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SAMMANFATTNING 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utfördes våren 2011 på Renova i 

Göteborg. Examensarbetets övergripande syfte är att visa hur man bäst tillvaratar energi i 

matavfall ur klimatsynpunkt. Klimatpåverkan redovisas ur ett såväl lokalt som ett globalt 

systemperspektiv. I det lokala systemperspektivet inkluderas endast klimatpåverkan från 

energianvändningen samt produktionen i Göteborg, med andra ord inkluderas endast 

skorstensemissionerna. I det globala systemperspektivet inkluderas alla emissioner som 

uppstår vid omhändertagande av matavfall såväl lokalt som globalt och det är ur detta 

systemperspektiv som den verkliga klimatpåverkan redovisas. 

I studien presenteras tre olika behandlingsscenarion för omhändertagande av den energi som 

finns matavfall. De olika behandlingsscenarierna producerar olika mängder el, fjärrvärme och 

biogas och de anläggningar som inkluderas är alla lokaliserade i Göteborg. Kompletterande 

energi tillförs så att den erhållna nyttan är lika stor från alla tre scenarier. Studiens 

referensscenario beskriver en behandlingsprocess av matavfallet, inkluderande en 

förbehandlingsanläggning, en biogasanläggning en gasuppgraderingsanläggning samt ett 

avfallskraftvärmeverk. Behandlingsscenario ”Rya” beskriver en liknande behandlingsprocess 

med skillnaden att hälften av den producerade biogasen förbränns i en gaskombianläggning. 

Det tredje och sista behandlingsscenariot inkluderar endast ett avfallskraftvärmeverk där 

matavfallet förbränns och benämns behandlingsscenario ”Sävenäs”.  I studien har återföringen 

av näringsämnen från biogasanläggnings rötslam avgränsats bort.  

Behandlingsscenariernas klimatpåverkan mäts i växthusgaser per ton matavfall. De 

växthusgaser som inkluderas i studien är fossil koldioxid, metan och lustgas vilka summeras 

och resulterar i faktorn koldioxidekvivalenter (CO2e). De studerade behandlingsscenariernas 

energianvändning samt produktion kartläggs och dess direkta växthusgasutsläpp summeras. 

Även de indirekta växthusgaserna som sker till följd av energikompletteringar inkluderas i 

rapporten och slutligen redovisas alla tre behandlingsscenariers klimatpåverkan baserat på 1 

ton matavfall.  

 

Figur 1, Klimatpåverkan från studiens behandlingsscenarion sett ur två systemperspektiv 
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Rapportens resultat, vilken redovisas i Figur 1 ovan, redovisar att ur klimatsynpunkt beskriver 

behandlingsscenario ”Rya” det bästa sättet att omhänderta energin i matavfall. 

Behandlingsscenariots globala klimatpåverkan är -251 kg CO2e. Detta innebär en global 

klimatbesparing på 251 kg CO2e per ton matavfall. Referensscenariot och 

behandlingsscenario ”Sävenäs” redovisar liknande klimatpåverkan, -146 kg CO2e för 

behandlingsscenario ”Sävenäs” och -147 kg CO2e för referensscenariot, vilka även dessa 

innebär en global klimatbesparing. 

Då endast växthusgaserna i Göteborg studeras, dvs. de lokala emissionerna, ändras studiens 

resultat. Behandlingsscenario ”Rya” påvisar då en klimatpåverkan på 69 kg CO2e. 

Behandlingsscenario ”Sävenäs” påvisar en klimatpåverkan på – 24 kg CO2e och 

referensscenariot genererar -19 kg CO2e. Detta betyder att då endast växthusgaserna som 

emitteras i Göteborg studeras är referensscenariot det bästa sättet att omhänderta energi i 1 ton 

matavfall.  

I studien utfördes även tre känslighetsanalyser. Detta gjordes för att validera studiens resultat 

och stabilitet. Bland annat ökades metanutbytet för förbehandlat matavfall, från 375 Nm
3
/ton 

VS till 425 Nm
3
/ton VS. Av resultaten erhållna från denna känslighetsanalys kunde slutsatsen 

dras att behandlingsscenario ”Rya” ur klimatsynpunkt alltid beskriver det bästa sättet att 

omhänder ta energin i 1 ton matavfall, oavsett metanpotential på matavfallet. I 

känslighetsanalys 2 ändrades studiens klimatvärdering av el från ett marginalelsperspektiv till 

ett nordiskt medelelsperspektiv. Vid en sådan ändring ändrades även studiens resultat. 

Referensscenariot beskriver då det bästa sättet att omhänderta energin i 1 ton matavfall. 

Slutsatsen dragen från denna känslighetsanalys är tydlig, om el antas baseras på 

kolkondens(marginalel) bör elproduktion premieras. Om däremot el antas baseras på en 

blandning av olika elproducenters produktionsanläggningar är det ur klimatsynpunkt bäst att 

producera fordonsbränslet biogas. Ytterligare en känslighetsanalys har utförts, där Rya KVV:s 

drifttid ökade. För att se resultaten och slutsatserna dragna från den analysen hänvisas läsaren 

till kapitel 12.         

Ur globalt systemperspektiv är en tolkning av studiens resultat att det ur klimatsynpunkt är 

mest fördelaktigt att man i Göteborg använder hälften av den producerade biogasen till el- och 

värmeproduktion i en gaskombianläggning. Resterande biogas används som fordonsbränsle. 

Ur lokalt systemperspektiv innebär däremot behandlingsscenario ”Rya” den största lokala 

klimatpåverkan. En slutsats som kan dras av detta resultat är att ju större klimatpåverkan är 

lokalt, dvs. i Göteborg desto bättre är det för det globala klimatet. 

  



ABSTRACT 

This report is the result of a Master thesis which was conducted during spring 2011 on the 

company Renova in the city of Gothenburg. This thesis aims to demonstrate how to best use 

the energy in food waste from a climate perspective. Each treatment scenarios climate change 

will be reported from both local and a global perspective. 

The study presents three different treatment scenarios where the energy contained in one 

tonne of food waste is extracted. Each different treatment scenarios produce different amounts 

of electricity, heat and biogas. Additional energy is provided to each scenario, this to make 

sure that each treatment scenario produces the same amount of energy. The reference scenario 

describes a treatment process of food waste, including a pretreatment facility, a biogas plant a 

upgrading plant for biogas and a waste power plant. Treatment Scenario “Rya” describes a 

similar treatment process with the difference that half of the biogas produced is burned in a 

gas-fired combined cycle pant. The third and final treatment scenario includes only a waste 

power plant where the food waste is incinerated. 

The treatment scenarios carbon footprint is measured against the Swedish Miljökvalitetsmål 

1, Begränsad miljöpåverkan. The greenhouse gases included in the study are carbon dioxide, 

methane and nitrous oxide which are summarized and results in carbon dioxide equivalents 

(CO2e). The studied treatment scenarios energy use and production are identified and its 

direct greenhouse gas emissions totaled. The indirect greenhouse gases which derive from 

energy supplements are also included in this thesis. Finally all three treatment scenarios and 

their contribution to climate change based on one tonne of food waste are shown in Figur 1. 

The report's results shows that from a climate perspective treatment scenario “Rya” describes 

the best way to use the energy in one tonne of food waste. This treatment scenario decreases 

the global climate with 251 kg CO2e. The reference scenario and treatment scenario 

“Sävenäs” presents a similar climate change, 146 kg CO2e for the treatment scenario 

“Sävenäs” and 147 kg CO2e for the reference scenario. This means that these scenarios also 

decrease the climate change.  

When only local emissions are analyzed the thesis results change. Treatment scenario “Rya” 

now shows an increase in climate change with 69 kg CO2e. Treatment scenario “Sävenäs” 

shows a negative effect on the climate change with - 24 kg CO2e and the reference scenario 

generates -19 kg CO2e. This means that when only the greenhouse gases emitted in the 

Gothenburg are studied the reference scenario describes the best way to use the energy in one 

tonne of food waste. 

The results from the study shows that from a climate perspective the best way of utilizing the 

energy in one tonne of food waste in Gothenburg is to produce electricity and heat in a gas-

fired combined cycle plant and also produce biogas for transportation. The results also shows 

that the higher the carbon footprint is in Gothenburg the lower the footprint is in the rest of 

the world 
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1 INLEDNING 

1.1 Uppdragsgivare 

Renova AB
1
 är ett kommunalägt miljöföretag inom avfall och återvinningshantering vars 

historia sträcker sig ända till 1800-talet. Aktiebolaget GRAAB(Göteborgsregionens 

avfallsaktiebolag) förvärvade i slutet av 1997 förvaltningen Göteborgs stads reningsverk, och 

företaget Renova bildades den 1 januari 1998. Renovas verksamhet bedrivs till största delen i 

Västsverige med Göteborg som bas. Renovas verksamhet går ut på att erbjuda sina kunder 

helhetslösningar på avfallshantering. Kunderna kan såväl vara kommuner och annan offentlig 

verksamhet som företag inom varierande branscher. Det centrala i Renovas arbete är 

insamling, transport och behandling av olika typer av avfall, då Renova kan omhänderta allt 

från farligt- till biologisktavfall. Utöver insamling, transport och behandling ligger även 

rådgivning, avfallsanalys och utbildning inom ramen för Renovas verksamhet. 

1.2 Bakgrund  

Innan lågkonjunkturen drabbade större delar av västvärlden slängde vi svenskar mer avfall än 

aldrig förr (Avfall Sverige, 2010a). Trots denna bistra sanning finns det några ljusglimtar 

inom avfallshanteringen i Sverige. Allt mindre avfall deponeras sedan EU införde direktivet 

om deponering av avfall (1999/31/EG) vilket träde i kraft 1999. Andelen hushållsavfall som 

återvinns biologiskt har ökat de senaste tio åren genom både kompostering men främst tack 

vare rötning. Andelen behandlat biologiskt avfall genom rötning har på bara fem år nästa 

dubblerats och idag står rötning för 46 % av den totala mängd hushållsavfall som behandlas 

biologiskt (Avfall Sverige, 2010a). Motsvarande siffra för 2005 var 36 %.  

I Göteborg har man valt att rikta det nationella målet mot behandlingsmetoden rötning. I 

Göteborgregionens avfallsplan (A2020), framgår det att år 2020 skall 50 % av allt matavfall 

sorteras ut och användas till förmån för biogasproduktion. Detta motsvarar avfallsmängder 

upp emot 40 000 ton/år. Efterfrågan på biogas som fordonsbränsle är stor och har även ökat 

på såväl nationell som på regional nivå
2
. Biogas anses också av många idag vara det bästa 

fordonsbränsle ur klimat- och miljöperspektiv. Vilket påvisades av Börjesson m.fl. (2010). 

Utöver dessa nationella fördelar med biogas anses Göteborgregionen vara en lämplig plats för 

produktion tack vare det befintliga naturgasnätet som distributionskälla.    

I början av februari 2011 beslutade, i linje med avfallsplanen, återvinnings- och 

avfallsföretaget Renova i Göteborg att en förbehandlingsanläggning av matavfall skall 

byggas. Förbehandlingsanläggningen, som kommer att ersätta den befintliga 

komposteringsanläggningen, är dimensionerad för en kapacitet på 50 000 ton matavfall per år. 

På anläggningen kommer en slurry att produceras genom sortering och sönderdelning av 

matavfall. Slurry skickas sedan i sin tur till en rötkammare för biogasproduktion. 

Trots den politiska enighet som råder i Sverige kring rötning av matavfall kan det inte 

uteslutas att fundera på om detta verkligen är det bästa sättet att tillvarata energin. Är det 

                                                 
1
 Hädanefter benämns Renova AB bara som Renova om inget annat anges. 

2
 Enligt statistik från SCE (Fordonsgas, 2011) 
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verkligen ur energieffektivitet och klimatsynpunkt bättre att röta matavfall än att förbränna 

det? Denna frågeställning utmynnade i ett examensarbete där syftet var att påvisa 

klimatpåverkan från tre olika behandlingsscenarier. I två av de tre behandlingsscenarierna 

rötades matavfallet för produktion av, i ett scenario fordonsbränsle och i det andra 

fordonsbränsle samt el och fjärrvärme via förbränning av biogasen i en gaskombianläggning. I 

det tredje behandlingsscenariot förbrändes matavfallet i ett avfallskraftvärmeverk. 

För att kunna jämföra dessa tre behandlingsscenarier och dess klimatpåverkan utförs oftast 

systemanalyser. I en energi- och klimatanalys kartläggs de studerade systemens 

energianvändning, energiproduktion, energikompensation och dess klimatpåverkan. Resultatet 

redovisas oftast i en energibalans som måste vara positiv för att det studerade systemet skall 

vara försvarbart, ur klimatsynpunkt  

Ett referensscenario för behandling av matavfall har i denna studie antagits och den ser ut på 

följande sätt: Slurryn som produceras i förbehandlingsanläggningen skickas till rötkammare 

på Gryaab. Den producerade biogas kommer sedan att uppgraderas till fordonsbränsle via 

uppgraderingsanläggningen som ägs av Göteborg Energi. Rejektet från 

förbehandlingsanläggningen förbränns i Renovas egna avfallskraftvärmeverk. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur man, ur klimatsynpunkt, bäst tillvaratar 

energi i matavfall i Göteborg. 

För att uppfylla studiens syfte kommer systemanalyser för såväl referensscenariot som för två 

ytterligare behandlingsscenarion att utföras. Systemanalyserna resulterar i tre energibalanser 

som jämföras mot varandra för att se vilken behandlingsmetod som medför minst 

klimatpåverkan.  

Målet med rapporten är även att påvisa behandlingsscenariernas klimatpåverkan lokalt och 

globalt. Där den lokala klimatpåverkan, de s.k. skorstensemissionerna mäts i Göteborg och 

den globala klimatpåverkan mäts i Europa.     

Studiens syfte kan summeras i frågeställningen; 

Hur stor klimatpåverkan har respektive behandlingsscenario mätt per ton behandlat matavfall? 

1.4 Avgränsningar 

I studien kommer inte restprodukterna från förbränning och rötning att inkluderas. Detta 

innebär att de näringsämnen som återfinns i rötresterna inte kommer att återföras till jorden 

vilket är fallet i vissa regioner
3
. Anledningen till denna angränsning är att en djupare analys 

av klimatpåverkan från lokal hantering av restprodukterna är omfattande och därmed 

tidskrävande. Det ansågs helt enkelt inte finnas tillräckligt med tid inom examensarbetets 

tidsramar och därmed gjordes denna avgränsning. 

                                                 
3
 I Linköping sprids rötresterna från biogasanläggningen ut på åkrarna vilket inte är fallet i Göteborg. 
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1.5 Disposition 

I kapitel 1 redovisas bakgrunden till varför examensarbetet utförs samt studiens specifika 

syfte formuleras i en frågeställning. Utöver detta redovisas även studien avgränsningar. 

I Kapitel 2 redovisas studiens metod och därmed arbetsgången. I kapitlet framgår det även hur 

studiens resultat miljöbedöms samt vilka antaganden som tagits. 

Kapitel 3 beskriver el- och fjärrvärmemarkanden både lokalt och globalt. Miljövärdering av el 

och fjärrvärme diskuteras och slutligen redovisas de emissionsfaktorer för marginalel samt 

medelfjärrvärme som kommer att gälla i studien. 

I Kapitel 4 beskrivs avfallshanteringen i Sverige och dess utveckling. Matavfall definieras och 

dess framtid diskuteras 

 I kapitel 5 förklaras olika tekniker kring förbehandling av matavfall. Tre Svenska 

förbehandlingsanläggningar med liknande förbehandlingstekniker beskrivs. Anläggningarnas 

massbalanser beskrivs och används sedan som underlag för den massbalans som antas gälla 

på Renovas förbehandlingsanläggning på Marieholm. 

Kapitel 6 beskriver biogasprocessen och dess slutprodukter.  I kapitlet beskrivs också rötbara 

substrats egenskaper och begreppen metanpotential, metanutbyte utrötningsgrad förklaras.  En 

diskussion förs kring studiens valda metanpotential samt utrötningsgrad. Slutligen redovisas 

den biogasanläggning som används i studien. 

I kapitel 7 beskrivs kort kraftvärmeproduktion. Därefter förklaras studiens inkluderande 

kraftvärmeverk Sävenäs AKV och Rya KVV. 

I kapitel 8 förklaras hur uppgradering av biogas går till. Vidare presenteras 

uppgraderingsanläggningen som används i studien. 

I kapitel 9 beskrivs transporterna av den producerade slurry och rejektet från 

förbehandlingsanläggningen.  

Kapitel 10 beskrivs behandlingsscenarierna för studien. I kapitlet förklaras även begreppet 

kompletterande energiproduktion och dess påverkan på studiens resultat. 

Kapitel 11 är resultatkapitlet. Här redovisas studiens resultat i form av energibalanser för 

energianvändning och produktion för respektive scenario.  Slutligen redovisas scenariernas 

klimatpåverkan uttryckt i växthusgaser i linje med studiens syfte. 

Kapitel 12 är analyskapitlet. Sedan utförs tre olika känslighetsanalyser där den första innebär 

en ökad utrötningsgrad från rötningsprocessen. I den andra analysen ändras drifttiden på Rya 

KVV och i den sista ändras miljövärderingen av elektricitet. 

I kapitel 13 förs diskussioner kring studiens resultat. Viktiga parametrar som påverkar 

resultatet diskuteras och vidare forskning föreslås      

I det avslutande kapitlet, kapitel 14, presenteras kortfattat studiens slutsats. 
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2 METOD 

2.1 Arbetsgång 

Arbetsgången för examensarbetet kan i princip dela upp i fyra faser där fas 1 är 

litteraturstudie, fas 2 datainsamling/inventering, fas 3 är tolkning av resultat och fas 4 är en 

känslighetsanalys. Dokumentering av arbetet har skett kontinuerligt. Studiens arbetsgång 

redovisas grafiskt i Figur 2 

 

Figur 2, Examensarbetets arbetsgång 

Först genomfördes en litteraturstudie som lade faktagrunden för studien och dess involverade 

system och processer. I litteraturstudien behandlades vetenskaplig litteratur och andra tryckta 

vetenskapligt förankrade rapporter. Genom att referera till vetenskaplig litteratur höjs nivån i 

studien och likaså ökar resultatets tillförlitlighet. 

Den andra fasen i examensarbetet var insamlingsdelen. Anläggningsspecifik data insamlades 

så att de framtagna scenarierna skall efterlikna verkligheten till möjligaste mån. Den 

insamlade fakta baseras på miljörapporter för respektive anläggningar för året 2009. Den 

insamlade informationen behandlade exempelvis energianvändningen på en specifik 

anläggning och vilket fordonsbränsle den genomsnittliga lastväxlaren i Renovas fordonsflotta 

drivs av. I vissa fall behövdes anläggningsspecifika data kompletteras med information från 

vetenskaplig litteratur. Utfrågningar av driftsansvariga, anläggningschefer och allmänt 

sakkunniga har gjorts dels för att säkerställa att den insamlade informationen stämmer men 

även för att komplettera relevant information rörande tekniska lösningar, emissionsfaktorer 

mm. All insamlad indata har sammanställts och bearbetats i Excel. 

Energianvändningen och emissionerna från del två sammanställdes och resultatet tolkades i 

linje med det studiens angivna syfte i steg 3. 

Resultatens tillförlitlighet testades sedan i steg fyra i form av tre känslighetsanalyser där 

viktiga parametrar för studien ändras. 

Då studien baseras på existerande anläggningar runt om i Göteborg, med undantag för 

förbehandlingsanläggningen på Marieholm, kommer energi- och emissionsberäkningarna att 

baseras på miljörapporter från respektive anläggning. Detta innebär att studien ger en sannare 

bild av verkligheten än studier utförda på nationell nivå. Vid behov av kompletterande 
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uppgifter har anläggningsansvariga kontaktats och i samråd med dem har uppgifter 

kompletterats från vetenskaplig litteratur. Som en konsekvens av att studiens beräkningar 

bygger på indata från andra källor beror således även studiens resultat på de antaganden 

gjorda från indatan. Detta kan betyda att om felaktiga antagande gjorts och siffrorna 

redovisade i refererad litteratur är felaktig kan studiens beräkningar vara likaså.  

Energiproduktionen från respektive behandlingsscenarion kommer att baseras på 1 ton 

matavfall, vilket innebär att studiens syfte besvaras per ton matavfall. 

2.2 Klimatbedömning 

De studerade systemens klimatpåverkan uttrycks i växthusgaser, i enighet med Sveriges 

miljökvalitetsmål
4
 1, Begränsad klimatpåverkan. Målet syftar i att begränsa halten 

växthusgaser till en nivå som gör att människans klimatpåverkan inte blir skadlig 

(Naturvårdsverket, 2011).  

Växthusgaserna kommer att räknas om till koldioxidekvivalenter utifrån ett 100-års 

perspektiv. Detta betyder att gasernas klimatpåverkan bedöms under 100 år och resulterar i 

faktorn GWP100
5
. Nedan presenteras de växthusgaser som behandlas i studien och deras 

klimatpåverkan uttrycket i CO2e. 

Koldioxid 

Då fossila bränslen som naturgas, kol och torv förbränns bildas koldioxid, vilka står för 80 % 

av världens växthusgasutsläpp. När biobränslen som ex grot eller biogas förbränns bildas även 

då koldioxid men nettotillskott till atmosfären ökar inte eftersom biobränslet anses vara en del 

av det naturliga kretsloppet. (Energirådgivningen, 2011) 

Metan 

Metan bildas vid anaeroba miljöer där bakterier bryter ner organiskt material. Metan är en 21 

gånger starkare växthusgas än koldioxid. 1 ton metan motsvarar alltså 21 ton 

koldioxidekvivalenter (CO2e). Eftersom metan är en starkare växthusgas än koldioxid är det 

viktigt att så lite metan som möjligt släpps ut vid biogasproduktion. Om den producerade 

metangasen släpps ut anses den inte tillhöra det naturliga kretsloppet och således ökar 

nettotillskottet av koldioxidekvivalenter till atmosfären. (Energirådgivningen, 2011) 

Dikväveoxid 

Dikväveoxid, eller lustgas, är den starkaste av de tre växthusgaserna. 1 ton lustgas motsvarar 

310 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Likt både koldioxid och metan bildas lustgas vid 

förbränning dock i mindre mängder. Dikväveoxid kan även bildas då gödsel sprids på 

åkermarker. Detta beror på att det producerade konstgödsel innehåller kväve (Miljöbörsen, 

2011). 

                                                 
4
 Sveriges rikstad har arbetat fram 16 olika miljömål som gemensamt skall lösa det generationsmål som 

regeringen har arbetat fram. Målet lyder: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 

lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 

utanför Sveriges gränser” (Miljömål, 2011) 
5
 GWP100 kommer vidare i rapporten att benämnas CO2e. 
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2.3 Antaganden 

I studien framställs tre behandlingsscenarion för matavfallet. Referensscenariot beskrevs i 

bakgrunden. Scenario två liknar referensscenariot med skillnaden att den producerade 

biogasen halva tiden på året förbränns i en gaskombianläggning istället för att uppgraderas till 

fordonsgas. I behandlingsscenario ”Sävenäs” förbränns matavfallet i Renovas 

avfallskraftvärmeverk. Scenarierna presenteras mer detaljerat i kapitel 10.  

Eftersom de scenarier som framställs i studien skall efterlika verkligheten i möjligaste mån är 

det viktigt att all indata är korrekt. Om så inte är fallet kan klimatanalysen visa en felaktig bild 

av verkligheten vilket kan leda till att beslut kan fattas på felaktiga grunder. För att eliminera 

denna möjlighet är det viktigt att redovisa de aktuella antagande som görs för denna specifika 

studie. De antaganden som gäller för studien presenteras nedan. 

I denna studie har det antagits att det insamlade matavfallet är till 100 % rätt sorterat. Detta 

betyder att inga fossila fraktioner återfinns i matavfallet och därmed kommer ingen fossil 

koldioxid att uppstå vid förbränning av det behandlade matavfallet. Vidare antas att det fasta 

hushålls- och verksamhetsavfallet som i studien behandlas på förbehandlingsanläggningen har 

en torrsubstanshalt (TS-halt) på 30 %. Den organiska andelen i matavfallet är 88 %.      

Renovas förbehandlingsanläggningen som till slutet av 2011 skall stå färdig förväntas att 

årligen behandla 40 000 ton fast matavfall från hushåll och verksamheter, 6 000 ton flytande 

matavfall från verksamheter och 2 000 ton verksamhetsförpackats matavfall. I studien 

förväntas enbart att halva kapaciteten utnyttjas, detta innebär att förbehandlingsanläggningen 

årligen kommer att behandla 20 000 fast matavfall från hushåll och verksamheter och 1 000 

ton verksamhetsförpackat matavfall. Den aktuella studien kommer inte att inkludera det 

flytande matavfall som kan behandlas på förbehandlingsanläggningen. Detta då denna 

matavfallsfraktion kan transporteras direkt till en biogasanläggning utan någon form av 

förbehandling. 

Det vatten som används som spädmedia i förbehandlingsanläggningen kommer att betraktas 

som en oändlig resurs varför mängden vatten inte kommer att redovisas i rapporten. Om 

däremot liknande studier utfördes i länder med vattenbrist skulle detta antagande inte vara 

rimligt.  

Vid beräkningar för ventilationen på förbehandlingsanläggningen har ett program, 

tillhandahållet av IV Produkter, använts. Det ventilationssystem som skall användas på 

förbehandlingsanläggningen är dimensionerat av energikonsultföretaget Energiprojekt 

(EPRO). Med hjälp av programmet och ventilationsutrustningen antagen av EPRO har värme- 

och elanvändningen för förbehandlingsanläggningen beräknats. I bilaga 5 redovisas 

energianvändningen för ventilationen i form av ett utskriftsdokument från IV Produkt Design.  

I behandlingsscenario ”Rya” återfinns det ett problem med distributionen av den producerade 

biogasen. Det finns i dagsläget inget färdigbyggt gasnät som går direkt från Ryaverkens 

rötkammare till Rya KVV. I denna studie har detta inte beaktats utan det har antagits att ett 

gasnät mellan Ryaverkets rötkammare och Rya KVV existerar. Den inkommande biogasen 

från biogasanläggningen måste innan förbränning i Rya KVV komprimeras upp till ett 
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övertryck på 26 bar. Detta utförs med en oljefri horisontalaxlad Crepelle kompressor från 

Atlas Copco (Birath, 2011). Ett annat distributionsalternativ av biogasen hade varit transport 

med lastbil. Biogasen skall då komprimeras upp till cirka 250 bars övertryck och transporteras 

den korta sträckan(cirka 2 km) mellan rötkammaren och KVV. Det miljömässigt mest 

hållbara alternativet är, enligt Helena Gyrulf på Energigas Sverige, ledningsbunden 

distribution.  

Vidare kommer den producerade biogasen i behandlingsscenario ”Rya” enbart att under halva 

tiden på året transporteras till Rya gaskombianläggning för el- och fjärrvärmeproduktion. 

Resterande tiden på året, dvs. då Rya KVV inte är i drift, skickas den producerade biogasen 

till uppgraderingsanläggningen Gasendal där gasen renas. Propan tillsätts för att energiberika 

gasen som sedan injiceras i naturgasnätet. Då resultatet i studien skall presenteras per ton 

matavfall antas det att 50 % av den producerade biogasen i scenario två kommer att 

förbrännas i Rya KVV och resten skickas till Gasendal för uppgradering. 

I studien har det antagits att biogasproduktionen producerar en biogas med konstant metanhalt 

på 65 %. Om variationer uppstår av metanhalten i biogasen kommer även den utvunna 

energin att variera.  

Vid Sävenäs KVV har det antagits att lika stor stödeldning, uttryckt i m
3
/ton avfall, kommer 

att ske vid förbränning av rejektet och matavfallet som vid normaldrift. Detta antagande kan 

ifrågasättas då både rejektets och matavfallets värmevärden är lägre än detsamma för det 

genomsnittliga avfallet som förbränns i Sävenäs. Däremot kommer minskningen av 

värmevärdet på årsbasis inte att påverka förbränningen nämnvärt då rejektet och matavfallet 

enbart står för cirka 1 respektive 4,5 % av det totalt förbrända avfallet.  

Det har i denna studie antagits att all el kommer att ses ur ett marginalperspektiv. Detta beror 

på att de studerade systemen kommer att innebära en marginell ökning eller minskning av 

elanvändningen i Norden och Europa. Vilket betyder att det kraftverket med högst 

produktionskostnad någonstans i Norden och Europa måste öka eller minska sin produktion. 

Vidare antas fjärrvärmen i studien att vara baserad på den medelfjärrvärme som återfinns i 

Göteborgs fjärrvärmenät.  

I studien antas bensin utgörs som marginalfordonsbränsle. Detta innebär att om ytterligare 1 

kWh produceras alternativ minskas baseras denna ökning eller minskning på fordonsbränslet 

bensin. Resonemanget liknar det för el och således kan uttrycket bensin på marginalen antas 

gälla för studien. Anledningen till att bensin antogs utgöras som marginalfordonsbränsle var 

dels för att den använda biogasbilen i studien även kan köras på bensin men även från ett 

antagande att om en ökning eller minskning av bilar sker, drivs denna bil på bensin. 
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3. ENERGIMARKNADEN 

3.1 Elmarknaden 

Sverige har sedan flera år tillbaka ingått i den s.k. Nordiska elmarknaden där elproducenterna 

säljer el på den nordiska elbörsen Nordpool. På Nordpool säljs elen efter det s.k. spotpriset 

vilket styrs av utbud och efterfrågan. Spotpriset kan variera under dagen och är oftast lägst 

nattetid då efterfrågan är som minst. Att Sverige endast tillhör den nordiska elmarknaden är 

inte heller hela sanningen. EU angav i direktivet (96/92/EC) den 19 december 1996 att den 

Europeiska elmarknaden skulle avregleras. En avreglering ansågs öka konkurrensen vilket 

skulle leda till en förbättrad effektivitet inom energisektorn (Trygg & Karlsson, 2005). 

Direktivet angav att år 2004 skulle den europeiska elmarknaden till viss del vara avreglerad 

och på så sätt kan el köpas över landsgränserna. Den nordiska elmarknaden integreras 

successivt med den europeiska och el handlas till viss del fritt över gränserna. Att den 

europeiska elmarknaden ännu inte är fullt utvecklad beror dels på att överföringskapaciteten 

mellan näten är begränsad (Gode m.fl., 2009). Detta är något EU försöker motverka och i 

direktivet (03/54/EG) finns ett mål beskrivet vilket säger att överföringskapaciteten skall öka 

och att de flaskhalsar som försvårar sammankopplingen av systemen skall tas bort. I Figur 3 

redovisas de fysiska elnäten som sammankopplar det nordiska elnätet med övriga Europa.   

 
Figur 3, Överföringskapaciteten för den nordiska elmarknaden(Nordpoolspot, 2011) 

3.1.1 Medelel kontra marginalel 

Vid klimatanalys av allt från större energisystem till mindre fabriker kommer elanvändningen 

att utgöra en stor del av resultatet. Medelel, produktionsspecifik el och marginalel är tre 

vanliga angreppssätt som kan användas för alla typer av klimatanalyser. Beroende på val av 

angreppssätt på elanvändningen kommer resultatet att variera kraftigt. Anledningen till detta 

är att emissionsfaktorerna för respektive angreppssätt kan påvisa en skillnad med faktor 100 

(Trygg & Karlsson, 2005). Vilket angreppssätt som väljs beror helt på aktören själv och 

således kan en klimatanalys påvisa en mindre klimatpåverkan än vad som verkligen är fallet. 

Det är därför viktigt att alltid tillämpa det synsätt som bäst speglar verkligheten. Begreppen 

konsekvensanalys och bokföring förklarar bäst vilket val av synsätt som skall tillämpas. Vid 
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konsekvensanalys skall en förändring av elanvändningen utvärderas och detta innebär att 

marginalel i detta fall bör användas. Vid bokföring och kartläggning av den faktiskt 

elanvändningen bör synsättet medelel användas. Detta beror på att då emissioner och 

energikällor skall kartläggas bör summan av alla utsläpp från anläggningarna vara lika med 

det totala utsläppet. (Gode m.fl., 2009) 

3.1.2 El på marginalen 

Elmarknaden är speciell på många olika sätt. Här sätts priset efter det dyraste sättet att 

producera 1 kWh el. Detta innebär även att om en elproducent till största delen producerar 

billig el, dvs. el från vatten- eller kärnkraft, kommer priset på den sålda elen att motsvara 

priset för det dyrast bränslet, ex kol eller olja, detta är s.k. marginalprissättning (Karlsson B., 

2006). Marginalprissättning är möjligt på elmarknaden eftersom produkten, dvs. elen, är 

densamma oavsett energikälla och producenterna kan på så sätt reglera priserna efter det pris 

konsumenterna är beredda att betala. Marginalel innebär alltså den el som producerats från det 

kraftverk med den högsta produktionskostnaden per kWh el. 

Beroende på vilken elmarknad som studeras kan marginalelen härstamma från olika 

energibärare. Gemensamt för den europeiska och den nordiska elmarknaden är att 

energibäraren för marginalelen är kol. Marginalelen i den europeiska elmarknaden baserad på 

kolkondenskraftverk från kontinenten medans marginalelen i den nordiska elmarknaden 

kommer från kolkondenskraftverk från Danmark. Verkningsgraden för kolkondenskraftverk 

är låg, runt cirka 30-40 % där resten kyls bort i kyltorn (Karlsson B., 2006) och 

emissionsfaktorn för marginalel producerad i ett kolkondenskraftverk med 33 % 

verkningsgrad är 1 kg/ kWh el. 

3.2 Fjärrvärmemarknaden 

Det kan dras vissa likheter mellan fjärrvärmemarknaden och elmarknaden. Likt elnäten finns 

ett flertal energiproducenter med varierande tekniker på fjärrvärmenätet. Priset på fjärrvärme 

sätts efter den produktionsanläggning med högst rörlig kostnad allt enligt 

marginalprissättning. Men här slutar likheterna mellan el och fjärrvärmen. Eftersom 

fjärrvärmenäten är lokala återfinns olika produktionsanläggningar samt tekniker i olika 

geografiskt fjärrvärmenät. Exempelvis ser Linköpings fjärrvärmenät inte likadant ut som 

Göteborgs. Med anledning av detta är det inte lika enkelt att generellt ange den 

produktionsanläggning som används på marginalen. Samtidigt som de olika nätens 

energiproducenter varierar, varierar även värmebehovet över året kraftigt. Sommartid är 

värmebehovet mycket litet vilket resulterar i att de billigaste produktionsanläggningarna körs. 

Då däremot värmebehovet är som störst dvs. under vinterhalvåret, sker den marginella 

värmeproduktionen i någon annan dyrare anläggning. Detta innebär att marginalproduktionen 

varierar under året. Av denna anledning kan inte det spetsbränsle som används då 

värmebehovet är som störst utgöra den marginella värmeproduktionen året runt. (Persson, 

2008) Istället bör en ökning/minskning av värmen baseras på medelvärmen producerad i ett 

fjärrvärmenät. 
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3.2.1 Göteborgs fjärrvärmenät 

Värmeproduktionen i Göteborgs fjärrvärmenät baseras till stor del av värme från 

kraftvärmeverk och spillvärme från raffinaderier, vilka tillsammans står för cirka 75 % av 

värmeproduktionen i nätet. Den resterande produktionen sker i värmeverk samt i 

värmepumpar. Fördelningen mellan värmeproducenterna i Göteborgs fjärrvärmenät redovisas 

i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1, Värmeproducenter Göteborgs fjärrvärmenät 2010(Bränslemix fjärrvärme, 2011) 

Värmeproducenter Andel 

Spillvärme, Sävenäs AKV 26,1 % 

Spillvärme, Rya KVV 26,3 % 

Spillvärme, Raffinaderier 23,6 % 

Spillvärme, Avloppsreningsverket 2,8 % 

Biobränsle- Värme 10,4 % 

Naturgas- Värme 8,0 % 

Olja- Värme 1,4 % 

El till värmepump 1,4 % 

Totalt 100,0% 

Fjärrvärmenätet som ägs av Göteborg Energi är över 100 mil långt. (EMAS, 2009) Liksom 

andra fjärrvärmenät varierar värmebehovet även i Göteborg över året, vilket även redovisas i 

Figur 4, nedan. Ur bilden framgår även att baslasten, dvs. den produktionsanläggning som går 

året om, är Sävenäs avfallskraftvärmeverk.   

 

Figur 4, Värmebehovet i Göteborgs fjärrvärmenät (Rya KVV, 2010) 

Trots att fjärrvärmenätet är lokalt kopplat kan en global konsekvens av dess utnyttjande 

erhållas. Om fjärrvärmenätet utnyttjas till fullo och värmen är producerad i ett kraftvärmeverk 

med samtidig el och värmeproduktion kan de globala växthusgaserna resultera i negativa 

utsläpp. I Figur 5 nedan redovisas de lokala och globala utsläppen av växthusgaser vid olika 

typer av värmeproduktion i Göteborgs fjärrvärmenät. En negativ klimatpåverkan erhålls då el 
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och värme produceras samtidig i ett KVV
6
. Anledningen till denna negativa klimatpåverkan 

är att den el som erhålls då värme produceras i ett KVV minskar elproduktionen i ett 

kolkondenskraftverk och därmed utsläppen från detta. Om koldioxidutsläppen från samtidig 

el- och värmeproduktionen i ett KVV är mindre än utsläppen från ett kolkondenskraftverk 

innebär detta att de globala utsläppen minskar.  

I Göteborgs fjärrvärmenät sker negativa utsläpp då värme produceras i Rya KVV och i 

Sävenäs AVK vilket framgår i Figur 5. Värme producerad med biobränslen genererar varken 

lokala eller globala utsläpp. Detta beror på att biobränslet antas tillhöra den befintliga 

kolcykeln varför nettotillskottet av växthusgaser blir noll. Klimatbelastningen från 

spillvärmen från avloppsreningsverken är noll, den erhållna värmen hade om inte 

omhändertagits kylts i Göta Älv. Däremot påverkar elen som används för att driva 

värmepumparna klimatet negativt, då elen baseras på kolkondens. Vidare förblir oljans och 

naturgasens klimatpåverkan lika stor lokalt som globalt, vilket enklast förklaras genom att 

verkningsgraderna i värmeverken är desamma lokalt som globalt. Detsamma gäller för 

spillvärmen från raffinaderierna. Den erhållna värmen från raffinaderierna anses som 

spillvärme där huvudprodukten är raffinerad olja, antaget att samma slutprodukter produceras 

lokalt som globalt erhålls ingen klimatbesparing och därmed sker inga utsläpp av 

växthusgaser.  

 

Figur 5, Växthusemissioner från värmeproducenterna i Göteborgs fjärrvärmenät. 

Baserat på figuren ovan erhålls två emissionsfaktorer för medelvärmeproduktion i Göteborgs 

fjärrvärmenät. Då 1 kWh värme produceras genereras lokalt 141 g CO2e. Motsvarande siffra 

                                                 
6
 Negativ klimatpåverkan betraktas rent matematiskt. Dvs en negativ klimatpåverkan genererar i praktiken 

någonting positivt., i detta fall en minskning av utsläpp.   
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med ett bredare systemperspektiv är -171 g CO2e.
7
 Detta betyder att då 1 kWh värme 

produceras i Göteborgs fjärrvärmenät minskar klimatpåverkan med 0,17 kg CO2e. I bilaga 1 

redovisas mer detaljerat hur emissionsfaktorerna för fjärrvärmen i Göteborg beräknats.  

  

                                                 
7
 Fortsättningsvis kommer emissionsfaktorerna från fjärrvärmen att redovisas i kg. detta innebär att den lokala 

emissionsfaktorn är 0,14 kg CO2e och den globala är 0,17 kg CO2e 
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4 AVFALLSHANTERING I SVERIGE 

Svensk avfallshantering utgår från EU:s avfallsdirektiv som beskriver den s.k. avfallstrappan. 

Hushållens avfall hanteras av kommunerna, producenterna ansvarar enligt producentansvaret
8
 

för sina respektive produktgrupper och verksamhetsutövare ansvarar själv för sitt egna avfall. 

(Avfall Sverige, 2010a) Avfallet skall hanteras enligt prioritetsordningen som beskrivs med 

avfallshierarkin: 

 Förebyggande av avfall 

 Återanvändning 

 Materialåtervinning 

 Annan återvinning, till exempel energiåtervinning  

 Deponering 

Avfallshierarkin gäller under förutsättning att vald behandlingsmetod är miljömässigt 

motiverad samt ekonomiskt rimlig, dvs. hierarkin måste inte alltid följas.  

I EU:s avfallsdirektiv framgår det också att varje medlemsland skall ta fram nationella 

program och mål för förebyggande av avfall. Det är Riksdagen som styr den miljömässiga 

aspekten på avfallshanteringen i Sverige och ur avfallsmålet under God bebyggd kan följande 

miljömål utläsas
9
: 

 Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med minst 50 procent till 

år 2005 räknat från 1994 års nivå. 

 Senast år 2010 ska minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom 

materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. 

 Senast år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök 

och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall 

till såväl hemkompostering som central behandling. 

 Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier 

mm återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som 

förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det 

är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling. 

 Senast år 2015 ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till 

produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark 

                                                 
8
 Producentansvaret är ett politiskt styrmedel som syftar i att motivera producenter att utveckla produkter som är 

lättare att återvinna, resurssnåla och som inte innehåller några miljöfarliga ämnen. Enligt producentansvaret 

ansvarar producenter för produkten även efter uttjänad tid. De produkter som är inkluderade är: Förpackningar, 

däck, returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter, batterier, läkemedel och radioaktiva produkter. 

(Producentansvar, 2011)  
9
Miljömålen är tagna från naturvårdsverkets hemsida.  
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4.1 Hushållsavfall i Sverige 

4.1.1 Behandlingsmetoder 

Sveriges hushållsavfall behandlas enligt följande metoder; materialåtervinning, biologisk 

återvinning, energiåtervinning och deponering. Materialåtervinning sker genom insamlingar 

av returpapper och kartonger mm. Biologisk återvinning sker genom rötning eller 

kompostering och energiåtervinning sker i form av avfallsförbränning. Deponering är enligt 

avfallshierarkin den behandlingsmetod som strävas efter att undvik, om detta inte är möjligt 

placeras avfallet på en deponi där det förvaras tills nya behandlingsmetoder framställs. I Figur 

6 visas fördelningen av dessa behandlingsmetoder på hushållsavfallet i Sverige från åren 2005 

till 2009 . I figuren framgår det att den dominerande behandlingsmetoden är 

energiåtervinning, följt av materialåtervinning, biologisk återvinning och sist deponering. Ur 

figuren kan också utläsas att avfallsmängden har minskat från 2008 till 2009 med cirka 4 %. 

Anledningar till detta skulle kunna vara att Sverige genomgått/genomgår
10

 en lågkonjunktur. 

(Avfall Sverige, 2010a) 

 

Figur 6, Avfallshantering i Sverige 

I Figur 6 framgår det också att den biologiska behandlingen av hushållsavfall har ökat de 

senaste fem åren medan deponeringen har minskat. Deponeringens minskning beror troligtvis 

på det ekonomiska styrmedel som infördes 2000 och som ämnade i att beskatta deponerat 

avfall med 250 kr per ton avfall. Denna beskattning har successivt ökat. Deponins minskning 

kan också härledas från Förordning om deponering av avfall (SFS:2001:512). I förordningen 

framgår det att ett deponeringsförbud införts för brännbart avfall vilket initierats 2002, samt 

för organiskt avfall från 2005.  

I Figur 7 framgår det ännu tydligare att den biologiska återvinningen i Sverige har ökat de 

senaste 40 åren.  

                                                 
10

 Det ligger inte inom examensarbetets ramar att bestämma huruvida Sverige nu (läs våren 2011) fortfarande 

befinner sig i en lågkonjunktur eller inte. 
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Figur 7, Biologisk återvinning av hushållsavfall i Sverige (Avfall Sverige, 2010a)  

De behandlingsmetoder som innefattas i biologisk behandling av avfall är kompostering och 

rötning. I takt med att den biologiska behandlingen av svenska avfall ökat har även 

rötningsalternativet ökat avsevärt i jämförelse med kompostering. Detta framgår tydligt i 

Figur 8 där fördelningen mellan rötning och kompostering av avfallet i Sverige mellan åren 

2005 och 2009 visas. En anledning till en ökad rötning kan bero på det politiska styrmedel 

som införts och som resulterar i statligt stöd för bland annat produktion av biogas
11

.   

 

Figur 8, Fördelning mellan rötning och kompostering av hushållsavfall i Sverige. 

4.2 Matavfall 

Matavfall är i denna rapport definierat som livsmedel som inte längre är tänkt att förtäras utan 

slängas. Beroende på matavfallets torrsubstanshalt (läs mer i kapitel 6.3.1) kan matavfallet 

definieras som antingen flytande eller fast. Flytande matavfall är ex mjölk och juicer medans 

fast matavfall kan vara köttrester och ägg. Vart maten är behandlad/tillredd avgör även vilken 

kategori matavfallet faller inom. Det finns två olika kategorier vilka är; matavfall från hushåll  

och matavfall från verksamheter. Matavfall från hushåll är den typ av matavfall som 

produceras i hemmen, verksamhetsavfall är matavfall från exempelvis storkök, butiker samt 

restauranger. 

                                                 
11

 Det politiska styrmedlet är förordning om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning 

av biogas och andra förnybara gaser (SFS 2009:938) 
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Andelen insamlat matavfall från hushållen har i Sverige ökat de senaste åren och kommer 

troligtvis även att göra så i fortsättningen, se Figur 9. Ökningen kan bero på att flera 

kommuner har mer eller mindre utbyggda system för insamling av matavfallet. I en 

undersökning gjord av Avfall Sverige visades att 154 kommuner i Sverige har ett 

insamlingssystem av matavfall. I samma undersökning påvisades också att ytterligare 63 

kommuner planerar att införa liknande system. Detta innebär att andelen matavfall som 

biologiskt behandlas kommer att öka då de planerade insamlingssystemen tas i bruk. Idag 

återvinns 21 % av matavfallet biologiskt, dvs. antingen genom rötning eller kompostering, 

resterande del går till förbränning.(Avfall Sverige, 2010a)  

 

Figur 9, Biologiskt behandlat avfall i Sverige åren 2005-2009 

I takt med den ökade insamlingen av matavfall samtidigt som rötning blir allt vanligare antas 

biogasproduktionen från matavfall i Sverige att öka. Detta antagande förstärks ytterligare då 

den svenska regeringen i ett pressmeddelande angav att de beslutat att satsa 4 miljoner kronor 

för att öka energiutnyttjandet från matavfall (Regeringskansliet, 2011). Regeringen gav 

jordbruksverket i uppdrag att ge stöd till de projekt som riktar in sig på att öka 

biogasproduktionen från matavfall. 
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5 BIOGASPRODUKTION 

5.1 Rötningsprocessen 

I en rötningsprocess bryts organiska molekyler(fetter, proteiner och kolhydrater) successivt 

ner till förmån för biogas med hjälp av mikroorganismer. Den resulterande biogasen består till 

största del av metan (60-70%) och av koldioxid. För att rötningsprocessen skall fungera och 

biogas produceras måste de inblandade mikroorganismernas närings- och miljökrav vara 

uppfyllda och organismerna måste även kunna samarbeta. Rötningsprocessen kan delas in i 

fyra delar där olika organismer verkar i varje delsteg. (Jarvis & Schnürer, 2009) En kortare 

beskrivning av varje delsteg presenteras nedan och i Figur 10 åskådliggörs rötningsprocessen 

grafiskt. 

1. Hydrolysen 

I hydrolysen omvandlas de organiska molekylerna(fetter, proteiner och kolhydrater) 

till mindre organiska ämnen som exempelvis aminosyrer, fettsyror, enkla sockerarter 

och även till vissa alkoholer. Denna omvandling eller snarare sönderdelning av de 

organiska ämnena utförs av mikroorganismernas utsöndrade enzymer. Vissa 

mikroorganismer kan utsöndra flera typer av enzymer som i sin tur kan sönderdela ett 

flertal olika organiska molekyler medans andra organismer enbart kan sönderdela 

exempelvis proteiner eller fetter. Anledningen till sönderdelningen av de organiska 

molekylerna är att de helt enkelt inte får plats i mikroorganismernas celler om 

sönderdelning inte sker. För att mikroorganismerna skall kunna omhänderta den energi 

som finns i de organiska molekylerna måste dessa få plats i organismernas celler. 

(Jarvis & Schnürer, 2009). 

 

2. Syrabildning 

I syrabildningssteget fermenteras aminosyrorna och sockerarterna, producerade i 

hydrolysen, till flyktiga organiska syror (VFA), som exempelvis propionsyra och 

veleriansyra. Utöver de flyktiga organiska syrorna bildas även koldioxid och vätgas. I 

detta steg bildas även en mindre mängd alkohol (Persson m.fl., 2010). Däremot bryts 

inte de fettsyror som bildats i hydrolysen ner av fermenteringsorganismerna utan dessa 

syror bryts först ner i nästa steg. (Jarvis & Schnürer, 2009) 

 

3. Ättiksyrabildning 

I detta steg bildas ättiksyra, vätgas och koldioxid genom nedbrytning av flyktiga 

organiska syrorna producerade steget innan. (Persson m.fl., 2010) 

 

4. Metanbildning 

I det sista steget bildas metan av s.k. metanogener som är metanbildande 

mikroorganismer. Metanen bildas antingen genom s.k. acetotrofa metanbildare som 

bryter ner ättiksyran till förmån för metan(Jarvis & Schnürer, 2009) eller genom att 

hydroklastiska metanbildare omvandlar vätgas och koldioxid till metan (Persson m.fl., 

2010).  Eftersom metanbildarna växer väldigt långsamt, dvs. låg metanproduktion, är 
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det detta steg som bestämmer den totala genomloppstiden för biogasproduktion (Jarvis 

& Schnürer, 2009). 

 

 

Figur 10, Biogasprocessen 

5.2 Biogasprodukter 

Vid nedbrytning av organiskt material i en rötningsprocess produceras biogas och en rötrest. 

Biogas består till största del av metan och koldioxid men gasen innehåller även spår av 

kvävgas, vätgas, svavelväten och vatten. Metan är gasens energibärare och således är 

energivärdet i gasen direkt proportionellt metanhalten. Metanhalten i biogas varierar mellan 

60-70% beroende på substrat men vi vissa fall kan utbytet vara betydligt lägre. 

Utöver biogasen produceras även en rötrest. Den mineralnäring som frigörs vi rötningen av 

det organiska materialet koncentreras i den rötade restprodukten. Om det valda substratet 

innehåller metaller eller organiska föroreningar kommer även rötresten att innehålla dessa 

ämnen.  Rötresten kan med fördel användas som gödningsmedel så länge inga giftiga ämnen 

återfinns i restprodukten. Restprodukten från rötning av avloppsslam är inte alltid lämplig att 

använda som biogödsel, detta pga. dess innehåll av metaller och/eller organiska föroreningar. 

Om däremot substratet var av ”renare” karaktär som exempelvis matavfall eller växtmaterial 

kan restprodukten användas som biogödsel. Biogödselns kvalitet och näringsinnehåll beror 

bland annat på valt substrat, förbehandlingsmetoder och rötningsförhållanden mm.  (Jarvis & 

Schnürer, 2009) 
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5.3 Substrategenskaper 

Vid val av olika substrat ämnade för biogasproduktion finns ett flertal aspekter att tänka på. 

Förutsatt att substratet är anaerobt nedbrytbart spelar dess näringssammansättning, 

nedbrytbarhet och andel organisk fraktion stor roll för det biogasutbyte som genereras vid 

rötning. Substratets sammansättning spelar också en stor roll för den producerade rötresten. 

Nedan förklaras ett flertal viktiga egenskaper hos substrat avsedda för biogasproduktion. 

5.3.1 TS-halt 

Vid rötning av olika substrat spelar dess TS-halt, torrsubstanshalt, en mycket stor roll. Det är 

denna halt, vanligast angiven i procent, som anger kvarvarande föreningar efter det att vatten i 

substratet helt avdunstat. Ett substrat med låg TS-halt(< 10 %) är lättare att pumpa än substrat 

som uppvisar en hög TS-halt(>10-15 %). Detta är dock inte alltid sant då grädde är pumpbart 

trots dess TS-halt på 60 %. En låg TS-halt innebär mindre slitage på pumpar och omrörare vid 

biogasanläggningen, nackdelen är att volymen på substrat ökar vilket innebär att volymen på 

rötkammarens måste göra detsamma. Likaså kommer antalet transporter att öka om substratet 

förbehandlas på annan ort än på biogasanläggningen. Om substratet däremot påvisar en för 

hög TS-halt kan problem uppstå vid omrörningen i kammaren och metanutbytet på så sätt 

minska. Om substratet påvisar för hög TS-halt kan det i vissa fall behövas spädas med vatten. 

(Carlsson & Uldal, 2009) 

Ett substrats TS-halt är direkt proportionellt mot substratets fukthalt, FH, enligt; 

1=TS+FH  

5.3.2 VS-halt 

VS-halten, Volatile solids, anger ett materials glödförlust. Genom att mäta glödförlusten 

erhålls mängden organiskt innehåll i ett substrat. Den andel av substratet som genererar 

biogas vid rötning är andelen organiskt material av torrsubstrathalten. Substrat bestående av 

en hög VS-halt genererar generellt sett mer biogas än substrat med lägre VS-halt. Dock är 

detta inte alltid fallet. Vid beräkningar kring substrats metanpotentialer kan enheten normal 

kubikmeter metan per ton VS (Nm
3
/ton VS). Detta är inte samma sak som det verkliga utbytet 

då den organiska fraktionen (VS-halten) av substratet kan bestå av icke rötbart material som 

ex plast och lignin. (Carlsson & Uldal, 2009)    

5.3.3 COD 

Det finns ytterligare ett sätt att bestämma ett substrats organiska fraktion. Genom att 

bestämma mängden syre som behövs för att kemisk oxidera de organiska föreningarna i 

substratet kan den organiska fraktionens storlek bestämmas. En hög koncentration av 

COD(Chemical oxygen demand) innebär en stor biogaspotential. (Carlsson & Uldal, 2009) 
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5.3.4 Substratets nedbrytbarhet 

Vad gäller ett substrats nedbrytbarhet anses förhållandet mellan kol och kväve vara av stor 

betydelse. Den optimala kvoten mellan kol och kväve varierar mellan olika substrat men 

generellt gäller att om C/N-kvoten är för låg kan processen orsakas ammoniumackumulering 

och höga pH-värden, vilket är giftigt för mikroorganismerna. Om kvoten å andra sidan är för 

hög kan nedbrytningen avstanna på grund kvävebrist.(Carlsson & Uldal, 2009) 

Rötningsprocessen hastighet spelar också en viktig roll vid biogasproduktion. Normalt sker 

rötningen i temperaturintervallen 25-40 grader genom s.k. mesofil rötning eller i intervallet 

50-60 grader genom s.k. termofil rötning. Genom att röta under mesofila förhållanden erhålls 

en stabil biogasproduktion som är mindre känslig för temperaturskillnader. Däremot 

produceras mer biogas under kortare tid då termofil rötning tillämpas. (Linné m.fl., 2008) 

5.4 Gasutbyte 

En effektivare rötningsprocess kan uppnås genom s.k. samrötning. Samrötning innebär att en 

homogen blandning av minst två substrats rötas. Genom att blanda olika substrat uppnås en 

bättre sammansättning av näringsämnen och på så sätt kan rötningsprocessen optimeras. 

Samrötning är bevisat effektivare än rötning av enskilda substrat. I Truedsson (2010) 

påvisades ett högre gasutbyte vid samrötning än vid rötning av enskilda substrat. Liknande 

resultat erhölls då avloppsslam samrötades med hushållsavfall behandlat med kökskvarnar 

(Davidsson m.fl., 2007). Separat påvisade avloppsslammet och matavfallet metanutbyten på 

270 och 395 Nm
3
/ton VS vardera. Tillsammans påvisades ett metanutbyte på 326 Nm

3
/ton VS 

då det rötade materialet bestod av 80 % avloppsslam och 20 % matavfall. Detta innebar en 

metanutbytesökning på 31 Nm
3
/ton VS

12
. Zhang & El-Mashad (2009) erhöll liknande resultat 

vid samrötning av matavfall och djuravföring.  

En förutsättning för att rötningsprocessen skall fungera är att substratet uppfyller 

mikroorganismernas näringsämneskrav, dvs. substratet måste innehålla rätt mängd energi och 

organiska komponenter. En bra blandning mellan kolhydrater, proteiner och fetter är en sådan 

förutsättning. Fetter innehåller mest energi och bidrar således med högst metanpotential. 

Proteinerna och kolhydraterna har ungefär lika stor metanpotential vilken motsvarar hälften 

av potentialen för fetterna. (Jarvis & Schnürer, 2009) Metanpotentialerna för respektive 

organisk komponent redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2, Metanpotential för olika organiska  

  Metanpotential [Nm3/kg VS] 

Fett 0,96 

Protein 0,51 

Kolhydrat 0,42 

 

                                                 
12

 Det teoretiska metanutbytet då 80 % avloppsslam rötas med 20 % matavfall blir: 0,8*270+0,2*395=295 

Nm
3
/ton VS. 326-295=31 Nm

3
/ton VS   
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Om substratets sammansättning är känd som mängden kolhydrater, proteiner och fetter kan en 

teoretisk metanpotential beräknas med hjälp av den s.k. Bushwellformulan. 

5.4.1 Metanpotential, metanutbyte och utrötningsgrad 

Metanpotentialen för ett specifikt substrat är den mängd metangas som skulle uppstå förutsatt 

att allt organiskt material bryts ned. Detta kan ske i satsvisa rötkammare, där en viss mängd 

organiskt avfall matas in och först efter att allt nedbrytbart material brutits ned avslutas 

processen. I en kontinuerlig rötkammare där substratet och rötresten kontinuerligt pumpas in 

och ut finns risken att nyligen tillsatt substrat pumpas ut innan metanproduktionen ens 

påbörjats. På så sätt uppnås sällan metanpotentialen i en kontinuerlig rötkammare utan 

utrötningsgraden ligger vanligtvis mellan 50 och 70 %.(Jarvis & Schnürer, 2009) Denna 

utrötningsgrad liknar den som Hansen m.fl. (2007) bevisade genom ett flertal 

utrötningsförsök. Metanpotentialen från satsvisa rötningsförsök jämfördes med en 

kontinuerlig rötningsprocess i pilotskala. Studien resulterade i att metanproduktionen 

genomsnittligt motsvarade 76 % av metanpotentialen. Vidare påverkar materialets 

uppehållstid i rötkammaren metanpotentialen. Kontinuerliga rötkammare kan påvisa lika hög 

utrötningsgrad som satsvisa förutsatt att uppehållstiden är densamma i båda fallen. 

Eftersom biogasproduktionen i Gryaabs rötkammare sker under kontinuerliga förhållanden 

med en nominell uppehållstid på cirka 15 dagar måste metanpotentialer från satsvisa 

utrötningsförsök modifieras så att de efterliknar biogasproduktionen hos Gryaab. 

Metanpotentialer från satsvisa utrötningsförsök kommer att multipliceras med en 

omvandlingsfaktor på 70 %. Denna faktor baseras på utrötningsgraden som förklarades i 

avsnittet innan.  

 Ett substrats biogaspotential är alltid större än metanpotentialen. Detta kan enkelt förklaras 

genom att koldioxidpotentialen också är inkluderat i biogaspotentialen då biogas består till 

största del av metan och koldioxid. Eftersom det är metanen som är energibäraren i biogas 

anges ofta bara metanpotentialen i vetenskaplig litteratur. 

I denna studie kommer inga egna rötförsök att utföras på det studerad matavfallet. 

Biogaspotentialen kommer att baseras på andra anläggningars utrötningsförsök samt från 

vetenskaplig litteratur. Nedan följer resonemang kring matavfalls olika biogaspotentialer och 

slutligen presenteras det värde som kommer att användas i denna studie.   

Carlsson och Uldal (2009) har i sin studie om olika substrats lämplighet som biogasråvara, 

gjort sattsvisa utrötningsförsök under mesofila förhållanden. Syftet med studien var att 

resultatet skall kunna verka som beslutsunderlag för biogasanläggningar då nya substrat för 

biogasproduktion skall granskas. Över 50 substrat analyserades utifrån bland annat kemisk 

sammansättning och biogaspotential. Källsorterat matavfall från hushåll med en TS- & VS-

halt på 33 respektive 28 % påvisade en biogaspotential på 735 Nm
3
/ ton VS.   

Liknande studier har även utförts av Zhang & El-Mashad (2009). I studien utfördes 

utrötningsförsök av källsorterat matavfall under mesofila förhållanden i 30 dagar. Ur 

resultaten kan utläsas bland annat att matavfall påvisar ett biogasutbyte på 657 Nm
3
/ton VS. 

Utbytena fås ur matavfall med en TS- och VS-halt på 28 resp. 24 %. 
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Studier har även utförts på matavfalls som innan rötningen genomgått någon form av 

förbehandling. Av resultaten från studierna går det att utläsa att den producerade slurry visar 

på en högre metanpotential än substrat som inte genomgått förbehandling. 

Trine Lund Hansen m.fl. (2007) har i en dansk studie utfört rötningsförsök på källsorterat 

organiskt hushållsavfall från ett flertal danska storstäder, där bland Köpenhamn.  I studien 

analyserades den biologiska nedbrytbarheten, biogaspotentialen och den kemiska 

sammansättningen i den slurry som efter förbehandling skall rötas. Tre olika 

förbehandlingsmetoder analyserades men aktuellt för denna studie är resultaten från 

förbehandlingen med skruvpress. I studien beräknades en teoretisk metanpotential med hjälp 

av Bushwellformulan. Utöver den teoretiska potentialen utfördes även satsvisa 

utrötningsförsök. Resultatet från studien visade på att den maximala teoretiska 

metanpotentialen uppgick till 530 Nm
3
/ ton VS, från de satsvisa rötningsförsöken uppmättes 

en genomsnittlig metanpotential på 461 Nm
3
/ ton VS. Rötningsförsöken pågick till dess att 

ingen ytterligare gas producerades, dvs. det skedde en fullständig anaerob nedbrytning.  

Ytterligare metanpotentialer har uppmäts på skruvpressat matavfall. Truedsson (2010) 

genomförde på förbehandlingsanläggningen, Sysav Biotech i Malmö utrötningsförsök på 

slurry bestående av både fast- och flytande förbehandlat verksamhetsavfall samt 

hushållsavfall. Slurryns metanpotential uppmättes då verksamheten pågick som vanligt samt 

under en fallstudie. Under normaldrift påvisade slurryn bestående av hushållsavfall samt fast- 

och flytande verksamhetsavfall en metanpotential på 631 Nm
3
/ ton VS. Utrötningsförsöket 

pågick i 42 dagar under mesofila förhållanden. Vid fallstudien gjordes bara utrötningsförsök 

på slurryn bestående av hushållsavfall. Försöket uppvisade en metanpotential på 589 Nm
3
/ ton 

VS. Här påvisades alltså att då slurryn består enbart av hushållsavfall är metanpotentialen 

lägre än om den består av både hushålls- och verksamhetsavfall. 

Avfall Sverige har i en nyligen utgiven rapport (Avfall Sverige, 2010b) utfört 

utrötningsförsök på en slurry producerad med förbehandlingsmetoden skruvpress. Slurryn 

bestod till ungefär 90 % av matavfall från hushållen. Resterande fraktion var från 

grönsaksföretag och restauranger. Totalt utfördes 4 utrötningsförsök och ett medelvärde 

beräknades. Slurryn påvisade i det beräknade medelvärdet en TS- och VS-halt på 11 resp. 9 % 

och metanpotentialen uppgick till 471 Nm
3
/ ton VS.  

Carlsson & Uldal gjorde även i studien (2009) utrötningsförsök på källsorterat matavfall från 

hushåll som är förbehandlat med skruvpress. Slurryn påvisade en metanpotential på 600 

Nm
3
/ton VS då satsvisa utrötningsförsök utfördes under mesofila förhållanden.    

Då matavfallet i denna studie skall förbehandlas med skruvpress kommer biogaspotentialen 

att vara högre jämfört med om ingen förbehandling utförs. Från resonemanget ovan kan 

konstateras att det inte finns någon exakt siffra på potentialernas storlek. Många faktorer 

spelar in som exempelvis rötningsmetod (satsvis eller kontinuerlig rötning), antal 

rötningsdagar och om processen sker under mesofila - eller termofila förhållanden. I Tabell 3 

nedan presenteras de studerade studiernas biogas- och metanpotentialer. 
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Tabell 3, Biogas- och metanpotentialer i studerad litteratur 

  Biogaspotential 
[Nm3/ ton VS] 

Metanpotential 
[Nm3/ ton VS] 

Ingen förbehandling   

Carlsson & Uldal (2009)  735 463 

Zhang & El-Mashad (2009) 657 355 

Inklusive förbehandling   

Carlsson & Uldal (2009)  895 600 

Hansen m.fl. (2007)  461-530 

Truedsson (2010)  589-631 

Avfall Sverige (2010b)  471 

5.5 Diskussion kring vald metanpotential för studien 

Det är författarens avsikt att den valda metanpotentialen för studien skall likna det utbyte som 

kommer att ske i verkligheten. Därför kommer enbart metanpotentialer från studier på 

förbehandlat matavfall att betraktas. Den valda metanpotentialen kommer även att baseras på 

ett medelvärde från studierna angivna ovan med en viss modifikation.  

Metanpotentialen från de satsvisa utrötningsförsöken gjorda på skruvpressat och spätt 

matavfall (Carlsson & Uldal, 2009) kommer här att modifieras. Den erhållna 

metanpotentialen kommer att multipliceras med utrötningsgraden som är antagen till 0,7. 

Metautbytet blir efter modifiering 420 Nm
3
/ton VS. 

I Hansen m.fl. (2007) är den lägre metanpotentialen i Tabell 3 vald därför den svarar mot det 

verkliga utbytet bättre än det teoretiskt uträknade. Den uppmätta potentialen är även i detta 

fall baserad på satsvis rötning och således kommer potentialen att multipliceras med 

utrötningsgraden 0,7. Detta resulterar i ett metanutbyte på 323 Nm
3
/ton VS  

I Truedsson (2010) kommer medelvärdet av metanpotentialerna att multipliceras med 

utrötningsgraden 0,7. Detta ger ett metanutbyte på 427 Nm
3
/ton VS. 

Den medelvärdesbaserade metanpotentialen från testerna utförda av Avfall Sverige (2010b) 

kommer även denna att modifieras eftersom utrötningsförsöken var satsvisa. 

Utrötningsgraden 0,7 multipliceras med metanpotentialen och det slutliga metanutbytet blir 

330 Nm
3
/ton VS. 

Det slutliga metanutbytet för den valda studien är beräknad på medelvärdet av de fyra 

potentialer som förklarats ovan. Studiens metanpotential blir då 375 Nm
3
/ton VS.  

Metanhalten i biogas kommer i denna studie att antas vara 65 % av den producerade biogasen. 

Detta betyder att biogaspotentialen för denna studie är 577 Nm
3
/ton VS. 
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5.6 Ryaverkets biogasanläggning 

Ryaverket är ett avloppsreningsverk som togs i bruk 1972 och ägs av Gryaab. Reningsverket 

renar avloppsvatten från cirka 850 000 personekvivalenter och släpper ut det renade 

avloppsvattnet i Göta älv. På reningsverket finns en biogasanläggning vars huvudsyfte är att 

minska mängden avloppsslam samt få det att lukta mindre. Biogasanläggningen består av två 

1 100 m
3
 stora rötkammare, en slamsilo samt kringutrustning för energiåtervinning och 

gashantering och driften på biogasanläggningen sker dygnet runt alla dagar om året.  

Den anaeroba rötningsprocessen sker under mesofila förhållanden med en dimensionerad 

nominell uppehållstid på 15 dagar. Temperaturen i rötkammarna är runt 37 
o
 C och slammet 

värms upp med fjärrvärme genom värmeväxling. Om en rötkammare utsätts för oönskat 

driftsstopp kan biogasproduktionen ändå fortsätta då de två rötkammarna arbetar parallellt. 

För att undvika sedimentering och därmed lägre biogasproduktion blandas slammet i 

rötkammarna kontinuerligt med hjälp av omblandare. 

Gryaab rötar årligen cirka 14 000 ton TS-slam från avloppsreningsverket. Slammet som rötas 

i kammarna har förtjockats till en TS-halt på cirka 5 % innan det pumpas till värmeväxlare 

och rötkammare. Efter cirka 15 dagars medeluppehållstid transporteras slammet till 

rötslamssilon där det antingen transporteras vidare för direkt deponering i bergrunden eller till 

avvattningsutrustningen som återfinns på Ryaverket.  

På biogasanläggningen finns en 

mottagningsanläggning (se Figur 11) för 

fettavskiljarslam och organiskt avfall från 

verksamheter. Mottagningsanläggningen har 

tillstånd att ta emot 70 000 ton organiskt 

matavfall per år med kravet att avfallet skall 

vara pumpbart. Det inkommande matavfallets 

TS-halt önskas enligt Ola Fredriksson, 

utvecklingsingenjör Ryaverket, att vara så 

hög som möjligt förutsatt att det är pumpbart.  

  
Figur 11, Mottagningsanläggningen för organiskt material 

på Ryaverket 
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6 FÖRBEHANDLING 

På en förbehandlingsanläggning produceras två återvinningsprodukter. Det inkommande 

matavfallet behandlas och ut kommer en slurry och ett rejekt vilka redovisas i Figur 12 nedan.  

  

Figur 12, Slurry och rejekt från förbehandlingsanläggningen Sobacken (Borås Energi och Miljö) 

Slurryn materialåtervinns genom att det rötas i en biogasanläggning medans rejektet 

energiåtervinns genom förbränning i ett avfallskraftvärmeverk (Linné m.fl., 2008). En 

förbehandlingsanläggnings effektivitet beror på ägarens långsiktiga syfte. Dels kan 

förbehandlingsanläggningen producera en slurry av hög kvalitet genom en bra utsortering av 

icke önskvärt material. En hög kvalitet på slurryn är att eftersträva då rötslammet
13

 skall 

användas som biogödsel men utsorteringen sker på bekostnad av biogasproduktionen. 

Biogasproduktionen kan således minska då det icke önskvärda materialet består av rötbart 

material. Om syftet med förbehandlingsanläggningen är att optimera biogasproduktionen 

önskas så mycket organsikt material som möjligt i den producerade slurryn.           

Förbehandlingsanläggningar för matavfall avsedda för biogasproduktion har på senare tid 

blivit allt vanligare och anläggningar finns i ett flertal svenska städer. Anläggningarna syftar i 

att avskilja oönskat material samt att optimera biogasutbytet ur rötningsprocessen genom att 

sönderdela och bryta ner materialet så att rötningsprocessen går snabbare och verkar mer 

effektivt.  Finfördelningen resulterar i att mikroorganismerna i biogasprocessen lättare kan 

komma åt det organiska materialet och på så sätt påskyndas rötningsprocessen (Held m.fl., 

2008).  

I Sverige finns det ett flertal olika förbehandlingstekniker som tillämpas på anläggningarna. 

Valet av teknik beror till största del på det inkommande avfallets TS-halt (torrsubstanshalt). 

Om avfallet har en högre TS-halt krävs mer tekniska komplicerad utrustning än om avfallet är 

pumpbart. Som en del i BUS-projektet
14

 genomfördes en kartläggning av Sveriges dåvarande 

förbehandlingsanläggningar. I den tekniska utvärderingen för rötningsanläggningarna (RVF, 

2005a) framgick det att teknikerna använda på de studerade förbehandlingsanläggningarna 

                                                 
13

 Rötslammet är restproduktensom återfinns i en biogasanläggning efter det att organiskt material rötats. 
14

 BUS-projektet utfördes i samarbete mellan de Svenska och Norska renhållningsverken. Projektet resulterade i 

en uppföljning och utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall.  
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kan kategoriseras som 3 olika typer, namngivna R1, R2 och R3. Anläggningstyperna 

sammanfattas i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4, Förbehandlingsanläggningstyper 

Typ R1 R2 R3 

Anläggningsteknik Enkel Komplicerad Enkel 

Kapacitet Hög Hög Låg 

Avsedd för Pumpbart 
avfall 

Hushållsavfall och  
andra halvfasta 
avfall 

Hushållsavfall och 
andra halvfasta 
avfall 

Anläggningstypen R1 är en enklare anläggning där flytande avfall hanteras med en stor 

kapacitet. Anläggningarna är i stort sett uppbyggda som rötningssystem för avloppsslam och 

kallas därför ibland för gödselrötningsanläggningar. Förbehandlingsanläggningar av typen R2 

är huvudsakligen avsedd för hushållsavfall men även verksamhetsavfall kan behandlas på 

anläggningen. På dessa typer av anläggningar behandlas stor mängder avfall årligen och 

kapaciteten är hög. Den sista typen är en mindre version av R2. Skillnaden är att 

behandlingstekniken är enklare och kapaciteten på anläggningen är mindre. (RVF, 2005a) 

Generellt sett fungerar en förbehandlingsanläggning på följande sett: Det inkommande 

avfallet dumpas i en mottagningsficka. Avfallet transporteras till sönderdelningsenheten med 

syftet att påskynda biogasprocessen genom nedbrytning av avfallet, sönderdelningen syftar 

även i att homogenisera avfallet samt att utsortera icke önskvärt material som exempelvis 

platser och metaller. Sönderdelningen kan ske i en kvarn, kross eller i en pulper och generellt 

sett skall partikelstorleken efter sönderdelningen inte överstiga 12 mm (Jarvis & Schnürer, 

2009). I sönderdelningsenheten separeras rejekt från slurry och förbehandlingsprocessen är nu 

färdig. Om det inkommande avfallet har en hög TS-halt behöver avfallet spädas. Detta utförs 

vanligtvis med vatten men om anläggningen även kan behandla pumpbart avfall används detta 

som spädmedel. Spädningen kan ske såväl innan som efter sönderdelningen.  

Gemensamt för de ovan förklarade förbehandlingsanläggningarna är att förbehandlingen sker 

mekaniskt. Vissa substrat kräver ytterligare förbehandling. Enligt ”Förordningen om 

hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 

livsmedel” (1774/2002) måste animaliska biprodukter förbehandlas genom s.k. termisk 

förbehandling. Termisk förbehandling kan ske genom hygienisering. Då substratet 

hygieniseras förvärms substratet till 70 
o 

C under en timma och på så sätt dödas 

sjukdomsalstrande bakterier. En annan fördel med denna typ av förbehandling är att 

strukturerna i materialet bryts ned så att det organiska materialet blir mer lättåtkomligt. (Linné 

m.fl. , 2008) 
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6.1 Renovas förbehandlingsanläggning på Marieholm 

Renovas förbehandlingsanläggning för matavfall är planerad att står klar i slutet av 2011. På 

förbehandlingsanläggningen kan årligen 46 000 ton fast hushålls- och verksamhetsavfall samt 

2 000 ton verksamhetsförpackat matavfall förbehandlas i var sin förbehandlingslinje. 

Förbehandlingsanläggningen kommer att byggas i den befintliga komposteringsanläggningen 

som successivt lades ned under början av 2011, med vissa modifikationer. Bland annat 

kommer den befintliga mottagningshallen för hushålls- och verksamhetsavfallet att byggas ut.   

Förbehandlingsanläggningen faller inom kategorin R2, dvs. anläggningstekniken är avancerad 

och kapaciteten är stor. Anläggningen är tänkt att fungera enligt följande: Det inkommande 

fasta hushålls- och verksamhetsavfallet anländer till anläggningen med sopbilar. Bilarna 

tippar matavfallet via en luftsluss ner i mottagningshallen. Det inkomna matavfallet 

transporteras via travers till två SEKO-mixrar som arbetar parallellt. Mixrarnas uppgift är 

huvudsakligen att öppna påsen som matavfallet transporterats i samt att grovt sönderdela 

matavfallet innan vidare behandling. Uppehållstiden för matavfallet i mixrarna är uppskattat 

till 10 min. Det nu delvis sönderdelade matavfallet transporteras vidare med en transportskruv 

till vätskedoseringstråget. I tråget vägs matavfallet med viktceller och i tråget tillsätts 

spädmedia. Spädmedian är återvunnet spolvatten från anläggningen samt vatten från 

förbipasserande Göta älv. Spädmedian kan även utgöras av verksamhetsförpackat 

hushållsavfall. I botten av tråget finns två fördelningsskruvar vars uppgift är att transportera 

och homogenisera matavfallet till skruvpressarna. Väl i skruvpressarna fördelas det 

inkommande matavfallet till en slurry och ett rejekt. Matavfallet pressas mot ett galler med en 

perforeringsdiameter på 10 mm och ut kommer den nu färdigproducerade slurryn. Den andel 

matavfall som inte kan pressas igenom hålen åker genom hela pressen och ut på andra sidan. 

Det nu producerade rejektet transporteras via ett transportband vidare till ett uppsamlingstråg 

för rejekt. Den producerade slurryn utlastas direkt till lastbilstankar från skruvpressen. Hela 

förbehandlingsprocesen redovisas i Figur 13   

På Renovas förbehandlingsanläggning kan även verksamhetsförpackat matavfall 

förbehandlas. Det verksamhetsförpackades matavfallet inkommer på pall. Pallen placeras på 

en snäcktransportör som lyfter upp pallen ovanför en press. Matavfallet töms i en tratt ovanför 

pressen som satsvis pressar matavfallet. Den producerade slurryn pumpas vidare till en 

bufferttank med toppmatad omrörare. Härifrån kan slurryn antingen pumpas vidare och 

användas som spädmedia i vätskedoseringstråget för det fasta matavfallet eller så pumpas det 

direkt till slambil för vidare transport till biogasanläggning. Rejektet från denna 

förbehandlingslinje transporteras vidare till uppsamlingstråget för rejekt. Förbehandlingen av 

såväl det verksamhetsförpackade som för hushålls samt verksamhetsavfallet redovisas 

schematiskt i Figur 13 nedan.  
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Figur 13, Processchema för Marieholms förbehandlingsanläggning. 

På anläggningen arbetar en hjullastare, vars funktion bland annat är att lasta rejektet från 

uppsamlingstråget till lastbilscontainrarna. Hjullastaren ser också till att efter inget matavfall, 

efter arbetstid, återfinns i uppsamlingstråget för det inkommande fasta hushålls- och 

verksamhetsavfallet. 
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6.2 Massbalanser 

På en förbehandlingsanläggning produceras slurry och rejekt. Hur stor andel av den 

inkommande avfallet som blir till slurry respektive rejekt samt hur stor andel av det organiska 

materialet som fördelas till slurry respektive rejekt varierar på förbehandlingsanläggningarna 

runt om i Sverige. I avsnittet nedan beskrivs olika förbehandlingsanläggningars massbalanser. 

De redovisade anläggningarna kan hantera både fast och flytande avfall med hög kapacitet. 

Anläggningarna kategoriseras som typ R2 och sorteringen sker i alla fallen med en 

skruvpress.     

De massbalanser som beskrivs i kapitel 5.2.1 – 5.2.3 återfinns mer detaljerat i bilaga 2. 

6.2.1 Borås energi och miljös förbehandlingsanläggning 

På Sobackens förbehandlingsanläggning i Borås genomförde Mija Kanerot (2010) tester på 

Renovas insamlade hushållsavfall. Syftet var bland annat studera det organiska utbytet samt 

fördelningen av slurry och rejekt i form av en massbalans. Totalt gjordes tre tester där 

mängden tillsatt vatten varierade. Det sista testet fungerade som ett kapacitetstest med optimal 

vattenmängd uträknad efter analyser och slutsatser dragna från de första två testerna. I Figur 

14 redovisas det sista testet i en massbalans.  

 

Figur 14, Massbalans för Borås Energi och Miljös förbehandlingsanläggning 

Av Figur 14 ovan framgår det att 30 % av inkommande torrsubstanshalt fördelades som rejekt 

och resterande 70 % blev till slurry. Det organiska materialet i det inkommande avfallet var 

87 % av TS-halten. Inga VS-tester utfördes på rejektet utan bara på den producerade slurryn. 

Därför kan ingen exakt fördelning av det organiska materialet göras. Fördelningen kommer 

istället baseras på det antagande att 70 % av TS-halten i rejektet är organiskt material. Den 

uppmätta VS-halten i slurryn var 85 % av TS-halten. Detta innebär att det organiska 

materialets fördelning blev följande; 76 % av det inkommande organiska materialet 

fördelades till slurryn och 24 % fördelades till rejektet.  
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6.2.2 Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s förbehandlingsanläggning 

På Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) produceras biogas från rötat hushålls- samt 

verksamhetsavfall. Under hösten 2009 gjordes en utredning (Avfall Sverige, 2010b) i syfte att 

utvärdera och optimera förbehandlingsmetoden för källsorterat matavfall från hushåll. På 

anläggningen utfördes 5 olika flödesmätningar och i Figur 15 nedan presenteras medelvärdet 

av dessa i en massbalans uttryckt per ton behandlat matavfall. Spädmedlet på NSR är vatten 

eftersom inget pumpbart avfall hanteras på anläggningen. 

 

Figur 15, Massbalans för NSR’s förbehandlingsanläggning 

I Figur 15 framgår det att 63 % från det inkommande avfallets torrsubstanshalt fördelades 

som slurry och 27 % blev rejekt. VS-halten för slurryn och rejektet uppmättes till 82 

respektive 89 %. Detta resulterar i att 61 % av det inkommande organiska materialet 

fördelades till slurryn och 39 % hamnade i rejektet.  

6.2.3 Sysav Biotechs förbehandlingsanläggning 

På Sysav Biotechs förbehandlingsanläggningen har massbalanser utförts under både 

normaldrift samt under en fallstudie, se Truedsson (2010). På förbehandlingsanläggningen 

kan både flytande och fast avfall förbehandlas och under normaldrift är fördelningen 77 % 

fast och 23 % flytande (Truedsson, 2010). På grund av den stora andelen flytande avfall 

kommer inte massbalansen från Sysav’s förbehandlingsanläggning under normaldrift att 

betraktas utan massbalansen baseras på fallstudien. Under fallstudien utfördes 5 tester då 

enbart fast hushållsavfall behandlades. Enbart 3 tester ansågs ge ett rimligt resultat av 

massflödesanalyserna och därför kommer enbart dessa att utgöra det genomsnittliga 

massflödet vilket redovisas i Figur 16 nedan. Massbalansen redovisas per ton behandlat 

matavfall. 
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Figur 16, Massbalans för Sysav Biotechs förbehandlingsanläggning 

Av fallstudiens 5 tester analyserades bara TS och VS-halterna i 3 av fallen. Liksom 

viktfördelningen används även här ett medelvärde från testerna för att påvisa rejektets och 

slurryns VS- samt TS-halter. I Figur 16 framgår det att 60 % från det inkommande avfallets 

torrsubstanshalt fördelades som slurry och 40 % blev rejekt. 66 % av det inkommande 

organiska materialet fördelades som slurry medan resterande 34 % blev rejekt.  Den uppmätta 

VS-halten för rejektet var 75 %, motsvarande siffra för slurryn var 95 %.  

6.2.4 Diskussion kring massabalans för studien 

Eftersom anläggningen på Marieholm inte står färdigbyggd förrän i slutet av 2011 kan ingen 

anläggningsspecifik massbalans utföras. Renovas massbalans kommer istället att framställas 

utifrån de balanser presenterade i 6.2.1 - 6.2.3. 

 Massbalanserna svarar på två viktiga frågor. Den första frågan är hur fördelningen av det 

inkommande avfallet ser ut, dvs. hur mycket blir slurry och hur mycket blir rejekt. Den andra 

viktiga frågan är hur stor andel av det inkommande organiska materialet fördelas till slurryn 

respektive rejektet. I avsnittet nedan jämförs massbalanserna, vilka förklarades i kapitlen 

ovan, med avseende på vikt- och organisk fördelning. Slutligen redovisas den massbalans som 

kommer att gälla för förbehandlingsanläggningen på Marieholm vilken enbart gäller för fast 

hushålls- och verksamhetsavfall. Detta betyder att det verksamhetsförpackade avfallet som 

kan förbehandlas på Marieholm inte kommer att inkluderas. Då den uteslutande 

avfallsfraktionen enbart står för 5 % av det totalt behandlade avfallet på anläggningen antas 

dess påverkan på massbalansen vara försumbar. 

Förbehandlingsanläggningen i Borås har det högsta utbytet av organiskt material i slurryn. 

Där fördelades 76 % av det inkommande organiska materialet till slurryn. En så pass hög 

fördelning uppnås inte vid normaldrift enligt Rakel Martinsson, Processingenjör Borås Energi 

och Miljö AB(Martinsson, 2001). Vidare menar Rakel att testerna som utfördes gjordes under 

perfekta förhållanden. Skruvpressen rengjordes och tömdes på kvarvarande matavfallsrester 

efter varje test samtidigt som driftstiden i testerna var längre än under normaldrift.  

I testerna som utfördes på Sobacken uppmättes inte rejektets VS-halt utan halten antogs. 

Därför bör resultaten från Boråstesterna ses som det praktiskt maximala och inte ett resultat 

som erhålls vid kontinuerlig drift. Då 1 ton matavfall förbehandlades tillsattes enbart 0,085 
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ton vatten, detta resulterade i 0,89 ton slurry. Detta visar att om lite vatten tillsätts kommer 

den producerade slurryn att hålla en låg vikt, samtidigt som slurryn innehåller en hög andel 

organiskt material. En låg vikt är att eftersträva då slurryn skall transporteras från 

förbehandlingsanläggningen till rötningskammaren. Mängden slurry är också avgörande för 

energiåtgången vid rötningsanläggningen eftersom slurryn måste värmas, mycket slurry 

innebär högre energianvändning. 

NSR:s förbehandlingsanläggning är anpassad för mottagning och hantering av både fast och 

flytande avfall men studien gjordes bara på källsorterat matavfall från hushåll, dvs. samma typ 

av avfall som i Boråsstudien. Massbalansen resulterade i att 61 % av det inkommande 

organiska materialet fördelades som slurry. Här påvisade dock rejektet högre VS-halt än 

slurryn. VS-halten för respektive fraktioner var 82 % för slurryn och 89 % för rejektet. Detta 

är troligtvis en konsekvens av att för mycket vatten tillsätts. Då 1 ton matavfall förbehandlas 

på anläggningen tillsätts hela 0,63 ton vatten. Detta resulterade i en slurrymängd på 1,53 ton.  

De slutsatser som kan dras från Sysav:s massbalans är att fördelningen av det inkommande 

organiska materialet är ungefär lika stor som vid NSR:s förbehandlingsanläggning. 66 % av 

det inkommande organiska avfallet fördelades som slurry i fallstudien. Vilket likanr 

motsvarande siffra från NSR, 61 %.     

De generella slutsatser som kan dras från de tre förbehandlingsanläggningarna är att även om 

sorteringstekniken är densamma i alla tre fallen kan massbalansen ändå variera. Balansens 

variation beror förutom på typen av inkommande avfalls TS-halt även på all kringutrustning 

som används på anläggningarna samt andelen tillsatt vatten under förbehandlingen. Andelen 

vatten som tillsätts avgör förutom TS-halten på slurryn även slurryns pumpningskapacitet. Att 

hög TS-halt innebär att slurryn är svårpumpad är däremot inte alltid fallet (Carlsson & Uldal, 

2009). Om däremot för mycket vatten tillsätts kan rejektet påvisa en högre VS-halt än slurryn, 

vilket testet från NSR påvisade.  

Det inkommande avfallets organiska material kommer i studien att fördelas som i NSR, dvs. 

61 % av det organiska materialet i avfallet kommer på Marieholms förbehandlingsanläggning 

att fördelas som slurry. Vidare antas att inkommande matavfalls torrsubstanshalt fördelas 

enligt följande: 60% blir till slurry och resterande 40 blir till rejekt. Den producerade slurryns 

TS-halt antas till 20 %, vilket i relation till två av de tre testerna är ett högt värde. Ett högt 

värde är dock att eftersträva då slurryns vikt spelar stor roll för efterkommande 

behandlingsmetoders energianvändning, som ex. transport och uppvärmning av substrat under 

rötning. Rejektets TS-halt är även detta antaget till ett högt värde med samma anldening som 

förklarats ovan, halten är antagen till 40%. Massbalansen för Marieholms 

förbehandlingsanläggning visas i Figur 17 nedan. Där det inkommande matavfallets TS och 

VS-halter är enligt tidigare antaganden 30 resp 88%.  
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Figur 17, Massbalansen för förbehandlingsanläggningen på Marieholm 
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7 KRAFTVÄRME 

I ett kraftvärmeverk produceras både el och värme samtidigt. Genom denna samproduktion 

erhålls en hög verkningsgrad vilken varierar mellan 70-90% (IVA, 2002). Vissa anläggningar 

påvisar även verkningsgrader upp mot 100 %. Verkningsgraden för ett kondenskraftverk där 

den erhållna värmen inte omhändertas utan kyls bort i kyltorn är enbart mellan 30-40% 

(Karlsson B., 2006). Dessa kondenskraftverk är vanligt förekommande i södra Europa. Detta 

beror bland annat på att behovet av värme är mindre än i Europas norra delar.  

Genom att enbart producera el erhålls en högre elverkningsgrad än vid produktion av både el 

och värme i ett KVV. Ett KVV kan drivas av nästa vilket bränsle som helst. I Sverige är det 

vanligaste bränslet biobränsle. I Figur 18 förklarar grafiskt de miljövinster som uppnås genom 

att producera el i ett KVV istället för ett kondenskraftverk.  

 

Figur 18, Elproduktion från KVV och kondenskraftverk 

Ett KVV fungerar kortfattat på följande sätt: 

I en panna kokar vatten som sedan förångas under högt tryck. Den varma ångan driver i sin 

tur en turbin som driver en generator som producerar elektricitet. Elen transformeras upp till 

rätt spänning och läggs sedan ut på elnätet. Värmen som återfinns efter turbinen värmeväxlas i 

en kondensor med vatten i fjärrvärmenätet. Det uppvärmda vatten skickas ut i fjärrvärmenätet 

där det försörjer bland annat bostäder och industrier med värme. Den kondenserade ångan 

återförs till pannan genom en matarvattenpump och cykeln startar om igen. 

Om ett kraftvärmeverk drivs av naturgas kan en gasturbin tillsättas processen för att utöka 

verkets elverkningsgrad. Gasturbinen drivs genom förbränning av naturgas och turbinen 

driver i sin tur en generator som alstrat elektricitet. Rökgaserna efter turbinen är såpass heta 
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att de förångar vatten under högt tryck och temperatur i en avgaspanna. Den producerade 

ångan driver i sin tur en turbin så att ytterligare elektricitet alstras. Denna typ av kraftverk 

kallas för gaskombikraftverk eller gaskombikraftvärmeverk beroende på om enbart el eller 

både el och fjärrvärme produceras. Om ingen fjärrvärme produceras kan gaskombikraftverk 

uppnå en el- verkningsgrad på 60 %. (Kraft- och kraftvärmeproduktion, 2009) 

Eftersom fjärrvärme produceras samtidigt som el måste det alltid finnas ett behov av 

fjärrvärmen för att elproduktion kan ske. Detta är ett av kraftvärmeverks problem då 

fjärrvärmebehovet sommartid är mycket litet. Ett sätt att lösa detta problem är genom s.k. 

fjärrkyla. Värmen i fjärrvärmen kan exempelvis användas i en absorptionskylmaskin och som 

sorptiv kyla. På så sätt kan fortfarande KVV producera elektricitet och fjärrvärme även 

sommartid. (Svensk Fjärrvärme, 2011) 

7.1 Sävenäs avfallskraftvärmeverk 

I Sävenäs i Göteborg ligger ett av världens 

mest avancerade avfallskraftvärmeverk. 

Verket som sedan 1972 ägs av Renova och 

visas i Figur 19 drivs dygnet runt och har 

sedan starten bränt avfall till förmån för el- 

och fjärrvärmeproduktion. Verket har 

genomgått ett flertal effektiviseringar så att 

mer energi kan utvinnas ur avfallet och 

verket har idag tillstånd till att förbränna 

550 000 ton avfall varje år. De 200 lastbilar 

som dagligen anländer till Sävenäs levererar 

ungefär 2300 ton avfall som förbränns i 

någon av de fyra pannorna på anläggningen. 

På Sävenäs produceras årligen cirka 228 

GWh elektricitet och 1 197 GWh fjärrvärme 

genom förbränning och 

rökgaskondensering
15

. Detta ger en el- och 

fjärrvärmeverkningsgrad på 16 resp. 84 %. 

Den 100 % -iga totalverkningsgraden uppnås 

tack vare rökgaskondenseringen. Denna producerade energi tillgodoser cirka 30 % av 

Göteborgarnas fjärrvärmebehov samt cirka 5 % av deras elbehov. (Sävenäs, 2010) 

På Sävenäs avfallskraftvärmeverk finns fyra ugnar med tillhörande ångpannor. Den äldsta 

ugnen togs i drift 1994. Den senaste ugnen installerades under 2009 och i december samma år 

togs den för första gången i drift. I och med införandet av ytterligare en linje utökades 

förbränningskapaciteten på Sävenäs och nu kan ca 73 ton avfall förbrännas i timmen. 

Energiproduktionen sker med hjälp av en ångturbin med tillhörande generator och genom en 

                                                 
15

 Rökgaskondensering är en metod som innebär att värmeenergi som frigörs då vattenångan i rökgaserna 

kondenserar omhändertas. Genom att tillvarata värmen från kondensatet ökar energiutnyttjandet och därmed 

kraftvärmeverkets verkningsgrad. (Branschfakta, 2005) 

Figur 19, Sävenäs AKV 
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mottryckskondensor. Med den avtappningsånga som produceras efter turbinen drivs 

anläggningens absorptionsvärmepumpar. Dessa värmepumpar kyler rökgaserna och genom 

denna process återvinns ytterligare värme vilket ökar anläggningen fjärrvärmeproduktion. 

De rökgaser som bildas vid förbränningen i respektive ugn renas i var sin rökgasreningslinje. 

Rökgaserna genomgår bland annat elektrofilter, ekonomisers, tvättreaktorer för torr resp. våt 

rening samt kondenseringsreaktorer för att slutligen släppas ut ur skorstenen. Det vatten som 

uppstår vid rökgasreningslinjerna rengörs i två olika vattenreningslinjer och det renade vattnet 

transporteras via rör i Säveån och släpps slutligen ut i Göta älv. Genom dessa rökgas- och 

vattenreningslinjer produceras restprodukter. Restprodukterna från rökgasreningen, dvs. aska 

från elektrofiltret samt recirk från spärrfiltret blandas samman med slammet från 

vattenreningen. Denna blandning skapar en stabil massa som kan användas som 

konstruktionsmaterial för exempelvis vägbyggen. En annan restprodukt från reningslinjerna är 

gips. (Sävenäs, 2010) I tre av de fyra linjerna reduceras kväveoxidhalterna i rökgaserna 

genom tillförsel av ammoniak i ugnarna. Ammoniaken reagerar med kväveoxiderna i 

rökgaserna och kväve och vatten bildas, s.k. SNCR-teknik. I den fjärde linjen reduceras 

kväveoxiderna genom att ammoniak tillsätts rökgaserna i ett senare steg som sedan passerar 

genom en katalysator (s.k. SCR-teknik).  

Vilken typ av avfall som kan förbrännas på ett AKV är anläggningsspecifikt, dvs. olika 

anläggningar kan förbränna olika typer av avfall. Ur pannans förbränningsdiagram utläses 

inom vilket spann avfallets värmevärden skall vara. Avfallets värmevärde som förbränns på 

Sävenäs AKV skall enligt förbränningsdiagrammen för anläggningens pannor ligga mellan 7-

14 MJ/kg avfall. (Lundblad, 2011) 

7.2 Rya gaskombikraftvärmeverk 

Rya gaskombianläggning har en 

bränsleeffekt på 600 MW och på 

anläggningen förbränns naturgas för el- 

och fjärrvärmeproduktion. 

Anläggningen som är ansluten till 

Göteborgs fjärrvärmenät har varit i 

Göteborg Energis ägo sedan starten 

2006. Gaskombin producerar årligen 

cirka 980 GWh el och 1 158 GWh 

fjärrvärme. Detta motsvarar cirka 30 % 

av Göteborgarnas fjärrvärmebehov och 

20 % av Göteborgarnas elbehov.  

Kraftvärmeverkets el- och fjärrvärmeverkningsgrader är 43,5 samt 49 % vilket ger en 

totalverkningsgrad på 92,5 %. Rya gaskombianläggning består av tre produktionslinjer med 

varsin gasturbin och en gemensam ångturbin. Naturgasen förbränns i gasturbinernas 

brännkammare och gaserna driver turbinerna. De heta rökgaserna från alla tre linjer värmer 

sedan upp vatten så att den producerade ångan driver en gemensam ångturbin. 

Figur 20, Göteborg Energis gaskombianläggning Rya 

KVV. (Rya KVV, 2010) 
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Anläggningens tre linjer är i snitt i drift halva tiden på året (Rya KVV, 2010). Detta innebär 

att anläggningen stängs ner under vår- och sommartid då Göteborgs fjärrvärmebehov är som 

lägst. 

Rökgasreningen sker på Rya gaskombi genom s.k. SCR teknologi. Selektiv 

katalysatorreduktion (SCR) gör att kvävgasutsläppen på gaskombianläggningen reduceras 

med 70 %. Den 70 % -iga kväveoxidreduktionen uppnås genom att förångad ammoniak 

tillsätts rökgaserna. Kväveoxiderna reagerar med ammoniaken i en katalysator och kväve och 

vatten bildas. (Rya KVV, 2009)   
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8 UPPGRADERING 

Biogas kan användas som drivmedel till personbilar, bussar och lastbilar. En förutsättning för 

detta är att gasen måste uppgraderas, d.v.s. biogasens energivärde per volym måste höjas. 

Detta görs genom att gasen renas från de icke- önskvärda komponenterna som vatten, 

svavelväten och diverse partiklar. Även koldioxiden renas bort från gasen, dels för att 

energivärdet per volym måste höjas men även för att utsläppen av kväveoxider vid 

förbränning minskar då koldioxiden tas bort. Då koldioxiden renas bort brukar även en viss 

del av de övriga icke-önskvärda komponenterna avlägsnas. På grund av att svavelväten och 

partiklar orsakar onödigt slitage på uppgraderingsanläggningen är det fördelaktigt att avlägsna 

dessa komponenter innan gasen skall uppgraderas. (Avfall Sverige, 2011) 

Den slutliga biogasen skall efter uppgradering uppfylla den svenska standarden SS 15 54 38, 

Motorbränslen – Biogas som bränsle till snabbgående ottomotorer. Biogasen skall enligt 

standarden uppvisa en metanhalt på cirka 97 %. 

Tabell 5, Biogasens komposition enligt SS 15 54 38. 

Egenskap Enhet Biogas, typ 
A 

Biogas, typ 
B 

Wobbe index MJ/Nm3 44,7-46,4 43,9-47,3 

Metan Vol. - % 97±1 97±2 

Tryckvattendaggpunkt vid 
högsta lagringstryck 
 (t= lägsta månadsvisa 
dygnstemperatur) 

°C t-5 t-5 

Vattenhalt, max mg/Nm3 32 32 

Koldioxid + syrgas + kvävgas, 
max 
därav syrgas, max 

 
Vol. - % 
Vol. - % 

 
4 
1 

 
5 
1 

Total svavelhalt, max mg/Nm3 23 23 

Totalhalt kväveföreningar 
(exklusive N2) räknat som 
NH3, max 

mg/Nm3 20 20 

Max partikelstorlek μm 1 1 

Metanhalten och därmed energiinnehållet i biogasen avsedd som transportbränsle kan i 

somliga fall även vara högre. Exempelvis används i Göteborg det redan befintliga 

naturgasnätet som distributionsnät av biogasen. Detta betyder att energiinnehållet i gasen 

måste motsvara den för naturgasen. Detta uppnås genom att energiberika biogasen med 

gasolen propan (Eklund, 2011). 
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Det finns olika metoder för att uppgradera biogas till fordonsbränsle. 

Uppgraderingsanläggningarna i Sverige använder främst 4 olika tekniker (Persson M., 2003). 

Dessa tekniker är: 

 

 Vattenskrubber 

 Kemisk absorption 

 Absorption med Selexol 

 Pressure swing adsorption (PSA) 

8.1 Uppgraderingsanläggningen Gasendal 

 

Figur 21, Göteborg Energis uppgraderingsanläggning Gasendal 

Uppgraderingsanläggningen Gasendal som ägs av Göteborg energi drivs dygnet runt och 

producerar årligen 6,3 MNm
3
 uppgraderad biogas. Anläggningen togs i drift 2007 och har ett 

årligt metanläckage på 0,12 vol. % av inkommen gas. Anläggningen, som visas i Figur 21, 

ligger i nära anslutning till Göteborgs hamn och den är ansluten till Göteborgs naturgasnät. I 

anläggningen uppgraderas den inkommande biogasen genom kemiskt absorption med aminen 

COOAB som bindemedel. Uppgraderingsprocessen visas i Figur 22 och processen förklaras 

nedan:  

 
Figur 22, Kemiska absorption vid uppgraderingsanläggningen Gasendal 

Den inkommande ”råa” biogasen skickas till uppgraderingsanläggningen och lagras där i en 

gasklocka. Den råa gasen renas från svavel genom att gasen transporteras med en blåsmaskin 

genom ett kolfilter. I absorptionstornet absorberas koldioxiden i gasen kemiskt med hjälp av 
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aminen COOAB. Den nu koldioxidfyllda vätskan pumpas vidare till ett strippertorn där det 

värms till 105 
o
C varvid koldioxiden avskiljs och aminen återförs till absorptionstornet. 

Uppvärmningen av vätskan sker med hjälp av en hetvattenpanna som drivs av naturgas.    

Gasen trycksätts och den renas på eventuella kvarvarande vattenmolekyler. Slutligen 

kontrolleras metanhalten och gasens daggpunkt. Gasendal är ansluten till det lokala 

naturgasnätet vilket innebär att den renade biogasen måste energiberikas med propan. 

(Miljörapport Gasendal, 2009)  
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9 TRANSPORTER 

I Studien kommer transporten av rejektet och slurryn från förbehandlingsanläggningen att 

utföras med lastbil. Slurryn kommer att transporteras från förbehandlingsanläggningen till 

biogasanläggningen på Ryaverket, den sammanlagda körsträckan fram och tillbaka är totalt 

22 km. Transporten sker med en slamsugarlastbil med en tankvolym på 14 m
3
, 

bränsleförbrukningen är 4 l/mil (Fordonsflotta, 2011). Då en stor del av slamsugarbilarna i 

Renovas fordonsflotta tankar biodiesel, dvs. RME (Fordonsflotta, 2011) har det antagits att 

detta fordonsbränsle även används i denna studie.  

Transporten av rejektet kommer att ske med en lastflaksväxlare. En lastflaksväxlare kan 

transportera tre containrar samtidigt vilket resulterar i en total lastkapacitet på 30 ton. 

Sträckan från förbehandlingsanläggningen till Sävenäs där rejektet skall förbrännas är 14 km 

tur och retur. Lastflaksväxlarens bränsleförbrukning är 7 l/mil.  Enligt Fordonsflotta (2011) är 

det dominerande fordonsbränslet för lastväxlarna diesel och därför antas även för denna studie 

att transporterna av rejektet sker med diesel.  
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 10 STUDERADE SYSTEMEN 

I detta kapitel presenteras de studerade scenarierna och deras inkluderade 

produktionsanläggningar. Systemgränserna för respektive scenario förklaras och tydliggörs i 

ett processchema. Innan scenarierna presenteras förklaras begreppet systemutvidgningen och 

varför detta tillämpas i denna studie.  

10.1 Systemutvidgning 

Vid systemanalyser är det viktigt att systemgränserna sätts så att jämförelser mellan systemen 

kan bli rättvisa. Om ett system inte kan producera lika mycket energi, eller bättre uttryckt 

nytta måste detta på något sett kompletteras.(Börjesson & Berglund, 2003) Syftet med denna 

studie är att redovisa klimatpåverkan från de olika scenarierna. Om inte samma 

förutsättningar antas kommer de scenariernas klimatpåverkan att vara felaktig. Därför 

kommer kompletterande energiproduktion av såväl el- fjärrvärme som biogas att produceras. 

I denna studie antas den kompletterande elen att vara baserad på marginalel, dvs. el 

producerad från kolkondenskraftverk. Nyttan för elproduktion kan exempelvis utläsas i hur 

länge en tv kan vara påslagen. Den nytta som biogasen utgör är räknad i km, dvs. hur långt 

kommer en bil på den producerade biogasen. I de scenarier där inget fordonsbränsle 

produceras måste dessa kompletteras för att samma nytta skall erhållas, dvs. för att kunna åka 

samma sträcka. I denna studie har det antagits att bensin kompletterar biogasen som 

fordonsbränsle. Eftersom bensin har ett högre energivärde än den producerade biogasen 

kommer en mindre mängd bensin ersätta biogasen. Detta resulterar i att nettoenergin för 

fordonsbränslet, dvs. den producerade energi i respektive scenario inklusive den 

kompletterande energi, inte kommer att vara lika stor. Trots detta anser författaren att 

klimatpåverkan ändå kommer att vara rättvis då det är nyttan uttryckt i km som mäts.  

Nyttan för fjärrvärme kan exempelvis utläsas i hur många timmar den producerade 

fjärrvärmen kan värma ett hus. Då fjärrvärmenätet är ett lokalt energisystem måste den 

kompletterande fjärrvärmen komma från värmeproducenter i Göteborgs fjärrvärmenät. Den 

kompletterande fjärrvärmeproduktionen kommer i studien att baseras på en mix av 

fjärrvärmeproducenter i det lokala nätet. Göteborgs medelvärme och dess emissioner 

diskuterades i kapitel 3.2.1 där det framgick att en ökning/minskning av värmebehovet 

innefattade en ökning/minskning med – 0,17 kg CO2e per producerad kWh värme.   

10.2 Referensscenariot 

Referensscenariot visas schematiskt i Figur 23 och utgår från den planerade 

förbehandlingsanläggningen på Marieholm. Detta betyder att transporten av matavfallet till 

anläggningen inte kommer att inkluderas. Matavfallet kommer i förbehandlingsanläggningen 

att delas upp i en slurry och en rejekt. Den rötbara fraktionen, dvs. slurryn transporteras med 

slambilar till Gryaabs rötkammare där biogas produceras. Det icke rötbara avfallet, dvs. 

rejektet kommer att transporteras med lastbilar till Renovas egna avfallskraftvärmeverket i 

Sävenäs för el- och värmeproduktion. Biogasen som produceras i Gryaabs rötkammare 

komprimeras upp till c:a 4 bar och transporteras vidare i gasledningar till Göteborgs Energi:s 
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uppgraderingsanläggning Gasendal. Systemgränsen för den uppgraderade biogasen dras efter 

uppgraderingsanläggningen, dvs. energin för att distribuera gasen i naturgasnätet är inte 

inkluderat i studien. Däremot kommer växthusgaserna från förbränningen av den producerade 

biogasen i en gasbil att inkluderas. Om så inte var fallet hade detta scenario påvisat en mycket 

lite klimatpåverkan då slutprodukten inte inkluderats i klimatanalysen.  

Studien kommer inte att inkludera de restprodukter som bildas vid både rötning av den 

producerande slurryn samt restprodukterna från förbränningen av rejektet. Rötslammet som är 

biprodukten från rötningsprocessen kan användas som biogödsel och således ersätta fossilt 

producerad gödsel. Detta skulle ge en potentiell energivinst men eftersom biprodukterna inte 

är inkluderade i studien kommer denna energivinst inte att innefattas. Likaså kommer inte 

flygaskans och slaggens negativa klimatpåverkan att inkluderas av samma anledning som 

förklarat ovan. 

Energibärarna som produceras i referensscenariot är uppgraderad biogas, elektricitet och 

fjärrvärme.  

 

Figur 23, Systemgräns referensscenariot 

10.3 Behandlingsscenario ”Rya”  

Det andra studerade scenariot liknar på många sätt det första. Skillnaden är att i detta scenario 

kommer inte all biogas som producerats i Gryaabs rötkammare att uppgraderas till 

fordonsgas. Biogasen är i detta scenario tänkt att användas som energibärare för el- och 

fjärrvärmeproduktion i Göteborg Energis gaskombianläggning, Rya kraftvärmeverk. Eftersom 

kraftvärmeverket enbart är i drift halva tiden på året måste biogasen användas på annat sätt 

den tiden då KVV är ur drift. Biogasen skickas då istället till Gasendal för uppgradering till 

fordonsbränsle, likt referensscenariot. Även i detta scenario kommer den icke rötbara 

fraktionen av matavfallet, dvs. rejektet att förbrännas i avfallskraftvärmeverket.  

Det bör poängteras att inga gasledningar mellan biogasanläggningen och Rya KVV existerar 

och därmed förblir detta behandlingsscenario ”Rya” ett rent hypotetiskt scenario.   

Energibärarna som produceras i behandlingsscenario ”Rya” är elektricitet och fjärrvärme och 

uppgraderad biogas. Scenariot illustreras schematiskt i Figur 24 nedan.  

 



44 

 

 

Figur 24, Systemgräns behandlingsscenario ”Rya” 

10.4 Behandlingsscenario ”Sävenäs” 

I det sista scenariot kommer matavfallet, utan någon form av förbehandling, att förbrännas i 

Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs. 

 

Figur 25, Systemgräns behandlingsscenario ”Sävenäs” 

De producerade energibärarna i detta scenario är elektricitet och fjärrvärme.  
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11 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras först resultaten från inventeringen och datainsamlingen. Resultaten 

är uttryckta per inkommande enhet. Detta betyder exempelvis att biogasanläggningens 

energianvändning uttrycks i kWh per ton inkommen slurry och att energianvändningen för 

uppgraderingsanläggningen Gasendal redovisas per inkommen Nm
3
 biogas. Vidare redovisas 

direkta växthusgaser kopplade till energianvändningen .  

Sedan presenteras nettoproduktionen från respektive scenario. Därefter inkluderas den 

kompletterande energiproduktionen och slutligen redovisas respektive scenarios 

klimatpåverkan i linje med studiens syfte.  

11.1 Energianvändning 

I detta kapitel kommer först inkluderande anläggningarnas energianvändning att redovisas. 

Energianvändningen på respektive anläggning baseras om inget annat anges på respektive 

anläggnings miljörapport för 2009. Energianvändningen är enbart kopplade till processerna på 

respektive anläggning, dvs. kontorsdelar, omklädningsrum mm är inte inkluderade.  

11.1.1 Förbehandlingsanläggningen 

Eftersom Renovas förbehandlingsanläggning inte står klar förrän i slutet av 2011 kan ingen 

exakt energianvändning redovisas. Siffrorna kommer istället baseras på antaganden och 

preliminära uppskattningar från både leverantörer av anläggningsutrustning samt tekniskt 

kunniga som är inkopplade i det fortgående projektet. Energibärarna på 

förbehandlingsanläggningen är pellets för uppvärmning av processlokalen och elektricitet. I 

Tabell 6 nedan redovisas el- och pellets användning uttrycket per ton inkommande matavfall. 

I bilaga 5 redovisas energianvändningen på förbehandlingsanläggningen mer detaljerat. 

Tabell 6, Energianvändning förbehandlingsanläggningen 

 kWh/ton matavfall 

El 46,8 

Pellets 52,7 

Diesel 2,0 

11.1.2 Biogasanläggningen 

På biogasanläggningen på Ryaverket används elektricitet och fjärrvärme för 

biogasproduktion. Elektriciteten används bland annat av omrörarna i rötkamrarna och av 

diverse pumpar för in- och utmatning av substratet till rötkammarna. Fjärrvärmen som 

används på biogasanläggningen används för uppvärmning av det rötande substratet. 

Energianvändningen är baserad på Gryaabs miljörapport med kompletterande uppgifter från 

Ola Fredriksson, utvecklingsingenjör Gryaab. I Tabell 7 nedan presenteras el- och 

fjärrvärmeanvändningen per inkommande ton slurry.  
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Tabell 7, Energianvändning biogasanläggning 

 kWh/ton slurry 

El 9,2 

Fjärrvärme 65 

11.1.3 Uppgraderingsanläggningen Gasendal 

På Göteborg Energis uppgraderingsanläggning Gasendal används elektricitet, naturgas och 

propan för att rena och energiberika den inkommande biogasen. Naturgasen används i en 

hetvattenpanna som hettar upp och separerar COOAB-lösningen med koldioxiden i 

reningsprocessen. Propanet tillsätts innan biogasen injiceras till naturgasnätet, detta för att 

energiberika den nu renade biogasen. Den dominerande elanvändningen står två kompressorer 

för, vilka är placerade på biogasanläggningen. Kompressorernas uppgift är att komprimera 

den producerade biogasen och på så sätt transportera den 3 km från Ryaverktes 

biogasanläggning till uppgraderingsanläggningen. I Tabell 8, nedan redovisas el- propan och 

naturgasanvändningen för uppgraderingsanläggningen per inkommande Nm
3
 biogas. 

Tabell 8, Energianvändning uppgraderingsanläggning 

 kWh/Nm3 Biogas 

El 0,16 

Naturgas 0,63 

Propan 1,23 

11.1.4 Sävenäs AKV 

På avfallskraftvärmeverket används elektricitet och olja för el- och fjärrvärmeproduktion. Den 

elanvändning som redovisas i miljörapporten (2009) är för hela anläggningen och inte 

specifik för processen. De stödprocesser som inte inkluderas i processen kartlades genom att 

utläsa effektförbrukningen på stödprocesserna transformatorer. Elanvändningen beräknades 

genom att subtrahera stödprocessernas elanvändning med användningen angiven i 

miljörapporten. Då härden brinner dåligt eller vid uppstart av pannor behövs till viss del 

stödeldning. Stödeldningen på Sävenäs utförs med eldningsolja 3A ultra. I Tabell 9 redovisas 

Sävenäs el- och oljeanvändning för processen uttryckt per ton avfall. 

Tabell 9, Energianvändning Sävenäs AKV 

 kWh/ton avfall 

El 129 

Eldningsolja 3A ultra 17,6 
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11.1.5 Rya KVV 

Den energi som används på Rya KVV är elektricitet för diverse pumpar och fläktar samt olja 

för stödeldning. Mängden eldningsolja per Nm
3
 är marginell över året och därför anses 

stödeldningens inverkan på resultatet försumbart. Elanvändningen för Rya KVV erhölls via 

mailkonversation med Thomas Larsson, driftansvarig Rya KVV (Larsson, 2011). Den 

kompressor som komprimerar biogasen från biogasanläggningen innan den förbränns i Rya 

KVV är medräknad i elanvändningen redovisad i Tabell 10 nedan. Energianvändningen för 

kompressorn är uppskattad av Erland Birath, Projektingenjör Atlas Copco (Birath, 2011) 

Elanvändningen som redovisas i tabellen nedan är för såväl Rya KVV som för kompressorn, 

uttryckt per Nm
3 

Biogas. 

Tabell 10, Elanvändning Rya KVV 

 kWh/Nm3 Biogas 

El 0,32 

11.1.6 Transporter 

Vid transporter av rejektet samt slurryn från förbehandlingsanläggningen används diesel samt 

RME som fordonsbränsle. Energianvändningen för transporterna redovisas i Tabell 11 nedan 

och uttrycks per ton slurry respektive rejekt. Beräkningsgången för energianvändningen 

redovisas i bilaga 3  

Tabell 11, Energianvändning för transporterna av slurry och rejekt 

 kWh/ton slurry kWh/ton rejekt 

Transport av slurry, (RME) 6,016  

Transport av rejekt, (Diesel)  4,317 

11.2 Växthusgaser 

I detta kapitel kommer först anläggningarnas direkta emissioner att kommenteras och 

redovisas. Med de direkta emissionerna menas de som skapas lokalt. Växthusgaserna kommer 

att redovisas var för sig och sedan tillsammans som koldioxidekvivalenter. Om inget annat är 

angivet är växthusgaserna tagna från respektive anläggningars miljörapporter från 2009. 

Transportemissionerna redovisas tillsammans i ett avsnitt och inte uppdelat per anläggning 

som tidigare. I avsnittet 2.6 i detta kapitel redovisas de indirekta emissionerna som skapas vid 

såväl energianvändning som energibesparing av de tre energibärarna el, fjärrvärme och 

fordonsbränsle.  

  

                                                 
16

 Värmevärdet för RME är 33,5 MJ/liter. (RME, 2011) 
17

 Värmevärdet för diesel är 35,6 MJ/liter. (Diesel, 2011) 



48 

 

11.2.1 Förbehandlingsanläggningen 

De enda direkta klimatpåverkande emissionerna från förbehandlingsanläggningen är de som 

härstammar från hjullastaren och från förbränning av pellets. I Tabell 12 redovisas endast 

växthusgaserna från pelletförbränningen. Hjullastarens växthusgaser redovisas istället 

tillsammans med studien andra transportfordon i Tabell 16     

Tabell 12, Växthusgaser vid förbränning av pellets 

Förbränning av pellets18   

CO2 0 mg/MJ 

N2O 0,6 mg/MJ 

CH4 0,03 mg/MJ 

CO2e 186,6 mg/MJ 

11.2.2 Sävenäs AKV 

Vid emissionsberäkningar för förbränningen av matavfallet i behandlingsscenario ”Sävenäs” 

och rejektet i referensscenariot och behandlingsscenario ”Rya” har vissa antaganden gjorts. 

Eftersom förbränning av organiskt material i Sverige och i övriga världen till största del 

undviks finns inga siffror på exakta emissioner. Därför kommer emissionerna från 

förbränningen av matavfallet och rejektet att baseras på de verkliga emissioner som uppstår 

vid” normaldrift” i Sävenäs KVV uttryckta per ton avfall. Emissionerna från stödeldningen 

kommer att baseras på antagandet att lika mycket stödeldning tillsätts vid förbränning av 

rejektet och matavfallet som vid normaldrift. Nedan i Tabell 13 redovisas växthusgaserna till 

luft som uppstår vid Sävenäs KVV. Koldioxidutsläppen från förbränning av matavfall och 

rejekt antas inte öka nettotillskottet av koldioxid till atmosfären och därmed exkluderas dessa 

emissioner från studien(se antaganden kap 2.3). 

Tabell 13, Växthusgaser från Sävenäs AKV 

Förbränning av matavfall och rejekt 

CO2 0 g/ton avfall 

N2O 29 g/ton avfall 

CH4 4 g/ton avfall 

CO2e 9 015 g/ton avfall 

   

Förbränning av olja19   

CO2 76 000 mg/MJ 

N2O 5 mg/MJ 

CH4 2 mg/MJ 

CO2e 77 592 mg/MJ 

                                                 
18

 Emissionsfaktorerna baseras på de siffror Hagberg m.fl. (2009) använde vid förbränning av pellets i storskalig 

pelletspann (~100 MW). 
19

 Vid förbränning av EO3 baseras emissionsfaktorerna på rekommenderade siffror från Naturvårdsverket. 
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11.2.3 Gasendal 

Emissionerna till luft från uppgraderingsanläggningen Gasendal orsakas bland annat av den 

naturgaseldade hetvattenpannan. När biogasen renas från koldioxid antas inte nettotillskottet 

av växthusgaser att öka eftersom koldioxiden från biogasen redan är en del av kolcykeln. 

Däremot sker ett visst metanläckage från uppgraderingsanläggningen motsvarande 0,12 

volym-% av den inkommande metanen. Växthusgaserna från Gasendal redovisas i Tabell 14. 

Tabell 14, Växthusgaser från uppgraderingsanläggningen Gasendal 

Förbränning av naturgas20   

CO2 56 000 mg/MJ 

N2O 0,5 mg/MJ 

CH4 0,1 mg/MJ 

CO2e 5 757,1 mg/MJ 

Metanläckage från anläggningen21   

CH4 24 mg/MJ 

11.2.4 Rya KVV 

Emissionerna till luft från förbränningen av biogasen i Rya gaskombi är baserade på 

emissionerna från förbränningen av naturgas i samma KVV. Förbränning av naturgas och 

biogas ger emissioner i samma storleksordning med ett fåtal undantag. 

Svaveloxidemissionerna antas öka då biogas förbränns istället för naturgas. Denna ökning 

spelar dock ingen roll i denna studie då SOx inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan de 

ökade svavelhalterna bidra till att turbinens livslängd förkortas, då svavel är ett korrosivt 

ämne (Karlsson V., 2011). Den största skillnaden på emissionernas storlek är koldioxiden. 

Eftersom det är metanen i biogasen som är energibäraren och därmed den enda gasen som 

förbränns kommer koldioxiden bara att passera genom brännaren. (RVF, 2005b) 

I nedanstående Tabell 15 redovisas de emissioner som uppstår vid förbränning av biogasen. 

Tabell 15, Växthusgaser från Rya KVV 

Förbränning av biogasen22   

CO2 0 mg/MJ 

N2O 0,5 mg/MJ 

CH4 0,1 mg/MJ 

CO2e 157,1 mg/MJ 

 

                                                 
20

 Emissionsfaktorerna för förbränning av naturgas är tagna från RVF (2005b) 
21

 Emissionsfaktorn för metanslippet från uppgraderingsanläggningen är framräknad baserat på antagandet att 

värmevärdet för metan är 35,3 MJ/Nm
3
, densiteten för densamma är 0,71 kg/Nm

3
 

22
 (RVF, 2005b) 
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11.2.5 Transport 

Biodieseln i studien har antagits bestå till cirka 90 % RME, rapsmetylester, och 10 % 

fossilbaserad metanol. Detta betyder att vid förbränning av biodieseln ökar nettotillskottet av 

växthusgaser. Detta hade inte skett om metanolen var förnybar. 

Växthusgaserna från biogasen är inklusive den mängd propan som tillförs för att öka 

energivärdet till naturgasnivåer. Den tillförda propanen motsvarar i genomsnitt 7 volym % av 

den tillförda metanen i biogasen. Detta innebär att även biogasens nettotillskott av 

växthusgaser ökar eftersom propan är fossilbaserat. I Tabell 16 nedan, redovisas emissioner 

från de fordonsbränslen inkluderade i studien uttryckta i koldioxidekvivalenter. För 

utförligare redovisning av fordonsbränslenas luftemissioner samt beräkningar se Bilaga 3. 

Tabell 16, Växthusgaser från studiens fordonsbränslen 

  Bensin Biogas Diesel RME 

CO2e kg/liter 2,64  2,64 0,13 

 kg/Nm3  0,44   

11.2.6 Indirekta och besparade emissioner 

De indirekta emissionerna sker till följd av både energianvändning och energibesparing av 

studiens resulterande energibärare elektricitet, fjärrvärme, biogas. Då ett scenario producerar 

mer elektricitet än det förbrukar innebär detta att denna el ersätter el som annars producerats i 

ett kolkraftverk. Detta ”överskott” på elektricitet innebär således en minskning av 

klimatpåverkan med emissionsfaktorn för marginalel, 1 kg CO2e/kWh. Detsamma gäller om 

scenariot använder mer elektricitet än det producerar, detta innebär en ökad klimatpåverkan 

med 1 kg CO2e/kWh producerad el.  

Fjärrvärmens klimatpåverkan är en mer komplex historia än den för elen. Den fjärrvärme som 

produceras ersätter den marginalfjärrvärme som är antagen för studien dvs. den producerade 

fjärrvärmen innebär en minskning med emissionsfaktorn 0,14 kg CO2e/kWh värme. Samma 

emissionsfaktor gäller då fjärrvärme används. Vid behov av kompletterande fjärrvärme 

används istället emissionsfaktorn -0,17 kg CO2e/kWh värme. Denna faktor inkluderar de 

miljövinster som erhålls vid samtidig el- och värmeproduktion vilket förklarades i kapitel 3.2. 

Enligt antagandet att bensin utgörs som marginalfordonsbränslet innebär en produktion av 

biogas en minskning av bensin. Detta betyder att i de scenarier där biogas produceras ersätts 

bensin och därmed minskar klimatpåverkan. Bensinens emissionsfaktor redovisas i Tabell 16 

ovan och är uttrycket i kg CO2e/kWh, 0,29
23

    

  

                                                 
23

 Värmevärdet för bensin är 32,85 MJ/l och således blir emissionsfaktorn för bensin 2,64/32,85*3,6=0,289 kg 

CO2e/kWh 
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11.3 Energiproduktion 

11.3.1 Referensscenariot 

Energiproduktionen och scenariots produktionsflöde redovisas i Figur 26 nedan.  

 

Figur 26, Energiproduktion referensscenariot 

Det ingående matavfallet i förbehandlingsanläggningen delas upp enligt massbalansen som 

redovisades i Figur 17. De 0,3 ton rejekt som produceras på förbehandlingsanläggningen 

förbränns i Sävenäs AKV. Rejektets kalorimetriska värmevärde
24

 är 1715 kWh/ton
25

 och 

baserad på detta värde samt kraftvärmeverkets el- och fjärrvärmeverkningsgrad produceras 82 

kWh el och 432 kWh fjärrvärme. Från förbehandlingsanläggningen transporteras 0,9 ton 

slurry till biogasanläggningen på Ryaverket. Med ett metanutbyte för den producerade slurryn 

på 375 Nm
3
/ton VS produceras 92,4 Nm

3
 biogas i rötkammarna som sedan komprimeras och 

transporteras till uppgraderingsanläggningen. Efter reningsprocessen samt energiberikandet 

erhålls 64 Nm
3
 uppgraderad biogas på 1 ton matavfall. Beräkningsgången för 

referensscenariots energiproduktion och användning redovisas utförligare i bilaga 3. I Tabell 

17 nedan redovisas hur mycket energi som referensscenariot producerar och använder per ton 

matavfall. 

  

                                                 
24

 Värmevärden anger mängden energi som kan utvinnas vid förbränning av ett specifikt material. Värmevärdet 

speglas av materialets TS-halt, ju lägre TS-halt desto lägre värmevärde. Det finns två olika typer av 

värmevärden, ett kalorimetriskt och ett effektivt värmevärde. Det kalorimetriska värmevärdet är teoretiskt sett 

högre än det effektiva. Detta då det inkluderar den energi som återvinns då all fukt i rökgaserna kondenserar till 

vätska och värmen från denna fasövergång omhändertas. Det kalorimetriska värmevärdet används vid 

beräkningar av energiutvinning då en förbränningsanläggning tillämpar rökgaskondensering. (Bioenergiportalen, 

2009  
25

 Värmevärdet för rejektet kommer i studien att baseras på det värde som erhölls vid tester av rejektandelen från 

Sysav Biotechs förbehandlingsanläggning se Truedsson (2010). Testerna utfördes på källsorterat matavfall från 

hushåll där rejektets både det effektiva samt kalorimetriska värmevärdet uppmättes.   
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Tabell 17, Energiproduktion och användning för referensscenariot 

[kWh] Användning Produktion Nettoproduktion 

 El 109 82 - 27 

 Fjärrvärme 59 432 373 

 Pellets 53  -53 

 EO3 5  -5 

 Naturgas 58  -58 

 Propan 114  -114 

 Diesel 2  -2 

 RME 5  - 5 

Biogas  70726 707 

Total 405 1 221 816 

Nettoproduktionen på 1 ton matavfall i referensscenariot är -27 kWh el, 373 kWh fjärrvärme 

och 707 kWh biogas. 

11.3.2 Behandlingsscenario ”Rya” 

I behandlingsscenario ”Rya” produceras 211 kWh el, 577 kWh fjärrvärme och 32 Nm
3
 

uppgraderad biogas. I Figur 27 nedan redovisas energiproduktionen för behandlingsscenario 

”Rya” schematiskt. 

 

Figur 27, Energiproduktion behandlingsscenario ”Rya” 

Baserad på den fastställda massbalansen producerad 0,9 ton slurry och 0,3 ton rejekt på 1 ton 

inkommande matavfall. Rejektet förbränns i Sävenäs AKV medan slurryn rötas i Ryaverkets 

biogaskammare. Den producerade biogasen skickas till både Rya KVV och 

uppgraderingsanläggningen Gasendal. På Rya KVV förbränns biogasen för el- och 

fjärrvärmeproduktion medan gasen på Gasendal uppgraderas och energiberikas för att 

distribueras via naturgasnäten och användas som transportbränsle. Beräkningsgången för 

energiproduktionen samt energianvändningen i behandlingsscenario ”Rya” redovisas i bilaga 

                                                 
26

 Värmevärdet för den uppgraderade biogasen är 39,6 MJ/Nm
3
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3. I Tabell 18 redovisas hur mycket energi som produceras i behandlingsscenario ”Rya” 

uttryckt i kWh per ton matavfall. 

Tabell 18, Energiproduktion och användning för behandlingsscenario ”Rya” 

[kWh] Användning Produktion Nettoproduktion 

El 116 211 95 

Fjärrvärme 59 577 518 

Pellets 53  -53 

EO3 5  -5 

Naturgas 29  -29 

Propan 57  -57 

Diesel 2  -2 

RME 5  -5 

Biogas  353 353 

Total 326 1 133 807 

Nettoproduktionen på 1 ton matavfall för scenario två är 95 kWh el, 518 kWh fjärrvärme och 

353 KWh biogas. 
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11.3.3 Behandlingsscenario ”Sävenäs” 

I behandlingsscenario ”Sävenäs” förbränns matavfallet på Sävenäs AKV utan förbehandling. 

Det kalorimetriska värmevärdet för matavfallet är antaget till 1,6 MWh/ton
27

. 

 

Figur 28, Energiproduktion behandlingsscenario ”Sävenäs” 

Scenariots energiproduktion redovisas schematiskt i Figur 28 ovan. Beräkningsgången för 

energianvändningen samt produktionen för scenariot redovisas i bilaga 3. I Tabell 19 nedan 

redovisas nettoproduktionen av energi i behandlingsscenario ”Sävenäs” på 1 ton matavfall. 

Tabell 19, Energiproduktion och användning för behandlingsscenario ”Sävenäs” 

[kWh] Användning Produktion Nettoproduktion 

El 129 256 127 

Fjärrvärme  1 344 1 344 

EO3 18  -18 

Totalt 147 1 600 1 453 

Nettoproduktionen på 1 ton matavfall för behandlingsscenario ”Sävenäs” är 127 kWh el och 1 

344 kWh fjärrvärme. 

 

  

                                                 
27

 Matavfallets kalorimetriska värmevärde är studien antaget till 1,6 MWh/ton. Detta värde erhölls från Mattias 

Bisaillon, PROFU.  
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11.4 Kompletterande energiproduktion 

Utifrån resonemanget kring kompletterande energiproduktion (se avsnitt 10.1) måste vissa 

scenarier kompletteras. I behandlingsscenario ”Sävenäs” är netto el- och 

fjärrvärmeproduktionen som störst vilket innebär att alla scenarier skall producera 127 kWh el 

och 1 344 kWh fjärrvärme. Referensscenariot har störst fordonsbränsleproduktion (64 Nm
3
) 

vilket leder till att de övriga två måste kompletteras. Eftersom fordonsbränslet mäts i nytta 

kommer de övriga två scenarierna att kompletteras i sträcka och inte i kWh. Med den 

biogasen som produceras i referensscenariot kan en biogasbil
28

 transporteras 656 km och 

därmed skall den kompletterande nyttan för fordonsbränslena vara 656 km. 

Slutligen kompletteras referensscenariot med 153 kWh el och 970 kWh fjärrvärme. 

Behandlingsscenario ”Rya” kompletteras med 39 kWh el, 827 kWh fjärrvärme samt 30 liter 

bensin
29

 och Behandlingsscenario ”Sävenäs” kompletteras med 59 liter bensin. De indirekta 

emissionerna som uppstår vid kompletterande energiproduktionen och användning utgår från 

resonemanget fört i avsnitt 11.2.6. 

  

                                                 
28

 Studiens biogasbil är en ombygg Volvo V70 AFV BI-FUEL med en gasförbrukning på 9,8 Nm
3
/100 km samt 

en bensinförbrukning på 9 l/100 km (Johansson, 2011)   
29

 Eftersom behandlingsscenario ”Rya” producerar 32 Nm
3
 biogas vilket motsvarar 328 km kompletteras enbart 

scenariot med en bensinmängd motsvarande 328 km. Med en bensinförbrukning på 9 l/100 km innebär detta att 

30 liter bensin kompletteras behandlingsscenario ”Rya”.   
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11.4.1 Referensscenariot efter komplettering 

Referensscenariots nettoproduktion samt klimatpåverkan efter komplettering redovisas i 

Tabell 20 nedan. I samma figur redovisas även skorstensemissionerna dvs. de lokala 

emissionerna som uppstår på anläggningarna i scenariot. Om 1 ton matavfall behandlas enligt 

referensscenariot produceras el, fjärrvärme och biogas. Scenariots skorstensemissioner uppnår 

till cirka - 24 kg CO2e och dess klimatpåverkan, dvs. de globala emissionerna uppnår till cirka 

-147 kg CO2e.  

Tabell 20, Nettoproduktion och klimatpåverkan referensscenariot 

Nettoproduktion inkl. kompletterande i kWh   

El, kWh 127  

Fjärrvärme, kWh 1344  

Fordonsbränsle   

 - Biogas, Nm³ 64  

   

Direkta emissioner (g CO₂e) Lokalt Globalt 

Förbehandlingsanläggning 178 178 

Gasendal 13 508 13 508 

Sävenäs 4 293 4 293 

Transporter 338 338 

Indirekta emissioner (g CO2e)   

El  179 643 

Fjärrvärme 84 126 -218 614 

Fordonsbränsle -126 383 -126 383 

Totala emissioner (g CO₂e) -23 938 -147 034 

Referensscenariots indirekta emissioner redovisas mer detaljerat i Figur 29- Figur 31 nedan.  

 

Figur 29, Indirekta emissioner från el i referensscenariot 

Baserat på emissionsfaktorn för marginalel på 1 kg/kWh, redovisas i Figur 29 ovan den totala 

klimatpåverkan från energibäraren elektricitet för referensscenariot. Från figuren framgår det 

att nettoproduktionen av elektricitet är 127 kWh vilket genererar 180 kg CO2e. Detta resultat 
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erhålls då scenariot använder 109 kWh el vilket motsvarar en 109 kg CO2e. Scenariot 

producerar 82 kWh el vilket ersätter marginalelen och således minkas klimatpåverkan med 82 

kg CO2e. Referensscenariot kompletteras sedan med 153 kWh el för att uppnå 

nettoproduktionen på 127 kWh. Denna komplettering innebär ett ytterligare utsläpp på 153 kg 

CO2e. Totalt producerar scenariot 127 kWh och dess klimatpåverkan uttrycket i CO2e är 180 

kg.  

 

Figur 30, Indirekta emissioner från fjärrvärme i referensscenariot 

I Figur 30 redovisas att referensscenariot använder 59 kWh fjärrvärme, scenariot producerar 

432 kWh och scenariot tillförs 970 kWh kompletterande fjärrvärme. Då klimatpåverkan för 

fjärrvärmen skall beräknas är det viktigt att separera de två emissionsfaktorer som 

presenterades i kapitel 3.2. Då fjärrvärmens emissioner baserade på användning och 

produktion skall beräknas används emissionsfaktorn för lokala utsläpp, 0,14 kg CO2e/kWh. 

Då fjärrvärme kompletteras scenariot används den globala emissionsfaktorn – 0,17 kg 

CO2e/kWh värme. Anledningen till två emissionsfaktorer förklarades i kapitel 3.2. Då 

referensscenariot nettoproducerar 1344 kWh fjärrvärme erhålls en klimatbesparing med 219 

kg CO2e, vilket är visas i Figur 30. 

Klimatpåverkan (se Figur 31) från nettoproduktionen av fordonsbränslet baseras på 

antagandet att bensin utgörs som marginalfordonsbränsle. I referensscenariot produceras 64 

Nm
3
 biogas vilket med emissionsfaktorn på 0,44 kg CO2e/Nm

3
 innebär en klimatpåverkan 

med cirka 28 kg CO2e . Den producerade biogasen ersätter marginalfordonsbränslet bensin(64 

Nm
3
 biogas motsvarar 59 liter bensin) och denna klimatnytta blir således cirka 155 kg CO2e

30
. 

Detta innebär att den totala klimatpåverkan från referensscenariots då bilen kör 656 km är 

cirka -126 kg CO2e. 

                                                 
30

 Emissionsfaktorn för bensin är 2,64 CO2e/liter.  
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Figur 31, Indirekta emissioner från fordonsbränsle i referensscenariot 

11.4.2 Behandlingsscenario ”Rya” efter komplettering 

I Tabell 21 redovisas nettoproduktionen och klimatpåverkan om 1 ton matavfall behandlas 

enligt behandlingsscenario ”Rya”. Om 1 ton matavfall behandlas enligt behandlingsscenario 

”Rya” produceras el, fjärrvärme och biogas. Scenariots ”skorstensemissioner” uppnår till 

cirka 69 kg CO2e och dess klimatpåverkan, dvs. de globala emissionerna uppnår till cirka -

251 kg CO2e. 

Tabell 21, Nettoproduktion och klimatpåverkan behandlingsscenario ”Rya” 

Nettoproduktion inkl. kompletterande energi   

El, kWh 127  

Fjärrvärme, kWh 1344  

Fordonsbränsle   

 - Biogas, Nm3 32  

 - Bensin, liter 30  

   

Direkta emissioner (g CO2e) Lokalt Globalt 

Förbehandlingsanläggningen 178 178 

Gasendal 6 754 6 754 

Rya KVV 167 167 

Sävenäs 4 293 4 293 

Transporter 338 338 

Indirekta emissioner (g CO2e)   

El  - 62 109 

Fjärrvärme 43 393 -214 280 

Fordonsbränsle 14 142 14 142 

Totala emissioner (g CO2e) 69 266 -250 517 
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De indirekta emissionerna från behandlingsscenario ”Rya” redovisas mer detaljerat i Figur 

32- Figur 34 nedan. 

 

Figur 32, Indirekta emissioner från elektricitet i behandlingsscenario ”Rya” 

 De indirekta emissionerna som sker till följd av elanvändningen och produktion från 

behandlingsscenario ”Rya” redovisas i Figur 32 ovan. Scenariot använder 116 kWh el, 

producerar 211 kWh el och kompletteras med 32 kWh elproduktion. Detta resulterar i att 

scenariots nettoproduktion är 127 kWh el och dess klimatpåverkan uttryckt i CO2e är -62 kg. 

 

Figur 33, Indirekta emissioner från fjärrvärme i behandlingsscenario ”Rya” 

I Figur 33 redovisas den indirekta klimatpåverkan från fjärrvärmen i behandlingsscenario 

”Rya”. I likhet med de indirekta emissionerna för fjärrvärme från referensscenariot används 

även här två emissionsfaktorer. Vid produktion samt användningen används emissionsfaktorn 

0,14 kg CO2e/kWh värme och vid komplettering används -0,17 kg CO2e/kWh värme. Den 

-116 

211 
32 127 116 

-211 

32 

-62 

-300

-200

-100

0

100

200

300

Används Produceras Kompletteras Totalt

Elektricitetens indirekta emissioner, 
behandlingsscenario "Rya" 

I kWh

I kg CO₂e 

-59 

577 
826 

1344 

8 

-81 -141 -214 

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Används Produceras Kompletteras Totalt

Fjärrvärmens indirekta emissioner, 
behandlingsscenario "Rya" 

I kWh

I kg CO₂e 



60 

 

totala klimatpåverkan då behandlingsscenario ”Rya” nettoproducerar 1 344 kWh fjärrvärme 

uppnår till – 214 kg CO2e.  

De indirekta emissioner som sker till följd av fordonsbränsleanvändning och ersättningen för 

behandlingsscenario ”Rya” redovisas i Figur 34 nedan. I scenariot produceras 32 Nm
3 

biogas 

vilket med en emissionsfaktor på 0,44 kg CO2e/Nm
3
, bidrar till en klimatpåverkan på cirka 14 

kg CO2e. Biogasproduktionen ersätter bensin som antagits som marginalfordonsbränsle och 

därmed erhålls en besparing på 30 liter bensin. Detta då 32 Nm
3
 motsvarar ungefär 30 liter 

bensin. Denna klimatbesparing resulterar då i 78 kg CO2e
31

. Scenariot skall sedan 

kompletteras med samma mängd bensin som ersatts. Detta då den producerade biogasen 

enbart transporterade personbilen halv sträckan, dvs. 328km. Resterande sträcka kompletteras 

med bensin vilket innebär en klimatpåverkan på 78 kg CO2e. Personbilen från 

behandlingsscenario ”Rya” har nu transporterats 656 km till en total klimatbelastning på 14 

kg CO2e.  

  

Figur 34, Indirekta emissioner från fordonsbränsle i behandlingsscenario ”Rya” 

  

  

                                                 
31

 Emissionsfaktorn för bensin är 2,64 CO2e/liter 
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11.4.3 Behandlingsscenario ”Sävenäs” efter komplettering 

Behandlingsscenariot ”Sävenäs” klimatpåverkan och nettoproduktion inklusive 

kompletterande energi redovisas i Tabell 22 nedan. Om 1 ton matavfall behandlas enligt 

behandlingsscenariot produceras el och fjärrvärme. Scenariots ”skorstensemissioner” uppnår 

till cirka -19 kg CO2e och dess klimatpåverkan, dvs. de globala emissionerna uppnår till cirka 

-146 kg CO2e. 

Tabell 22, Nettoproduktion och klimatpåverkan behandlingsscenario ”Sävenäs” 

Nettoproduktion inkl. kompletterande energi   

El, kWh 127  

Fjärrvärme, kWh 1344  

Fordonsbränsle   

 - Bensin, liter 59  

   

Direkta emissioner (g CO2e) Lokalt Globalt 

Sävenäs 14 311 14 311 

Indirekta emissioner (g CO2e)   

El  -127 000 

Fjärrvärme -189 504 -189 504 

Fordonsbränsle 155 847 155 847 

Totala emissioner (g CO2e) -19 347 -146 347 

Scenariot indirekta emissioner till följd av el, fjärrvärme och fordonsbränslen redovisas i 

Figur 35 - Figur 37 

 

Figur 35, Indirekta emissioner från elektricitet i behandlingsscenario ”Sävenäs” 

I behandlingsscenario ”Sävenäs” sätts nivån för hur mycket elektricitet som skall produceras 

från varje enskilt scenario. Scenariots producerade 256 kWh elektricitet antas ersätta 

marginalelen vilket innebär att 256 kg CO2e besparas. Scenariot använder 129 kWh vilket 

uttryckt i CO2e är 129 kg. Produktionen minus användningen resulterar i att scenariots 

nettoproduktion är 127 kWh vilket i CO2e är -127 kg. 
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Figur 36, Indirekta emissioner från fjärrvärme i behandlingsscenario ”Sävenäs” 

Fjärrvärmens indirekta klimatpåverkan redovisas i Figur 36. Här framgår det tydligt att 

fjärrvärme varken används eller kompletteras. Med en emissionsfaktor på 0,14 kg CO2e/kWh 

producerad fjärrvärme och en produktion på 1 344 kWh utgör behandlingsscenario ”Sävenäs” 

en klimatbesparing motsvarande 190 kg CO2e.   

Eftersom behandlingsscenario ”Sävenäs” inte producerar biogas måste scenariot kompletteras 

med bensin för att personbilen skall transporteras 656 km. Scenariot kompletteras med 59 liter 

bensin vilket resulterar i att scenariots indirekta emissioner från fordonsbränslet blir 156 kg 

CO2e.    

 

Figur 37, Indirekta emissioner från fordonsbränsle i behandlingsscenario ”Sävenäs” 
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11.4.4 Sammanställning av resultat 

I Figur 38 - Figur 41 redovisas behandlingsscenarierns lokala och globala klimatpåverkan. De 

emissioner som kommer från förbehandlingsanläggningen och från transporterna av rejektet 

samt slurryn i referensscenariot och i behandlingsscenario ”Rya” redovisas i figurerna som 

noll. Samma sak gäller för emissionerna från Rya KVV i behandlingsscenario ”Rya”. Dessa 

emissioner är i vekligheten inte noll men pga. avrundning upp till kg CO2e försummas dess 

klimatpåverkan.  

 

Figur 38, Totala växthusgaser från referensscenariot 
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Figur 39, Totala växthusgaser från behandlingsscenario ”Rya” 

 

Figur 40, Totala växthusgaser från behandlingsscenario ”Sävenäs” 

I Figur 41 redovisas en sammanställning av scenariernas skorstensemissioner samt globala 

klimatpåverkan. Resultatet som erhålls i Figur 41 kommer vid referering att benämnas som 

originalresultatet. Då endast skorstensemissionerna studeras är det klimatmässigt bästa sättet 

att omhänderta energi i 1 ton matavfall redovisat i referensscenariot, tätt följt av 

behandlingsscenario ”Sävenäs”. Behandlingsscenario ”Rya” beskriver då klimatpåverkan 

mäts i skorstensemissioner det sämsta sättet att omhänderta energi i 1 ton matavfall.  
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Då istället klimatpåverkan mäts globalt, vilket är det rätta sättet att mäta klimatpåverkan, 

ändras studiens resultat drastiskt. Behandlingsscenario ”Rya” beskriver nu ur global 

klimatsynpunkt det bästa sättet att omhänderta energi i 1 ton matavfall. Den globala 

klimatpåverkan blir negativ vilket innebär en klimatbesparing på 251 kg CO2e. 

Referensscenariots globala klimatpåverkan innebär även den en klimatbesparing, dock inte 

lika stor som i behandlingsscenario ”Rya”. 147 kg CO2e besparas globalt då 1 ton matavfall 

behandlas enligt referensscenariot. Då matavfallet behandlas enligt behandlingsscenario 

”Sävenäs” sker även då en global klimatbesparing. Om matavfallet behandlas enligt 

behandlingsscenario ”Sävenäs” minskar den globala klimatpåverkan med 146 kg CO2e. 

 

Figur 41, Sammanställning av klimatpåverkan från samtliga behandlingsscenarion i studien. 
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12 Känslighetsanalys 

För att validera studiens resultat och stabilitet kommer tre känslighetsanalyser att utföras, 

namngivna känslighetsanalys 1-3. Känslighetsanalyserna innefattar förändringar av indata så 

att alla scenarier på ett eller annat sätt berörs. De parametrar som kommer att ändras är: 

 Metanpotentialen, genom en ökad utrötningsgraden 

 Driftstiden på Rya KVV 

 Nordisk medelel istället för marginalel.  

Känslighetsanalysernas resultat kommer enbart att uttryckas i global klimatpåverkan. 

Anledningen till detta är att det är av författarens avsikt att påvisa behandlingsscenariernas 

verkliga klimatpåverkan. Skorstensemissionerna redovisar endast de lokala utsläppen och inte 

den verkliga klimatpåverkan.  

12.1 Känslighetsanalys 1 - Ökad metanpotential för förbehandlat 

matavfall 

För att utvärdera den producerade gasens påverkan på resultatet valdes i dennas studie att öka 

det metanutbyte som tidigare antagits till 375 Nm
3
/ ton VS. Utifrån resonemanget fört kring 

samrötning kan det antas att det totala energiutbytet kommer att öka då matavfallet samrötas 

tillsammans med avloppsslammet på Ryaverket.  

I känslighetsanalys 1 kommer utrötningsgraden att öka vilket innebär ett ökat metanutbyte. 

Den nuvarande utrötningsgraden på 70 % har i känslighetsanalysen ökat till 80 %. Denna 

ökning baseras på resultaten erhållna i Hansen m.fl. (2007), där det fastslogs att 

utrötningsgraden kan variera mellan 75-80 % och således är den maximala utrötningsgraden 

80 %.  Med den maximala utrötningsgraden på 80 % ändras metanutbytet för matavfallet från 

375 Nm
3
/ton VS till cirka 425/ton VS.  

I figuren Figur 42 nedan redovisas resultatet från de tre scenarierna på metanutbytet ökar från 

375 till 425 Nm3/ ton VS.   
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Figur 42, Scenariernas klimatpåverkan vid ökat metanutbyte. 

Eftersom den producerade biogasen är direkt proportionell mot utrötningsgraden ökar även 

biogasproduktionen då utrötningsgraden ökar med 10 % -enheter. 

Ökad utrötningsgrad och därmed ökat metanutbyte innebär en ökad gasproduktion. Denna 

logiska ekvation speglas i Figur 42 där de behandlingsscenarierna med gasproduktion minskar 

klimatbelastningen. Behandlingsscenario ”Rya” beskriver fortfarande ur klimatsynpunkt det 

bästa sättet att omhänderta energi i 1 ton matavfall. Klimatpåverkan från scenariot har 

minskat med 24 kg CO2e i jämförelse med på resultatet från orginalstudien. Även 

referensscenariot har minskat klimatpåverkan. Då utrötningsgraden ökat har klimatpåverkan 

minskat med 11 kg CO2e i jämförelse med orginalstudiens resultat. Detta betyder alltså att vid 

fortsatt ökad utrötningsgrad kommer båda behandlingsscenarierna att minska sin 

klimatpåverkan. Vidare innebär en ökad utrötningsgrad även en ändrad klimatpåverkan från 

behandlingsscenario ”Sävenäs”. Till skillnad från referensscenariot och behandlingsscenario 

”Rya” kommer behandlingsscenario ”Sävenäs”:s klimatförändring av vara negativ. Vid ökad 

utrötningsgrad ökar klimatpåverkan från behandlingsscenario ”Sävenäs” med 20 kg CO2e. 

Anledningen till detta är att vid ökad gasproduktion ökar sträckan som bilen skall 

transporteras. Från orginalstudien erhölls 64 Nm
3
 biogas vilket en personbil kunde 

transporteras en sträcka på 656 km. Då gasproduktionen ökar, ökar även biogasproduktionen 

som därmed ökar den erhållna körsträckan. I behandlingsscenario ”Sävenäs”, där ingen biogas 

produceras, innebär en ökad körsträcka en ökad användning av marginalfordonsbränslet 

bensin. Och det är denna ökade komplettering av bensin som innebär en ökad klimatpåverkan 

från behandlingsscenario ”Sävenäs”.  

Slutligen kan resultatet av denna känslighetsanalys avslöja att vid de antaganden som gäller 

för denna specifika studie kommer referensscenariot aldrig att ur klimatsynpunkt vara ett 

bättre behandlingsalternativ för 1 ton matavfall än den beskriven i behandlingsscenario 

”Rya”.       
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12.2 Känslighetsanalys 2 - Ökad driftstid på Rya KVV 

Under sommartid och då fjärrvärmebehovet i Göteborg minskar stängs Rya KVV successivt 

ned (se Figur 4). En konsekvens av detta är utöver den minskade värmeproduktionen även en 

minskad elproduktion. I känslighetsanalys 2 antas Rya KVV utgöra baslasten i Göteborgs 

fjärrvärmenät istället för Sävenäs AKV som idag körs året runt. Detta innebär att 

gaskombianläggningens drifttid kommer att fördubblas. Denna förändring tros påverka alla tre 

behandlingsscenarion trots att gasen endast förbränns i Rya KVV i behandlingsscenario 

”Rya”. 

I Figur 43 nedan redovisas den globala klimatpåverkan från de tre behandlingsscenarierna då 

Rya KVV antas utgöras som baslasten i Göteborgs fjärrvärmenät. 

 

Figur 43, Scenariernas klimatpåverkan vid ökad drifttid på Rya KVV 

Om Rya KVV ökar drifttiden innebär detta att all producerad gas från biogasanläggningen 

kommer att skickas till gaskombin. I och med detta producerar nu behandlingsscenario ”Rya” 

ingen biogas vilket innebär att scenariot måste kompletteras med bensin. Denna komplettering 

innebär en ökad klimatpåverkan med cirka 155 kg CO2e. Trots denna komplettering förblir 

studiens resultat detsamma. Behandlingsscenario ”Rya” är fortfarande det 

behandlingsscenario som innebär minst klimatbelastning. Scenariots klimatpåverkan har till 

och med minskat med 13 kg CO2e i jämförelse med orginalstudiens resultat, vilket framgår i 

Figur 43. Detta förklaras av den anledning att Rya KVV nu är den anläggningen som 

producerar mest elektricitet. I orginalstudien producerade Sävenäs KVV i 

behandlingsscenario ”Sävenäs” mest el, 127 kWh elektricitet producerades då matavfallet 

förbrändes direkt utan förbehandling. I och med att Rya KVV nu drivs året runt 

nettoproduceras nu 215 kWh elektricitet. Detta betyder att referensscenariot och 

behandlingsscenario ”Sävenäs” nu måste kompletteras med ytterligare 88 kWh elektricitet 

vilket baseras på kolkondens. Detta förklarar varför behandlingsscenario ”Sävenäs” samt 

referensscenariot klimatpåverkan ökar då drifttiden för gaskombin gör densamma. För 

behandlingsscenario ”Rya” innebär att de klimatvinster som uppstår vid ökad elproduktion är 
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större än den klimatpåverkan som kompletterande fordonsbränsle förorsakar och därav 

minskar scenariot globala klimatpåverkan.  

12.3 Känslighetsanalys 3 - Ändrad miljövärdering av el 

I studien har det antagits att el klimatvärderas som marginalel. Detta betyder att såväl 

producerad el som använd el anses baseras på kolkondens. Genom att ändra miljövärdering av 

el från marginalel till nordisk medelel förskönas verkligheten och även så resultatens 

tillförlitlighet.  

Trots detta kommer ändå synsättet på el att ändras och därmed baseras elproduktionen nu på 

den nordiska medelelen istället för marginalel. Att redovisa båda synsätten på hur el 

klimatvärderas tydliggör hur stor roll synsättet har på systemanalysers resultat och detta är 

något som författaren vill påvisa. I känslighetsanalys 3 antas den nordiska medelelens 

emissionsfaktor till 0,1 kg CO2e/kWh. Motsvarande siffra för marginalel är 1 kg CO2e/kWh.  

Då miljövärderingen av elektricitet ändras innebär även detta en förändring av fjärrvärmens 

klimatpåverkan. Elektriciteten som produceras samtidigt som värme i ett kraftvärmeverk 

kommer inte längre att ersätta marginalel, dvs. kolkondens. Elen kommer istället att ersätta 

den nordiska medelelen och ett kraftverk med motsvarande emissionsfaktor för 

elproduktionen som för den nordiska medelelens emissionsfaktor. Därför kommer 

emissionsfaktorn för kompletterande fjärrvärmeproduktion att ändras från -0,17 kg CO2e/kWh 

värme till 0,1 kg CO2e/kWh värme. Se bilaga 1 för emissionsberäkningar för fjärrvärme. 

Däremot kommer inte den lokala emissionsfaktorn för fjärrvärme att förändras då elen 

baserad på nordisk medelel istället för marginalel. 

I Figur 44 nedan redovisar klimatpåverkan från de tre scenarierna då elen värderas ur ett 

marginalperspektiv samt då den baseras på nordisk medelel.  
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Figur 44, Scenariernas klimatpåverkan då elen klimatvärderas som nordisk medelel samt marginalel 

Från Figur 44 ovan kan slutsatsen dras att då el värderas på olika sätt erhålls stora skillnader i 

resultaten. När elen klimatvärderas som marginalel beskriver behandlingsscenario ”Rya” det 

klimatmässigt bästa sättet att behandla 1 ton matavfall, följt av referensscenariot samt 

behandlingsscenario ”Sävenäs”. Då elen istället baseras på nordisk medelel är resultatet 

annorlunda. Referensscenariot redovisar nu det klimatmässigt bästa sättet att omhänderta 

energin i 1 ton matavfall. Dess klimatpåverkan har ökat i jämförelse med originalresultatet 

vilket kan härledas till att emissionsfaktorn för kompletterande fjärrvärme nu är positiv och 

därmed erhålls inga klimatvinster vid kompletterande värmeproduktion. Samma resonemang 

gäller för de övriga två scenarierna. Anledningen till att referensscenariot nu beskriver det 

bästa sättet att omhänderta matavfallet är att det producerar biogas. Biogasproduktionen i 

scenariot leder till minskade CO2e pga. ersättning av bensin. Denna ersättning är större än 

både den kompletterande el- och värmeproduktionens klimatpåverkan och således förblir 

klimatpåverkan för referensscenariot negativ. Referensscenariots klimatpåverkan är vid 

ändrad miljövärdering av el -47 kg CO2e. 

Klimatpåverkan från behandlingsscenario ”Rya” är nu 28 kg CO2e. Denna ökning kan 

härledas, inte bara från kompletterande fjärrvärme, utan också från klimatvinsterna erhållna 

från ersättning av den nordiska medelelen. I orginalstudien ersattes den producerade elen 

kolkondens vilket innebar en stor klimatbesparing (-1 kg CO2e för varje producerad kWh el). 

Denna klimatbesparing är nu mycket liten vilket beror på att elen klimatvärderas som nordisk 

medelel med en emissionsfaktor på 0,1 kg CO2e/kWh el. Samma resonemang gäller för 

behandlingsscenario ”Sävenäs” som nu ökat sin klimatpåverkan till -32 kg CO2e.  
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Slutsatsen från denna känslighetsanalys är att då el klimatvärderas som nordisk medelel 

beskriver referensscenariot ur klimatsynpunkt det bästa sättet att omhänderta 1 ton matavfall. 

  



72 

 

13 DISKUSSION 

Författaren vill innan diskussionen påminna läsaren om att studiens resultat gäller för de 

antaganden och avgränsningar som gjorts i studien. Av denna anledning anser författaren att 

läsaren bör noggrant studera dessa antaganden och avgränsningar för att inte förvillas av 

studiens resultat.  

En intressant aspekt av studiens resultat är att oavsett vilket behandlingsscenario som 

tillämpas kommer klimatpåverkan att blir negativ. Den negativa klimatpåverkan erhålls bland 

annat genom att råvaran, dvs. matavfallet är antaget som 100 % biobränsle. Detta innebär att 

koldioxidutsläppen genererade från förbränning av matavfallet eller dess biprodukter antas 

vara biogen och därmed sker inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. En negativ 

klimatpåverkan genereras även då marginalfordonsbränslet bensin ersätts med producerad 

biogas. Denna negativa klimatpåverkan erhålls till största del i referensscenariot men även i 

behandlingsscenario ”Rya”. Detta antagande är dock inte lika avgörande för studiens resultat 

som emissionsfaktorerna för fjärrvärme och elektricitet. Fjärrvärmens emissionsfaktor innebär 

en negativ klimatpåverkan för alla tre studerade behandlingsscenarion, vilket även framgår ur 

bland annat Figur 38 - Figur 40. Den negativa emissionsfaktorn uppstår från antagandet att all 

el klimatvärderas som marginalel producerad i kolkraftverk. Genom detta antagande innebär 

en samtidigt el- och värmeproduktion i ett KVV en indirekt klimatbesparing då el med mindre 

tillkopplade växthusemissioner ersätter kolkondens. De kraftvärmeverk vilka innefattas i 

Göteborgs fjärrvärmenät förbränner avfall och naturgas vilka båda påvisar en lägre 

emissionsfaktor än kol. Som en konsekvens av detta innebär alltså en ökad 

fjärrvärmeanvändning en minskad klimatpåverkan. 

En mycket intressant konsekvens vid ändrad miljövärdering av elektricitet är att studiens 

resultat då ändras vilket även påvisades i känslighetsanalys 3. Behandlingsscenario ”Rya” 

beskriver ur klimatsynpunkt det bästa sättet att omhänderta energin i 1 ton matavfall då elen 

klimatvärderas som marginalel. Då elen istället klimatvärderas som nordisk medelel beskriver 

behandlingsscenario ”Rya” det ur klimatsynpunkt det sämsta behandlingssättet. Detta är en 

konsekvens av resonemanget fört i stycket ovanför. Författaren menar att eftersom 

behandlingsscenarierna innebär en påverkan på elproduktionen bör elen i studien 

klimatvärderas som marginalel och inte som nordisk medelel. Den nordiska medelelen bör 

istället tillämpas vid kartläggningar av elanvändning där den totala användningen är lika med 

den totala produktionen.  

Av studiens resultat att tolka så är det i Göteborg bättre att producera el och värme än 

fordonsbränsle av den producerade biogasen. Detta behöver inte betyda att så är fallet i övriga 

delar av Sverige eller världen. Författaren menar att behandlingsscenario ”Rya” är ur 

klimatsynpunkt är det bästa behandlingsscenariot beroende på att Rya KVV inkluderas. 

Gaskombianläggningens elverkningsgrad är nästa lika hög som fjärrvärmeverkningsgraden 

och därför har gaskombin ett alfavärde
32

 på cirka 1. Författaren menar att det är tack vare 

                                                 
32

 Alfavärdet anger förhållandet mellan producerad el och värme i ett kraftvärmeverk. Elverkningsgraden 

divideras med värmeverkningsgraden där siffran 1 anger att lika mycket el produceras som värme.  
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gaskombins höga alfavärde som behandlingsscenario ”Rya” beskriver det bästa sättet att 

omhänderta energi i 1 ton matavfall. 

Elproduktion baserad på biogas är ingen ovanlig företeelse, vilket kanske förvånar många. I 

både Danmark och Tyskland produceras el i gasturbiner på mindre biogasanläggningar. Den 

producerade elen täcker anläggningens årliga behov och överskotten läggs ut på nätet. Det är 

av författarens tolkning att elproduktion baserat på biogas inte tillämpats i stor grad i Sverige 

eftersom produktionen av ”grön” el anses vara tillräckligt. Sveriges elproduktion baseras till 

cirka 80 % på vattenkraft och kärnkraft, vilket föranleder till en liten klimatpåverkan. Fokus 

har istället inriktats på att fasa ut de fossila fordonsbränslena i linje med EU:s 2020-mål om 

10 % förnyelsebar energi inom transportsektorn. 

Metanutbytet för slurryn i studien är antagen till 375 Nm
3
/ton VS. Om slurryn rötas på 

biogasanläggningen på Ryaverken kommer detta att göras tillsammans med avloppsslammet. 

Genom denna samrötning kan metanutbytet för båda substraten höjas vilket bidrar till en ökad 

biogasproduktion. Detta har bland andra påvisats av Davidsson m.fl., (2010). Däremot 

kommer ett ökat metanutbyte inte att påverka studiens resultat vilket även framgick ur 

känslighetsanalys 1 där studiens utrötningsgrad och därmed metanutbytet ökade. 

Känslighetsanalysens resultat innebar en mindre klimatpåverkan för både behandlingsscenario 

”Rya” som för referensscenariot i jämförelse med då metanutbytet var högre. Däremot 

minskade klimatpåverkan från behandlingsscenario ”Rya” mest vilket innebär att 

referensscenariot aldrig kommer att vara ett klimatmässigt bättre behandlingsscenario vid ökat 

metanutbyte än behandlingsscenario ”Rya”.  

En intressant diskussion kan föras kring den producerade slurryns TS- halt och dess påverkan 

på studiens resultat. Ur energieffektivitetssynpunkt är det önskvärt att slurryns TS-halt skall 

vara så hög som möjligt. Anledningen till detta är att ju torrare slurryn är, dvs. ju högre TS-

halt, desto mer energi kan erhållas ur rötningsprocessen per ton slurry. Slurryns TS-halt får 

dock inte vara för hög vilket kan resultera i att slurryn icke är pumpbar. Balansgången mellan 

högt energiutbyte och pumpbarhet anses vara uppfylld då slurryns TS-halt antas till 20 %. En 

så pass hög TS-halt anses pumpbar, vilket även bekräftas på förbehandlingsanläggningen i 

Borås. Där har TS-halter på upp mot 18 % uppmätts utan att notera några förändringar i 

driften. Slurryns TS-halt påverkar utöver energiproduktionen även energianvändningen. Om 

en lägre TS-halt än 20 % antagits hade energianvändningen för transporterna ökat. Utifrån 

studiens resultat kan dock erhållas att denna ökade energianvändningen inte kommer att 

påverka resultatet nämnvärt. Detta då transporternas klimatpåverkan endast står för en bråkdel 

av den totala klimatpåverkan för både referensscenariot som för behandlingsscenario ”Rya”. 

Om däremot kostnader inkluderades i arbetet skulle en minskning av slurryns TS-halt ge ett 

större utslag än för klimatpåverkan. 

Det matavfall som förbränns på Sävenäs AKV i behandlingsscenario ”Sävenäs” samt det 

rejekt som framställs i referensscenariot och behandlingsscenario ”Rya” uppvisar båda ett 

värmevärde som understiger ugnarnas förbränningsintervall på Sävenäs AKV. Matavfallets 

värmevärde är i studien antaget till 1,6 MWh/ton och rejektets värmevärden är 1,7 MWh/ton. 

Förbränningsintervallet vilka ugnarna på Sävenäs AKV verkar inom är mellan 1,9 - 3,9 

MWh/ton.  Detta innebär alltså att avfallet som inkluderas i studien egentligen inte är 
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önskvärd att förbränna, då den minskar energiutbytet i förbränningen. Då både matavfallet 

och rejektet kommer att förbrännas på Sävenäs AKV kommer mängderna att blandas i 

avfallsbunkern med allt annat inkommande avfall som dagligen transporteras till 

kraftvärmeverket. Detta betyder att det avfall som matas till förbränningsugnarna är väl 

homogeniserat och därmed förbränns aldrig matavfallet eller rejektet var för sig. Eftersom 

matavfallet på årsbasis endast står för maximalt 4 % av det totalt förbrända avfallet på 

Sävenäs kommer matavfallets värmevärdespåverkan på den årliga produktionen att vara 

försumbar. Om matavfallet istället uppgår till förbehandlingsanläggningens fulla kapacitet, 

dvs. 40 000 årston, menar författaren att en konsekvensanalys bör utföras då matavfallet 

behandlas enligt behandlingsscenario ”Sävenäs”.   

Det klimatmässigt bästa behandlingsscenariot har dock en begränsning. Rya KVV kan endast 

förbränna gas bestående av 5 vol-% biogas. Denna begränsning spelar dock ingen roll då 

biogasproduktionen från matavfallet i studien på årsbasis aldrig uppnår sådana mängder. Den 

producerade biogasen uppnår endast till cirka 0,8 % av den mängd gas som årligen förbränns 

på Rya KVV. Samma sak gäller då förbehandlingsanläggningens kapacitet nyttjas till fullo 

och maximal slurryproduktion tillämpas. Detta innebär att dubbelt så mycket biogas 

produceras vilket motsvarar cirka 1,6 vol-% av den mängden som förbränns på Rya KVV. Än 

så länge är biogasvolymen inget problem men då den biogasen som produceras vid rötning av 

avloppsslammet från avloppsreningsverket inkluderas blir resultatet annorlunda. Då biogasen 

från matavfallet och avloppsslammet summeras överstigs gränsen på 5 vol-%. Detta problem 

skulle enligt författaren kunna lösas på olika sätt. Antingen renas gasen i 

uppgraderingsanläggningen Gasendal vilket skulle innebära ytterligare energianvändning och 

därmed ytterligare klimatpåverkan från behandlingsscenario ”Rya”. Ett annat alternativ skulle 

kunna vara att en utbyggnation sker av den gasklocka som står på Ryaverket. Den utbyggda 

gasklockan skulle fungera som en ackumulator där överskottet biogas då skulle kunna 

förvaras. 

Varje behandlingsscenario medför vissa merkostnader. Då studiens resultat inte kan tolkas i 

ekonomiska termer anser författaren ändå att respektive behandlingsscenarios kostnader kort 

bör diskuteras. Behandlingsscenario ”Sävenäs” är det enda scenariot som idag fysiskt 

existerar. Avfallskraftvärmeverket har sedan 1972 förbränt avfall till förmån för el och värme 

och således tillkommer inga större kostnader till scenariot förutom den för insamling av 

matavfallet. Denna kostnad kommer i diskussion att ignoreras då studiens systemgräns dras 

vid respektive scenarios första behandlingsanläggning. Den merkostnad som kan tillkomma 

behandlingsscenario ”Sävenäs” är kostanden för eventuellt ökad användning av eldningsolja. 

Vilken i sammanhanget anses försumbar då mycket lite stödeldning sker för alla tre 

behandlingsscenarion. Referensscenariots inkluderande anläggningar existerar alla i 

verkligheten utom förbehandlingsanläggningen som skall byggas på Marieholm. Prislappen 

för förbehandlingsanläggningen antas ligga runt 50 miljoner kronor. Behandlingsscenario 

”Rya”, innefattar även den en merkostnad. Då inget gasnät återfinns mellan 

biogasanläggningen och Rya KVV måste en sådan byggas, vilket skulle medföra höga 

byggnationskostnader. Dock inte i samma nivå som för förbehandlingsanläggningen. Vad 

gäller behandlingsavgifterna för matavfallet för respektive behandlingsscenario så prioriteras 
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biologisk behandling framför förbränning. Behandlingsavgifterna variera men snittet per ton 

behandlat avfall är för förbränning i Sverige 825 kr och för biologisk behandling, i studiens 

fall rötning, 600 kr.
33

 Detta betyder att referensscenariot och behandlingsscenario ”Rya” bör 

premieras. En annan slutsats som kan dras är att det enda behandlingsalternativet som inte 

medför kostnader är behandlingsscenario ”Sävenäs”. Då scenariot även påvisar en 

negativklimatpåverkan kan inte författaren utesluta att detta behandlingsscenario ur ett 

ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv beskriver det bästa sättet att omhänderta energi i 1 

ton matavfall.  

Vidare forskning 

Eftersom examensarbetet utfördes parallellt med förbehandlingsanläggningsprojektet uppstod 

det vid ett flertal tillfällen komplikationer som inte hade uppkommit om projektet redan var 

klart. Exempelvis ändrades val av transportmedel för slurryn sent i examensarbetet. Detta 

innebär att transportdelen i rapporten inte längre stämmer till 100 %. Däremot anser 

författaren att studiens resultat inte kommer påverkas avsevärt då klimatpåverkan från 

transporterna enbart utgjorde en bråkdel av den totala klimatpåverkan vilket även påvisas i 

Figur 38 - Figur 39. 

I studien inkluderas inte de restprodukter som härstammar från biogasanläggningen samt 

avfallsförbränningsanläggningen. Biogasanläggningens rötslam skulle kunna spridas på 

åkermarker och därmed användas som biogödsel. Genom att ersätta konstgödsel producerat 

med fossila bränslen med restprodukten från rötningsprocessen erhålls en indirekt klimatvinst. 

Genom att inkludera biogödsel i studien skulle klimatpåverkan från referensscenariot och 

behandlingsscenario ”Rya” minska i jämförelse med orginalstudiens resultat. Däremot skulle 

inte studiens resultat förändras då lika mycket biogödsel produceras i båda 

behandlingsscenarion. Vilket betyder att behandlingsscenario ”Rya” fortfarande skulle ur 

klimatsynpunkt beskriva det bästa sättet att omhänderta energin i 1 ton matavfall. Om 

restprodukterna från avfallskraftvärmeverket inkluderats i studien skulle klimatpåverkan från 

behandlingsscenario ”Sävenäs” öka. Detta i och med att restprodukterna emitterar bland annat 

metan vid deponering. Författaren menar att om restprodukterna inkluderas erhålls en 

noggrannare redovisning av respektive scenarios klimatpåverkan. Dessutom innebär 

resthantering merkostnader för respektive scenario. Författaren menar att en ekonomisk 

analys av respektive behandlingsscenario, inklusive restproduktshantering, kan ge ändrade 

resultat gentemot originalstudien och därför kan vara intressant att utföra. 

  

                                                 
33

 Prisuppgifterna är från Avfall Sverige (2010a) 
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14 SLUTSATS 

I denna studie granskas tre olika behandlingsscenarion som kan omhänderta energin i 1 ton 

matavfall. Varje behandlingsscenario producerade olika mängder energi i form av el, 

fjärrvärme och biogas. De tre behandlingsscenarierna energikompletterades så att nytta från 

varje scenario var densamma. Totalt producerades i varje scenario 127 kWh el och 1 344 kWh 

fjärrvärme. Scenariernas producerade fordonsbränsle motsvarade en körsträcka på 656 km. 

Varje behandlingsscenarions klimatpåverkan kartlades och slutresultatet redovisas i Figur 45. 

 

Figur 45, Klimatpåverkan vid behandling av 1 ton matavfall från studiens behandlingsscenarion 

Studiens resultat redovisar att behandlingsscenario ”Rya” beskriver ur klimatsynpunkt det 

bästa sättet att omhänderta 1 ton matavfall. I behandlingsscenariot produceras biogas som 

sedan förbränns i en gaskombianläggning för el och värmeproduktion samt uppgraderas till 

fordonsbränsle. Den totala klimatpåverkan från behandlingsscenariot är -251 kg CO2e. Alltså 

en minskad klimatpåverkan med 251 kg CO2e. De skorstensemissioner som uppstår från 

behandlingsscenario ”Rya” är 69 kg CO2e.  

Klimatpåverkan från referensscenariot och behandlingsscenario ”Sävenäs” är ungefär lika 

stor. Den klimatpåverkan som uppstår då 1 ton matavfall behandlas enligt scenarierna är – 

147 kg CO2e för referensscenariot och -146 kg CO2e för behandlingsscenario ”Sävenäs”. 

Motsvarande skorstensemissioner från scenarierna är -24 kg CO2e och – 19 kg CO2e. 

Studiens resultat visar att det behandlingsscenariot med störst lokal klimatpåverkan beskriver 

ur global klimatsynpunkt det bästa sättet att omhänderta energin i 1 ton matavfall. 
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BILAGA 1 EMISSIONSFAKTORER FÖR FJÄRRVÄRMEN I 

GÖTEBORG 

I denna bilaga redovisas beräkningsgången för de emissionsfaktorerna för fjärrvärmen som 

används i rapporten. Först redovisas emissionsfaktorerna då elen klimatvärderas som 

marginalel och därefter då elen klimatvärderas som nordisk medelel. Följande antaganden 

gäller vid beräkningsgången: 

Sävenäs AKV har en elverkningsgrad på 16 % och en värmeverkningsgrad på 84 %. Detta 

resulterar i en totalverkningsgrad på 100 %.  Rya KVV:s elverkningsgrad är 43,5 % och dess 

värmeverkningsgrad är 49 %, vilket resulterar i en totalverkningsgrad på 92,5 %. 

Värmeverken har en totalverkningsgrad på 95 %. Elverkningsgraden i ett kolkondenskraftverk 

är antaget till 33 %. 

Emissionsfaktorer för fjärrvärmen då el klimatvärderas som 

marginalel. 

I Tabell 23 nedan redovisas beräkningsgången för fjärrvärmens emissionsfaktorer ur lokalt 

och globalt perspektiv. Respektive bränsles emissionsfaktor är tagen från Fredén (2010). 

Förutom emissionsfaktorn för avfall vilken är framtagen ur studien och baseras på 100 % 

biologiskt avfall. Värmeproduktionens fördelning redovisas i Bränslemix Fjärrvärme (2011)   

Tabell 23, Global och lokal klimatpåverkan från fjärrvärmeproduktionen i Göteborg då el klimatvärderas som 

marginalel 

Värmeproducenter Andel Bränsle g CO2e/kWh Lokala  Globala 

Elproduktion, Sävenäs AKV 26,1 % Avfall 8 2 -53 

Elproduktion, Rya KVV 26,3 % Naturgas 203 117 -154 

Spillvärme, Raffinaderier 23,6 % - 0 0 0 

Spillvärme, Avloppsreningsverket 2,8 % - 0 0 0 

Biobränsle-Värme 10,4 % - 0 0 0 

Naturgas-Värme 8,0 % Naturgas 203 17 17 

Olja-Värme 1,4 % Olja 274 4 4 

El till värmepump 1,4 % Kol 365 0 15 

Totalt 100 %   141 -171 

De lokala emissionerna beräknas fram genom att dividera emissionsfaktorn för respektive 

bränsle med värmeverkningsgraden för produktionsanläggningarna multiplicerat med 

anläggningens totalverkningsgrad. Kvoten multipliceras sedan med den procentuella andelen 

som anläggningen står för i Göteborgs fjärrvärmenät. Se beräkningsexempel 1 nedan: 

Beräkningsexempel 1, lokal klimatpåverkan från Sävenäs AKV 

 

        
                           

De globala emissionsfaktorerna för kraftvärmeverken inkluderar klimatvinsten som erhålls då 

den producerade elen ersätter marginalelen. Vid beräkningar multipliceras den lokala 
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emissionsfaktorn med alfavärdet
34

 för anläggningen. Sedan subtraheras detta värde med 

motsvarande elproduktion ett kolkraftverk. Se beräkningsexempel 2 nedan: 

Beräkningsexempel 2 

Klimatvinsten som erhålls då elproduktionen ersätter marginalelen för Rya KVV beräknas 

enligt följande;  

(
   

          
)  (

     

    
)  (

     

    
)  

   

    
                       

Emissionsfaktorer för fjärrvärmen då elen klimatvärderas som 

nordisk medelel 

Beräkningsgången för fjärrvärmens emissionsfaktorer är densamma då elen klimatvärderas 

som marginalel som då den klimatvärderas som nordisk medelel. Skillnaden är att 

emissionsfaktorn för elen inte längre är 365 g CO2e utan istället cirka 33 g CO2e. 

Emissionsfaktorerna för fjärrvärmen då elen antas baseras på nordisk medelel redovisas i 

Tabell 24 nedan. Eftersom beräkningsgången är densamma kommer inga exempel att 

redovisas. 

Tabell 24, Global och lokal klimatpåverkan från fjärrvärmeproduktionen i Göteborg då el klimatvärderas som 

nordisk medelel 

Värmeproducenter Andel Bränsle g CO2e/kWh Lokala  Globala 

Elproduktion, Sävenäs AKV 26,1 % Avfall 8 2 -4 

Elproduktion, Rya KVV 26,3 % Naturgas 203 117 81 

Spillvärme, Raffinaderier 23,6 % - 0 0 0 

Spillvärme, Avloppsreningsverket 2,8 % - 0 0 0 

Biobränsle-Värme 10,4 % - 0 0 0 

Naturgas-Värme 8,0 % Naturgas 203 17 17 

Olja-Värme 1,4 % Olja 274 4 4 

El till värmepump 1,4 % *35 33 0 1 

Totalt 100 %   141 99 

  

                                                 
34

 Alfavärdet anger förhållandet mellan producerad el och värme i ett kraftvärmeverk. 
35

 Inget bränsle är här angett utan emissionsfaktorn är vald så att 1 kWh producerad el i ett kraftvärk med 

verkningsgraden 33 % motsvarar 0,1 kg CO2e. 
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BILAGA 2 MASSBALANSER  

I bilaga 2 redovisas massbalanserna från Borås, NSR och Sysav’s förbehandlingsanläggningar 

vilka redovisades i avsnitt 6.2.1–6.2.3. Först visas däremot den massbalans som antas gälla på 

förbehandlingsanläggningen på Marieholm.  

Marieholm 

Tabell 25, Marieholms massbalans 

 Andel Vikt (ton) 

IN   

1 ton matavfall  1,00 

TS 30 % 0,30 

VS 88 % 0,26 

Vatten  0,20 

   

UT   

Slurry  0,90 

TS 20 % 0,18 

VS 89 % 0,16 

Rejekt  0,30 

TS 40 % 0,12 

VS 86 % 0,10 

 

NSR:s förbehandlingsanläggning  

Tabell 26, NSR:s massbalans 

 Andel Vikt (ton) 

IN   

Matavfall  13,4 

TS-halt 27 % 3,6 

VS-halt XX %  

Vatten  8,4 

   

UT   

Slurry  20,4 

TS-halt 11 % 2,2 

VS-halt 9 % 1,8 

Rejekt  2,9 

TS-halt 45 % 1,3 

VS-halt 40 % 1,2 
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Borås förbehandlingsanläggning 

Tabell 27, Borås massbalans 

 Andel Vikt (ton) 

IN    

Matavfall   7,5 

TS-halt 30 % 2,3 

VS-halt 26 % 2,0 

Vatten   0,64 

    

UT    

Slurry  6,7 

TS-halt 24 % 1,6 

VS-halt 20 % 1,3 

Rejekt  1,7 

TS-halt 38 % 0,6 

VS-halt 27 % 0,5 

  

Sysav:s förbehandlingsanläggning 

Massbalansen som presenteras i Tabell 28 nedan är baserad på en fallstudie som utfördes på 

Sysav’s förbehandlingsanläggning 2010 se (Truedsson, 2010). I fallstudien utfördes 5 tester 

varav 3 antogs motsvara normaldrift. Dessa tre tester redovisas i form av en 

medelvärdemassbalans i Tabell 28 nedan. TS- och VS- halter baseras dock endast på två av de 

tre testerna, detta då inga sådana tester gjordes i ett av de tre testerna. 

Tabell 28, Sysav:s massbalans 

 Andel Vikt (ton) 

IN   
Matavfall  23 

TS-halt 30 %  

Vatten  6 

   

UT   

Slurry  20,6 

TS-halt 20 % 4,1 

VS-halt 18 % 3,7 

Rejekt  7,4 

TS-halt 33 % 2,4 

VS-halt 25 % 1,9 
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BILAGA 3 TRANSPORTER   

För att räkna ut energianvändningen för transporten av rejektet samt slurryn måste vissa 

antaganden göras. Förbehandlingsanläggningens behandlar årligen 20 000 ton matavfall. 

Vilket resulterar i 18 000 ton slurry och 6 000 ton rejekt, utifrån den framräknade 

massbalansen för anläggningen(se avsnitt 6.2.4). Anläggningen antas vara i drift 220 dagar 

om året vilket resulterar i att 82 ton slurry samt 27 ton rejekt dagligen transporteras från 

anläggningen. 

Den maximala lastvikten för lastflaksväxlaren är 30 ton vilket resulterar i att det räcker med 

en daglig transport av rejektet. Från förbehandlingsanläggningen till Sävenäs AKV tur och 

retur en gång per dag ger en total resväg på 14 km. Bränsleförbrukningen för lastflaksväxlaren 

är 7 l/mil. Detta ger en daglig bränsleförbrukning på 11,9 liter. Detta betyder att lastbilens 

bränsleförbrukning uttryck per ton rejekt är 0,36 l/ton rejekt. 

Då slamtankens volym antas vara 14 m
3 

samt den producerade slurryn för enkelhetens skull 

antas väga 1 ton/m
3
 innebär detta att slambilen kan transportera 14 ton slurry per gång. Med 

en dagsproduktion på 82 ton behövs det 6 dagliga transporter av slurryn. 6 turer fram och 

tillbaka från förbehandlingsanläggningen till biogasanläggningen ger en total transportsträcka 

på 132 km. Bränsleförbrukningen för slambilen är 4 l/mil. Detta resulterar i en daglig 

bränsleförbrukning på 52,8 liter. Slambilens bränsleförbrukning per ton slurry blir då 0,64 

l/ton slurry.  

Hjullastarens bränsleförbrukning är framräknad på liknande sätt som för rejekt- och slurry 

transporterna. Lastarens dagsförbrukning är i samråd med Veine Gustavsson, Teknisk kunnig 

Renova, antagen till 20 liter per dag. Dagligen inkommer det ca 91 ton matavfall till 

anläggningen vilket ger en bränsleförbrukning på 0,22 l/ton inkommande matavfall. Då 

hjullastaren enbart skall hantera rejektet vilket motsvarar 25 % av det inkommande 

matavfallet multipliceras bränsleförbrukningen med denna faktor. Den slutliga 

bränsleförbrukningen för hjullastaren blir då 0,055 l/ton inkommande avfall.  
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I Tabell 29 nedan förklara växthusgaserna från studiens transporter utförligare. De enskilda 

växthusgaserna summeras till koldioxidekvivalenter per MJ bränsle för att sedan med hjälp av 

bränslets värmevärde omvandlas till totala koldioxidutsläpp per liter eller Nm
3
.  

Tabell 29, Växthusgaser från fordonsbränslen inkluderade i studien 

  Bensin36 Biogas Diesel37  RME38 

CO2 mg/MJ 74 000 10 527 73 000  

N2O mg/MJ 20 0,3 3  

CH4 mg/MJ 7 20 6  

CO2e mg/MJ 80 347 11 050 74 056 3 800 

CO2e kg/liter 2,6439  2,6440 0,1341 

 kg/Nm3  0,4442   

Eftersom propan tillsätts biogasen måste även dessa emissioner inkluderas. Då tillsatsen 

propan motsvarar 7 volym % av metanen kan man med hjälp av en energikvot bestämma 

emissionerna från propanet. Då 1 Nm
3
 metan produceras tillsätts 0,07 Nm

3
 propan. 

Värmevärdet för respektive gaser är 35,3 MJ/Nm
3
 för metan och 97,45 MJ/Nm

3
 för propanet, 

dvs. 35,3 MJ metan motsvarar ett tillskott på 6,8 MJ propan. Energikvoten för tillsatt propan i 

biogasen blir då 16
43

 %.
 
Biogasens växthusgaser från propanet redovisas i Tabell 30 där 

emissionerna från förbränning av propanet baseras på emissionsfaktorer från 

Naturvårdsverket. Emissionsfaktorerna multipliceras med energikvoten för att ange utsläppen 

i biogasen från propanet.   

 
Tabell 30, Växthusgaser från propan 

Propan   Energikvoten Biogas   

CO2 65 g/MJ 16 % CO2 10 527 mg/MJ 

N2O 0,002 g/MJ 16 % N2O 0,32 mg/MJ 

CH4 0,001 g/MJ 16 % CH4 0,16 mg/MJ 

  

                                                 
36

 Emissionsfaktorerna baseras på de redovisade i RVF (2005b) 
37

 Emissionsfaktorerna baseras på de redovisade i RVF (2005b) 
38

 Emissionsfaktorn för fordonsbränslet RME är baserad på en livscykelanalys gjord på Perstorp AB i 

Stengungssund, se Perstorp (2009). Däremot är emissionsfaktorn enbart baserad på förbränningsgaserna. 
39

 Bensinens värmevärde är framräknat till 32,85 MJ/liter baserad på Produktbladet för 95 oktanig bensin, se 

Bensin 95 (2007) 
40

 Dieselns värmevärde är framräknat till 35,58 MJ/liter baserad på produktbladet för Class 1 diesel, se Diesel 

(2011)  
41

 Värmevärdet för RME är framräknat till 33,5 MJ/liter. Detta är baserat på produktbladet för RME se RME 

(2011) 
42

 Den producerade och uppgraderade biogasens värmevärde är antaget till 39,5 MJ/Nm
3
 

43
 6,8/(35,3+6,8)=0,16 
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BILAGA 4 ENERGIPRODUKTION - OCH ANVÄNDNING 

Nedan redovisas beräkningsgången för energiproduktionen från respektive 

behandlingsscenario. 

Referensscenariot, Energiproduktion 

Tabell 31, Energiproduktion Referensscenariot 

  

Marieholm 1 ton matavfall 

Accept (ton) 0,9 

TS-halt 20,0% 

VS-halt 17,8% 

Rejekt (ton) 0,3 

TS-halt 40,0% 

VS-halt 25,8% 

  

Biogasanläggningen 0,16 ton VS 

Metanutbyte (Nm3 CH4/ ton VS) 375 

Metanhalt 65 % 

Biogasutbyte (Nm3/ ton VS) 576,9 

Producerad biogas, Nm3 92,4 

  

Gasendal 92,4 Nm3 biogas 

Varav metan 60,1 

Tillsatt propan 6-8% Nm3 4,2 

Biogas ut i m3 64 

  

Sävenäs AKV 0,3 ton rejekt 

Värmevärde (kWh/ton) 1715 

Verkningsgrad Sävenäs AKV 100 % 

Producerad energi (kWh) 514,5 

Varav El, 16 % 82 

Varav Fjärrvärme, 84 % 432 

  

Total produktion (kWh)  

El 82 

Fjärrvärme 432 

Biogas 704 
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Behandlingsscenario ”Rya”, Energiproduktion 

Tabell 32, Energiproduktion behandlingsscenario ”Rya” 

 Energiproduktion 

Marieholm 1 ton matavfall 

Accept (ton) 0,9 

TS-halt 20,0% 

VS-halt 17,8% 

Rejekt (ton) 0,3 

TS-halt 40,0% 

VS-halt 25,8% 

  

Biogasanläggningen 0,16 ton VS 

Metanutbyte (Nm3 CH4/ ton VS) 375 

Metanhalt 65 % 

Biogasutbyte (Nm3/ ton VS) 576,9 

Producerad biogas Nm3 92,4 

  

Rya KVV 46 Nm3 biogas 

varav metan Nm3 30 

Metan (MJ/ Nm3) 35,3 

Energin in i Rya (MJ) 1 061 

Verkningsgrad Rya KVV 92,5 % 

Producerad energi (kWh) 273 

Varav El, 43,5 % 128 

Varav Fjärrvärme, 49 % 144 

  

Gasendal 46 Nm3 biogas 

Varav metan 30 

Tillsatt propan 6-8% Nm3 2 

Biogas ut i m3 32 

  

Sävenäs AKV 0,3 ton rejekt 

Värmevärde för rejekt (kWh/ton) 1715 

Verkningsgrad Sävenäs AKV 100 % 

Producerad energi (kWh) 514,5 

Varav El, 16 % 82 

Varav Fjärrvärme, 84 % 432 

  

Total produktion(kWh)  

El 204 

Fjärrvärme 576 

Biogas 353 
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Behandlingsscenario ”Sävenäs”, Energiproduktion 

Tabell 33, Energiproduktion behandlingsscenario ”Sävenäs” 

  

Sävenäs AKV 1 ton matavfall 

Värmevärde för matavfall (kWh/ton) 1600 

Verkningsgrad Sävenäs AKV 100 % 

Producerad energi (kWh) 1600 

Varav El, 16 % 256 

Varav Fjärrvärme, 84 % 1344 

  

Total produktion (kWh)  

El 256 

Fjärrvärme 1344 

Biogas 0 

 

 

Nedan redovisas energianvändningen per scenario.  

Referensscenariot, Energianvändning 

Tabell 34, Energianvändning Referensscenariot 

 Energibärare Energianvändning Mängd Totalt (kWh) 

Marieholm El 46,8 kWh/ton matavfall 1 46,8 

Pellets 52,7 kWh/ton matavfall 1 52,7 

Diesel 0,54 kWh/ton matavfall 1 0,5 

     

Biogasanläggningen El  9,2 kWh/ton slurry 0,9 8,3 

Fjärrvärme  65 kWh/ton slurry 0,9 59 

     

Sävenäs AKV El 129 kWh/ton avfall 0,3 38,7 

 EO3  17,6 kWh/ton avfall 0,3 5,3 

     

Gasendal El 0,16 kWh/Nm3 biogas 92,4 14,8 

Propan 1,23 kWh/Nm3 biogas 92,4 113,6 

 Naturgas 0,63 kWh/Nm3 biogas 92,4 58,2 

     

Transporter      

Slurry till 
Biogasanläggningen 

RME 5,96 kWh/ton slurry 0,9 5,4 

Rejekt till Sävenäs 
AKV 

Diesel 4,34 kWh/ton rejekt 0,3 1,3 
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Behandlingsscenario ”Rya”, Energianvändning 

Tabell 35, Energianvändning behandlingsscenario ”Rya” 

 Energibärare Energianvändning Mängd Totalt (kWh) 

Marieholm El 46,8 kWh/ton matavfall 1 46,8 

 Värme 52,7 kWh/ton matavfall 1 52,7 

 Diesel 0,54 kWh/ton matavfall 1 0,5 

     

Biogasanläggningen El  9,2 kWh/ton slurry 0,9 8,3 

Fjärrvärme  65 kWh/ton slurry 0,9 59 

     

Sävenäs AKV El 129 kWh/ton rejekt 0,3 38,7 

 EO3 17,64 kWh/ton rejekt 0,3 5,3 

     

Rya KVV El 0,32 kWh/Nm^3 biogas 46 14,7 

    

Gasendal El 0,16 kWh/Nm3 biogas 46 7,4 

Propan 1,23 kWh/Nm3 biogas 46 56,6 

Naturgas 0,63 kWh/Nm3 biogas 46 29 

     

Transporter     

Slurry till 
biogasanläggningen 

RME 5,96 kWh/ton slurry 0,9 5,4 

Rejekt till Sävenäs 
AKV 

Diesel 4,34 kWh/ton rejekt 0,3 1,3 

 

Behandlingsscenario ”Sävenäs”, Energianvändning 

Tabell 36, Energianvändning behandlingsscenario ”Sävenäs” 

 Energibärare Energianvändning Mängd Totalt (kWh) 

Sävenäs AKV El 129 kWh/ton matavfall 1 129 

 EO3 17,64 kWh/ton matavfall 1 18 
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BILAGA 5 ENERGIANVÄNDNING PÅ RENOVAS 

FÖRBEHANDLINGSANLÄGGNINGEN 

Nedan följer beräkningarna för energianvändningen på Renovas förbehandlingsanläggningen 

på Marieholm. Energianvändningen är framräknad per ton behandlat matavfall. 

Förbehandlingsanläggningen behandlar dagligen cirka 90 ton matavfall, vilket är baserat på 

antagandet att anläggningen är i drift i 220 dagar och omhändertar 20 000 ton matavfall 

årligen.  

Energianvändningen kan delas upp i el- och värmeanvändning. Värmebehovet liksom 

elanvändningen för ventilationen är beräknat i programmet IV Produkt Design. Den 

framräknade värme- och elanvändningen redovisas i ett utskriftsdokument från programmet 

på sista sidan i denna bilaga. Den värmeenergi som behövs på anläggningen redovisas i Tabell 

37 nedan där transmissionen och upptining av matavfall är antaget av EPRO. 

Tabell 37, Värmebehov(Pellets), förbehandlingsanläggningen 

 kWh/ton matavfall 

Transmission 15 

Upptining av avfall 5 

Ventilation 32,8 

Totalt 52,8 

Förbehandlingsutrustningen utan, SEKO-mixrarna, ventilationen, portarna och traversen är 

antagen av GOODTECH
44

. I Tabell 38 nedan redovisas den framräknade elanvändningen för 

hela förbehandlingsanläggningen uttryckt per ton matavfall. 

Tabell 38, Elanvändning förbehandlingsanläggningen 

 kWh/ton matavfall 

Förbehandlingsutrustning 9,5 

SEKO-mixrar 7,5 

Travers 0,16 

Ventilation 29,75 

Portar 0,0048 

Totalt 46,83 

SEKO-mixrarnas elanvändning är baserade på antagandet att de körs effektiv tid 5 timmar om 

dygnet till en 75 % belastning. Den installerade effekten är 90 kW per mixer och dess 

elanvändning uttrycket per ton matavfall blir då 2*90*0,75*5/90=7,5 kWh/ton matavfall. 

Portarnas elanvändning är försumbar i jämförelse med övrig elkrävande utrustning på 

förbehandlingsanläggningen och lämnas därmed oförklarad. Traversens elanvändning är en 

uppskattning av författaren. 

Ventilationens elanvändning är en summering av fläktarna från ventilationen samt luftens 

reningsutrustning. På förbehandlingsanläggningen kommer luften att renas i en 

                                                 
44

 GOODTECH är leverantören av förbehandlingsanläggningen på Marieholm och den uppskattade 

elanvändningen är en preliminär uppskattning.  
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vattenscrubber.  Där tillkommer elanvändning från pumpen som pumpar runt vattnet i 

reningsutrustningen samt ventilationsfläkten. Reningsutrustningens elanvändning är 

uppskattad av författaren tillsammans med Ola Hedenberg, Ventilationsansvarig för 

förbehandlingsanläggningen EPRO. Reningsutrustningen förväntas använda cirka 9 kWh/ton 

matavfall. 

Traversens elanvändning är antagen vid körning mellan mottagningstråget och SEKO-

mixrarna. 
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Utskriftsdokument, IV Produkt Design 

 


