgärder som 

hindrar uppkomst av föroreningar eller som kan fånga upp dem. Detta inkluderar  

• fortsatt utveckling av nya bindemedelssystem och sotersättningsmedel 

• fortsatt utveckling av processer som minimerar uppkomsten av utsläpp eller 

koncentrerar dem tillräckligt för att det ska bli praktiskt möjligt att avskilja 

föroreningar 

• fortsatt uppföljning och utveckling av reningsteknik 
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