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Vad händer med däcken? 

Tack vare att vi i Sverige lämnar våra däck till återvinning kan vi av-
lasta planeten från uttag av nya resurser. Något oväntat är att åter-
vunna däck kan tillföra samhällsnytta i många nya former. Däckets 
högteknologiska och avancerade egenskaper som finns kvar efter att 
det monterats av från fordonet, har skapat en efterfrågan att använda 
materialet i andra användningsområden, i flera år framöver.

Men vad är ett däck egentligen? 

Hjulet visade sig bli en av människans viktigaste uppfinningar, och 
som idag är förutsättningen för hela det moderna samhället. Gummi 
är ett avancerat högteknologiskt material som tillverkas utifrån strikta 
regler och höga kundkrav på hälsa, miljö och hållbarhet. Just detta 
gör att däckgummit passar bra som återvunnen resurs och investe-
ring i nya tillämpningar. När materialet använts i kloka tillämpningar 
är det en oväntad möjliggörare med lika oväntad hävstång för miljön. 
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Däckgummi har alldeles särskilda egenskaper i förhållande till 
andra material. I drygt 100 år har materialet utvecklats för att 
bland annat vara:  

Helt däck / Däckklipp / Granulat / Pulver / Stål / Textil 

- Slittåligt 
- Elastiskt
- Ålderbeständigt 
- Temperaturokänsligt 
- UV-tåligt 

- Isolerande
- Dränerande 
- Vibrationsdämpande 
- Friktionsskapande 
- Ljudabsorberande 

Foto: Daniel Roos  
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Materialets egenskaper 



Hela däck
7 kg till 5 ton

Däck i gott skick som av olika skäl kommit in till 
återvinning och som efter undersökning visat sig 
vara återbrukbara. Hela däck kan även användas till 
sjöfarten, lekplatser samt cementindustrin. 

Grovklipp
50-250 MM 

Bärlager, vattenrening, gummibetong 

Efter ytterliggare klippning erhålls så kallat finklipp 
som kan användas i bärlager i markbäddar för vat-
tenrening som ersättning till naturgrus. Med en sär-
skild ytbehandling på ytan av klippet kan det fånga 
in fosfor och därmed rensa avloppsvatten. Gum-
mibetong, ett nytt material där däckklipp  blandas 
med betong. Produkten används framförallt inom 
ridsporten för stallinredning och ridunderlag.

I samband med att man maler ner däckklipp till granu-
lat separerar man samtidigt ut stål som kan gå tillbaka till 
stålindustrin. Vidare får man ut textil med möjligheter att 
använda i spånskivor och betong som armering. 

Det finaste granulatet kan blandas i färg för ljuddämpning 
eller som delkomponent i nytillverkning av däck och an-
dra gjutna produkter.  

Materialet går att bearbeta genom kemiska processer. En är 
pyrolys där man endera tar finklipp eller granulat och förång-
ar. I separata delar får man ut kimrök, olja, stål och textil. Vid 
denna nivå av förädling kan man föra tillbaka kimrök och olja 
till nya däck, förutsatt att den är av god kvalité.

Det återvunna däcket 

Granulat
0-5 MM 

Ytterligare ett steg är att mala ner klippet till granulat, 
små korn av däck. Granulat har efterfrågade egen-
skaper som fyllnadsmaterial i gummiasfalt och gjutna 
produkter. Just gjutna produkter i blandning med plast 
blandas ett material som fungerar i 3D-printar. 

Sjöfart, lekplatser, cementindustri

Dräneringsmaterial, markförstärkning

Finklipp
15-50 MM 

Gummiasfalt, gjutna produkter, 3D-printing

Pulver 

Pigment, gjutna produkter, 3D-printing 

Stål & Textil
Stålverk, armering och nya produkter 

Pyrolys 
Kimrök, olja, stål och textil 

Däck klipps till bitar och används som dränerings-
material då egenskaperna gör att materialet inte 
fryser och släpper inte igenom vatten. Vidare kan 
klippet i denna storlek användas som ersättning i 
stenfraktioner.
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Det återvunna däcket 

Om Svensk Däckåtervinning 

Svensk Däckåtervinning AB är sedan 
1994 ett icke vinstdrivande kretslopps-
företag (SVB bolag) som utifrån det lag-
stadgade producentansvaret för däck, 
ansvarar för Sveriges däckåtervinning. 
Ett landsomfattande återvinningssys-
tem som årligen samlar in ca 90,000 
ton däck som tjänats ut. Producentans-
var innebär att den som placerar däck 
på marknaden också har ett ansvar för 
hur de hanteras när de tjänat ut. Från 
början var fokus främst på att däck inte 
skulle hamna i naturen. Idag handlar 
det om att på ett säkert sätt i balans 
mellan hälsa och miljö, prestation och 
behov, skapa mesta möjliga nytta från 
ett existerande material. Detta sker 
sedan 1 januari 2023 i en ny form. Mer 
information om de nya förändringarna 
finner du på sdab.se.

Uppdateringen av Sveriges däckåter-
vinningssystem skapar bättre möjlig-
heter att upplysa om materialet och om 
däckåtervinning samt främja utveck-
lingsfrågor för att tillföra nytta inom nya 
områden. 

På följande sidor kan du läsa mer 

om några exempel på områden som 

däckåtervinningen vidareutvecklar: 
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Muubs / muubs.com 
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Gummiasfalt 

En av de största internationella användningarna för granu-
lat återfinns i asfalt. Genom att tillsätta materialet i asfalts-
blandningarna kan flera egenskaper i asfalten förbättras 
som bullernivå, ökad dränering, minskad sprickbildning och 
ökad lasttålighet mm. Gummiasfalt som funnits i många år 
innehåller en relativt liten andel gummi. Nya recept med hö-
gre andel återvunnet däckgummi börjar tas fram för att ska-
pa en mjukare asfalt, inte minst för gång-, och cykelbanor. 

Tack vare gummits elastiska egenskaper så passar det 
mycket bra som stötupptagande material i ytor för lek och 
idrott. I lös form används gummigranulat som ifyllnad på 
konstgräsplaner och ger många positiva spelegenskaper. 
Gummit kan även platsgjutas med ett bindemedel och ska-
pa lekytor eller friidrottsunderlag, ofta med färg på toppen. 
Materialet släpper inte ifrån sig några oönskade ämnen till 
utövare eller naturen men ska naturligtvis hållas kvar på rätt 
plats. 

Ytor för lek & idrott

Cementtillverkning

Däckklipp är ett optimalt material vid tillverkning av cement 
då det både har ett stort energiinnehåll och tillför stål som 
behövs i processen. Med återvunna däckklipp som bränsle 
minskar behovet av jungfruligt fossilt bränsle och tillsatt stål. 
Vissa cementindustrier kan ta emot såväl hela däck, t ex så-
dana som inte lämpar sig för materialåtervinning, och klipp 
som först använts i andra tillämpningar. 
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Gummibetong 

Ett helt nytt material bestående av betong och åter-
vunnet däckgummi växer sig allt större på marknaden, 
främst inom ridsporten. Gummi som lätt och fjädrande, 
högt isoleringsvärde, dränerande och ljuddämpande 
samt absorberar vibrationer har visat sig ge många förde-
lar för just stallväggar och ridunderlag. Stallvägg av gum-
mibetong väger ungefär 50 procent av vanlig betong och 
blir därmed mycket lättare. Materialets egenskaper gör 
också att hästen kan sparka utan att skada sig. Materialet 
minskar också risken för hästen att halka då gummibe-
tong har bättre fäste. 

3D-printing  

Ett annat lovande utvecklingsområde är 3D-printing av 
materialet. Det innebär att man gör ett pulver av återvun-
na däck och blandar det med återvunnen plast samt ett 
speciellt tillskott. 3D-printern skriver sedan ut tredimen-
sionella saker. 

Stallväggar av gummibetong  / Rubber Concrete
Instagram: rubber_concrete_ab

3D-printad pall / EcoRub, ecorub.se
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Pyrolys

Däckgummi går också att bearbeta genom kemiska proces-
ser. Pyrolys är en process där finklipp eller granulat värms 
upp och förångas utan närvaro av syre. I separata delar får 
man då ut olja, kimrök, stål och textil. Vid den förädlingsnivån 
och vid god kvalité går det att föra tillbaka kimrök och olja 
till nya däck. Pyrolysprocessen är en möjlighet att ta vara på 
däck som inte lämpar sig för materialåtervinning, och i stäl-
let utgöra en slutstation för det cirkulära materialflödet och 
övergå till ett cirkulärt flöde av råvaror.

En kanske oväntad tillämpning för återvunnet däckgummi är 
att rena vatten. Ytan på gummi medger ett jonbyte men ut-
gör även en attraktiv yta för mikroorganismer att etablera sig 
på. Dessa organismer processar och renar förbipasserande 
vatten oavsett om det är grå- eller svartvatten eller slagg av 
olika slag. Genom en förbehandlande tvättning minimeras 
utlakning av den zink som brottytor i materialet initialt friläg-
ger. Det beredda klippet kan användas i enskilda avlopp, i 
kommunala vattenreningsverk och inom jordbruket. Även 
gruvnäringen har visat intresse för att använda däckmaterial 
för att fånga olika ämnen från slagg. Efter användning kan 
klippet tvättas och återanvändas eller gå till energiutvinning.

Vattenrening 
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Nya däck av gamla? 

I dag finns två huvudsakliga utmaningar. De svavelbindning-
ar som knyter kolkedjorna samman i vulkaniserat gummi är 
mycket svåra att bryta på ett sätt som inte förstör gummit, 
liksom möjligheterna att åter vulkanisera det. Det andra är 
det varierande innehållet i däcken. Varje del av däcket har sin 
egen gummiblandning som skiljer sig mellan typ av däck och 
tillverkare. Det betyder att en mix av de olika blandningarna 
vid produktion av nya däck kan påverka däckens funktion 
som är utmanande att förutse. Flera tillverkare arbetar dock 
med mer avancerad sortering, testning och logistik för att se 
över möjligheterna att främst använda material från pyrolys 
och devulkanisering.     

När gummi tillverkas så binds de långa kolkedjorna ihop av 
svavelbindningar i en process som kallas vulkanisering. På 
så sätt skapas det formbara, beständiga och kemiskt mycket 
stabila material som finns i däck. Genom devulkaniserings-
process bryts svavelbindningarna via olika processer (meka-
niska, mikrovågor, kemiska eller biologiska). Det vanligaste är 
att endast slitbanan används vid devulkanisering, men kan 
blandas in i nya däck och gummiprodukter samt fungera för 
ljud-, vibrations och stötdämpning.

Devulkanisering 
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Hugs & C0, hugsandco.com
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Var kan jag lära mig mer? 
Svensk Däckåtervinning/
Producentansvarsorganisation 

På Svensk Däckåtervinnings hemsida finner du 
mer information om Sveriges däckåtervinning, 
om materialets möjligheter och tillämpningsom-
råden. Här kan du också ladda ner denna bro-
schyr.  

sdab.se

Rubber Hall / Inspirationsplattform 
Rubber Hall är en inspirationsplattform och 
ett digitalt konstgalleri som samlar designers 
och kreatörer som helt eller delvis skapat 
kreationer av återvunnet däckgummi. Platt-
formen gör det möjligt att upplysa, inspirera 
och skapa nyfikenhet om materialet. Det är 
en plats för alla, såväl allmänhet som desig-
ners, innovatörer och entreprenörer. 

rubberhall.com

CERUB / Hållbarhetsmärkning 
2020 lanserades CERUB, världens första håll-
barhetsmärkning för återvunnet däckgummi. 
Ett CERUB-märkt material är en garanti för en 
ansvarsfull produktionskedja, ett transparent 
materialflöde och att materialet uppfyller alla 
myndighetskrav kring miljö och hälsa för avsedd 
slutanvändning.

cerub.org

ELTRP / Forskningsportal 
Återvunnet däckgummi är ett genomforskat ma-
terial, med forskningsrapporter och artiklar av 
stor bredd. Forskningsportalen End of Life Tyre 
Research Portal, ELTRP, är en samhällsunder-
stödjande plattform med syfte att möjliggöra 
åtkomst av forskning om återvunnet däckgum-
mi, som ska kunna refereras till såväl innovatörer 
som entreprenörer som myndigheter, kommu-
ner och lagstiftare. 

eltrp.org

Orbit Materials / Råvaruleverantör 
Under 2023 lanseras Orbit Materials, ett ma-
terialhandelsbolag specialiserad på att ta 
fram unika och utsorterade gummifraktioner 
just för kundens specifika behov och tillämp-
ning. Orbit syftar till att förbättra prestandan 
för vardagsprodukter, funktionella ytor och 
konstruktionsmaterial, samtidigt som plane-
ten avlastas från uttag av nytt material. 

orbmat.com / orbitmaterials.se
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Var kan jag lära mig mer? 

Hör gärna av dig till oss 

För allmänna frågor: info@sdab.se / 08 50 60 10 55 

För frågor om hämtning av däck: kundtjanst@sdab.se / 08 50 23 90 20 

Besök vår utställningsateljé

Svensk Däckåtervinning har skapat en utställningsateljé på sitt huvudkontor i Vax-
holm utanför Stockholm. Möjligheten att förmedla budskap via känsel, syn, färg 
och form kommer att vara ett viktigt komplement i verksamheten för att sprida kän-
nedom och kunskap om däckåtervinning generellt och om materialet, den åter-
vunna däckråvaran, specifikt. Rummet kommer att ge en övergripande introduktion 
om Sveriges däckåtervinning, från råvara till färdiga produkter med användning i 
såväl hem som offentliga rum. Besöket lämpar sig för både allmänhet, branschfolk 
och aktörer inom arkitektur, byggnad/konstruktion och formgivning. Med ateljén 
vill Svensk Däckåtervinning bjuda in till en upplevelse som inspirerar och skapar 
nyfikenhet. 

Hör av dig till media@sdab.se för att boka ett besök. 
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Bruns Architecture / brunsarchitecture.com
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