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Abstract 
 

In the EU the amount of waste increased by 14 percent during the years 2000 to 2010.  EU’s 
target to reduce waste generation runs parallel with the aim of increasing the efficiency and 
profitability aligned with energy recovery. In Sweden the energy recovery through incineration is 
increasing steadily, and 46 percent of the municipal solid waste (MSW) is treated by combustion. 
This report aims to examine the profitability of processing MSW into Refuse Derived Fuel 
(RDF) from an economic-, energy- and environmental perspective. In order to obtain a 
comparison with incineration of MSW the starting point of the feasibility study is one ton of 
combustible MSW incinerated directly in a stocker grate type incinerator, compared to the same 
ton of MSW processed to RDF and incinerated in a fluidized bed.  

The proportion of MSW processed to RDF varies between 23-85 percent, which leads to an 
average of 540 kg, 54 percent, processed RDF from a ton of MSW. One ton of RDF has a 
calorific value between 18.5-23 MJ/kg. The calorific value of combustible MSW is calculated to 
10.38 MJ/kg. The two different boilers for combustion of the fuels have the same power of 28 
MW. The comparison shows the total energy recovery, of heat and electricity, for the 
combustible MSW in the stocker grate to 2.51 MWh, and for the 540 kg RDF incinerated in a 
fluidized bed to be 2,56 MWh. As long as the proportion of RDF processed from a ton of MSW 
is greater than 51 percent, the energy recovery is higher for the RDF.   

A cost-benefit analysis, calculated from the combustion of 70 000 tons of MSW, and 54 percent 
of the amount processed to RDF, shows a higher net present value for RDF, 1042 million. 
However, the net present value of the combusted MSW was also positive, 1024 million, which 
indicates that both investments are profitable. The payback method showed the same result, with 
a payback time of 3.17 years for RDF-combustion and 4.24 years for combustion of MSW. 

Emissions of carbon dioxide and nitrogen oxide are both higher when incineration of 540 kg 
RDF takes place in a fluidized bed, than of a ton of MSW in a stocker grate incinerator. Emission 
of carbon dioxide is 17,7 percent higher and for nitrogen oxide 23 percent higher.  
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Sammanfattning 
 

I EU ökade mängden avfall med 14 procent från 2000 till 2010. EU:s mål om att minska 
avfallsgenereringen löper parallellt med att på ett mer effektivt och lönsamt sätt återvinna energi 
ur det avfall som trots allt har genererats. I Sverige ökar stadigt energiutvinning genom 
förbränning och 46 procent av hushållsavfallet behandlas genom förbränning. Denna rapport 
undersöker lönsamheten av att förädla hushålls- och industriavfall till Refuse Derived Fuel (RDF), ur 
ett ekonomiskt-, energi- och miljömässigt perspektiv. För att kunna erhålla en jämförelse med 
konventionell sopförbränning är utgångspunkten ett ton brännbart avfall som förbränns direkt i 
rosterpanna, jämfört med att ett ton avfall förädlas till RDF och förbränns i fluidiserad panna. 

Andelen brännbart avfall som förädlas till RDF varieras mellan 23 och 85 procent, vilket medför 
att ett medelvärde av ett ton brännbart avfall som förädlas är 540 kg, motsvarande 54 procent. 
Värmevärdet för ett ton RDF ligger mellan 18,5 och 23 MJ/kg och värmevärdet för brännbart 
avfall är uträknat till 10,38 MJ/kg. De båda pannorna som bränslena eldas i har effekten 28 MW. 
Jämförelsen visar att totalt utvinns 2,51 MWh värme och el per ton brännbart avfall vid 
förbränning i rosterpanna och 2,56 MWh om det istället förädlas till 540 kg RDF och bränns i 
fluidiserad bädd. Så länge andelen av avfallet som förädlas är större än 51 procent av ett ton avfall 
blir energiutvinningen större för RDF. 

En lönsamhetsanalys, beräknad på förbränning av 70 000 ton brännbart avfall, respektive 54 
procent av dessa ton förädlade till RDF, visar ett högre nuvärde för RDF, 1042 miljoner kr. 
Nuvärdet för det brännbara avfallet är 1024 miljoner, vilket medför att båda investeringarna är 
lönsamma då nuvärdet är positivt. Även payback-metoden visar på lönsamhet, då 
återbetalningstiden är 3,17 år för RDF-förbränning respektive 4,24 år för avfallsförbränning.  

Utsläpp av koldioxid och kväveoxid är dock högre vid förbränning av 540 kg RDF i fluidiserad 
panna jämfört med ett ton brännbart avfall i rosterpanna.  Utsläpp av koldioxid är 17,7 procent 
högre och av kväveoxid 23 procent högre.   
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Förkortningar och begrepp  
 

BFB-panna  Bubblande fluidiserad bädd  
BORAB  Bollnäs Ovanåkers Renhållnings Aktie Bolag 
Bottenaska Grovkornigt obrännbar fraktion som är kvar efter RDF- 

förbränningsprocessen. 
CFB-panna  Cirkulerande fluidiserad bädd 
DECC  Department of Energy and Climate Change 
DoU  Drift och underhåll 
EPA  US Environmental Protection Agency  
EU  Europeiska Unionen   
FB-panna  Fluidiserad bäddpanna 
GWh  1 000 000 000 Watt timmar  
HHV  High Heating Value (Kalorimetriskt Värmevärde) 
kWe  Kilowatt elektrisk 
kWh  1 000 Watt timmar  
kWhe  Kilowattimme elektrisk  
kWhv  Kilowattimme värme 
kWv   Kilowatt värme 
LHV  Low Heating Value (Effektivt Värmevärde) 
MJ  1 000 000 Joule 
Mkr  1 000 000 SEK 
MSW  Municipal Solid Waste  
Mton  1 000 000 ton 
MW  1 000 000 Watt 
MWh  1 000 000 Watt timmar  
N  Nuvärde  
Nm³  10−9  m³ 
Nsumma   Nuvärdesumma 
RDF Refuse Derived Fuel – sorterat, torkat och finfördelat avfall där 

enbart brännbart material återstår vid förbränningen. 
RGR Rökgasrester – finkornig fraktion bestående av pannaska, flygaska, 

filterkaka, slaggfilter och slam.   
SCB  Statistiska Centralbyrån 
SCR   Selektiv katalytisk reduktion 
SEK  Svenska kronor 
SNCR   Selektiv icke katalytisk reduktion 
SOU  Statens Offentliga Utredningar 
TJ  1 000 000 000 000 Joule 
TWh  1 000 000 000 000 Watt timmar 
WTERT  Waste-to-Energy Research and Technology Council  
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1 Inledning 
I EU:s avfallshierarki prioriteras allra högst att generation av avfall ska minska. I Sverige har 
branschorganisationen Avfall Sverige skapat visionen ”Det finns inget avfall” som en långsiktig 
strävan att minska avfallsgenereringen i Sverige. Mellan 2000 och 2012 ökade mängden 
hushållsavfall med 14 procent i Sverige, och 46 procent av hushållsavfallen går till förbränning 
för energiåtervinning (Todorovic, 2010).  

Av EU:s medlemsländer är Sverige det land som utvinner mest energi ur avfall och under 2010 
utvanns genom förbränning totalt 14,4 TWh energi. Avfallsförbränning är ur ett miljömässigt och 
hygieniskt synsätt en så pass effektiv behandlingsmetod, enligt EU:s ramdirektiv, att det kan 
betraktas som återvinning. EU har även målsättningen att fram till år 2020 minska 
växthusgasutsläppen med 20 procent och att nyttjandet av förnybara energikällor ska ha ökat med 
20 procent. I Sverige har riksdagen satt upp målet att utsläppen för växthusgaser ska vara 40 
procent lägre jämfört med år 1990 (Avfall Sverige, 2011a).  

En metod för att tillvarata avfall och skapa energi är genom förädling av avfallet till Refuse Derived 
Fuel (RDF). Det är en process som förädlar brännbara sopor till ett energitätare bränsle så kallat 
RDF. Processen innebär att hushålls- och industriavfall sorteras, finfördelas och torkas för att 
sedan kunna eldas i en förbränningsanläggning med en högre energiutvinning än för det 
brännbara avfallet (Blackmore m. fl., 2003).    

Med detta i grunden kommer följande rapport att undersöka waste-to-energy metoden Refuse 
Derived Fuel (RDF) jämfört med förbränning av brännbart avfall. Metoderna ska jämföras ur ett 
ekonomiskt, miljö- och energimässigt perspektiv för att kunna avgöra vilken av de 
energiåtervinnande metoderna som ger bäst lönsamhet.  
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1.1 Syfte och målformulering 

Nedan presenteras syftet med denna rapport, samt frågor och mål som projektet ämnar uppfylla.  

1.1.1  Projektets syfte 

Projektets syfte är att studera förbränning med RDF som bränsle ur ett ekonomiskt, miljö- och 
energimässigt perspektiv och jämföra detta med förbränning av brännbart avfall. RDF-processen 
medför ett avfallsbränsle som har högre värmevärde och denna rapport ämnar undersöka om den 
ökade energitätheten bidrar till en lönsamhet i att investera i RDF som bränns i en fluidiserad 
bädd jämfört med brännbart avfall som bränns i en roster. I figur 1.1 illustreras rapportens 
konceptuella modell. 

 

 

Figur 1.1 Rapportens konceptuella modell 

 

1.1.2  Projektets mål 

Projektets mål är att ge svar på följande frågeställning: 

• Är det fördelaktigt att förädla avfall till RDF och förbränna detta jämfört med att 
förbränna brännbart avfall?  

Frågeställningen ska kunna besvaras med hjälp av följande delfrågor: 
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• Vad är energiutvinningen av att bränna RDF jämfört med brännbart avfall? 

• Hur ser kostnadsanalysen ut för de två teknikerna? 

• Hur skiljer sig de miljöskadliga utsläppen för teknikerna?  

 

1.2 Begränsningar och antaganden 

Beräkning av utsläpp för koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx) kommer att göras i rapporten, 
men dock kommer ej hänsyn tas till kostnaderna för utsläppen. Detta beroende på att en ny 
handelsperiod för utsläppsrätter av koldioxid börjar 2013 och priset per utsläppsrätt är 
fortfarande oklart. Gällande kväveoxidutsläpp sker en återbetalning av avgifterna till de 
anläggningar som har släppt ut minst kväveoxid i förhållande till sin energiproduktion. 
Återbetalningen kan överstiga inbetalningen och gränserna för då återbetalning sker ändras 
årligen varför avgifter för NOx inte kommer tas hänsyn till i rapporten.  

Vanligtvis kan ett kraftvärmeverk ha en avfallsanläggning i samband med verket för att smidigt 
och snabbt tillgå avfallet. Med RDF behövs dock en mer omfattande anläggning och därför 
begränsas detta arbete till att enbart fokusera på RDF-förbränningsanläggningar som köper in 
RDF på entreprenad. Det finns även olika sätt att förädla fram RDF på, men då studiebesök 
gjordes på Bollnäs Ovanåkers avfallsanläggning (BORAB) där RDF förädlas väljs processen på 
där som utgångspunkt för denna rapport.  

Utnyttjningstid för FB-pannan samt för rosterpannan är antagen till 100 procent tillgänglighet 
utan hänsyn till oplanerade driftstopp.  

Den föränderliga energipolitiken gör att skatter, avgifter etc. ständigt ändras varför dessa ej tas 
med i beräkningarna.   

För att få en så rättvis bild som möjligt av jämförelsen mellan RDF-förbränningen och 
förbränningen av brännbart avfall kommer utgångspunkten vara ett ton brännbart avfall som 
antingen förbränns direkt i en rosterpanna eller förädlas till RDF och förbränns i en fluidiserad 
bädd. Det kommer alltså inte ske en jämförelse av ett ton RDF och ett ton brännbart avfall, då 
det blir uppenbart att RDF har betydligt större energiutvinning. 

Beräkningarna kommer ske utifrån panneffekten på Säverstaverket, vilken är 28 MW, 7 MW 
värme och 21 MW el.  
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2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien syftar till att ge en djupare förståelse och inblick i förbränning av avfall och 
RDF. Den syftar även till att undersöka bakomliggande ekonomiska faktorer som politik och 
styrmedel.  

2.1 Energipolitik och Styrmedel  

Energiförsörjningen i Europa är en viktig och aktuell fråga som ställer krav på EU:s 
medlemsländer att förbättra energiförsörjningen ur ett ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv. 
Sverige har samma tre grundpelare som EU för att upprätthålla arbetet mot en långsiktig och 
hållbar energi- och klimatpolitik. Grundpelarna är: Hållbarhet, konkurrenskraft samt 
försörjningstrygghet (Europa, 2012)  

På den svenska energimarknaden finns ett antal centrala aktörer som på ett eller annat sätt verkar 
för Sveriges energiarbete. Naturvårdsverket är en myndighet som på ett långsiktigt plan arbetar 
för att miljöpolitiska beslut genomförs och att en hållbar samhällsutveckling kan säkerställas. 
Naturvårdsverket har också ansvaret för statistik över utsläpp. Energimyndigheten är en annan 
central myndighet, vilken har ansvaret för att energianvändningen i Sverige är effektiv och hållbar 
samt att energiförsörjningen är kostnadseffektiv (Energimyndigheten, 2011b).  

Med hjälp av styrmedel, d.v.s. direktiv, skatter/avgifter, nationella/lokala mål, med mera, styrs 
utvecklingen av avfallsförbränning på nationell och lokal nivå i önskad riktning. En 
sammanfattande tabell över de styrmedel som påverkar avfallsförbränning presenteras i 
kronologisk ordning i tabell 2.1 för att ge en tydligare överblick. Respektive styrmedel beskrivs 
utförligare längre ner i avsnittet.  

Tabell 2.1. Sammanställning av avfallsförbränningens styrmedel (Nilsson & Sundberg, 2009; 
Avfall Sverige, 2004; Avfall Sverige, 2010a; Energimyndigheten, 2010; Europa, 2010; European 
Commission, 2010; Johnsson, 2012)  

Årtal Styrmedel 

1991 Kommunala avfallsplaner 

1992 Kväveoxidavgift 

1999 Deponidirektivet  

Stegvis minskad deponering, 2002: förbud att deponera utsorterat brännbart avfall,   

2005: totalt förbud att deponera organiskt avfall 

2002 Avfallsförordningen  

2005 Handel med utsläppsrätter 

2005 Nationella miljömål/Kyoto protokollet  
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2008 Nytt ramdirektiv för avfall             

Förbränning klassas som återvinning                       

Avfallshierarkin beskrivs i avsnitt 2.1 (EU:s avfallshierarki) 

2008 Borgmästaravtalet 

2009 Förslag om att ta bort förbränningsskatten  

Borttagen 1 oktober 2010 

2013 Ny handelsperiod för utsläppsrätter 

  

1991: Kommunala avfallsplaner 

En kommunal avfallsplan ska innehålla mål, åtgärder och hur avfall kan minskas i mängd och 
farlighet. Därefter finns föreskrifter för fastighetsägare där skyldigheten att sortera och överlämna 
avfallet framgår. Ett tredje sätt att påverka är med hjälp av avfallstaxa. En kommun är endast 
tillåten att ta ut en kostnad enligt självkostnadsprincipen för avfallshantering, men undantag finns 
då det är tillåtet att med hjälp av avgiften påverka avfallshanteringen i önskad miljöriktning 
(Avfall Sverige, 2011a). Avfallshanteringen har ändrats under åren och därför har kostnadsbilden 
också förändrats. Kostnader för behandling och hantering har blivit dyrare på grund av skatter 
och miljökrav. Taxor skiljer sig mellan kommuner på grund av geografiskt läge, önskad 
miljöinriktning, kommunens ambition för källsortering etc. (Avfall Sverige, 2011d). 

Hushållsavfall hanteras av både kommuner och producenter. Kommunen tar ut en avgift för 
avfallshantering medan producenterna täcker sina avfallshanteringskostnader genom att inkludera 
det i priset på produkten. För att kunna följa EU:s direktiv om avfallshantering och sträva efter 
att nå uppsatta miljömål kan kommuner använda sig av styrmedel för att leda avfallshanteringen i 
rätt riktning. Ett första steg är att ha en avfallsplan som statistiskt beskriver kommunens avfall.  

Möjligheten till kommunalt självstyre för avfallshanteringen finns i grundlagen, vilket ger 
kommunerna friheten att själva organisera sin avfallshantering. På grund av mer komplexa och 
resurskrävande regelverk kan vissa kommuner få det svårare att uppfylla kraven och därför startar 
en samverkan med andra kommuner. Samverkan kan se ut på olika sätt med gemensam 
upphandling, gemensamt bolag, kommunalförbund och gemensam nämnd. Det finns tre 
gemensamma nämnder som omfattar sju kommuner och 26 kommuner som bildar sju 
kommunalförbund (Avfall Sverige, 2004).    

 

1992: Kväveoxidavgift 

Förbränningsanläggningar som producerar mer än 25 GWh per år omfattas av kväveoxidavgiften. 
Avgiften är 40 kr per kg utsläppt kväveoxid. Sedan introduktionen av avgiften har kväveoxiderna 
minskat och resulterat i mindre försurning och övergödning i sjöar, vattendrag och hav samt 
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förbättrat luftkvaliteten. Kväveoxidavgiften är ett incitament för förbränningsanläggningar att 
minska utsläppen och samtidigt öka energiproduktionen vilket ger lägre avgift och samtidigt 
högre ekonomisk lönsamhet (Naturvårdsverket, 2011a). Det unika med NOx-avgiften är att 
pengarna som förbränningsanläggningarna betalar för sina utsläpp finns kvar i systemet och 
återbetalas årligen till de anläggningar som har släppt ut minst kväveoxid i förhållande till sin 
energiproduktion. Detta medför att kväveoxidavgiften i slutändan inte nödvändigtvis måste vara 
en kostnad utan istället kan bli en inkomst (Nilsson & Sundberg, 2009) 

 

1993: Producentansvar 

Producentansvar innebär att det är producenterna av produkterna som ansvarar för att samla in 
och omhänderta deras förbrukade produkter. De produkter som omfattas av ansvaret är bland 
annat förpackningar, returpapper, däck, bilar, elektriska produkter och läkemedel. 
Producentansvaret har bidragit till en rejäl ökning av återvunnet material (Nilsson & Sundberg, 
2009) 

 

1999: Deponidirektivet  

Med hjälp av operativa och tekniska krav styr direktivet hur deponering som behandlingsmetod 
får användas. Kraven har resulterat i att ett stort antal deponier har stängts. 2002 förbjöds 
deponering av utsorterat brännbart avfall och 2005 blev det helt förbjudet att deponera organiskt 
avfall i Sverige (Avfall Sverige, 2010a) 

 

2002: Avfallsförordningen  

Förordningen omfattar avfall och dess hantering och innehåller information om vilka avfallstyper 
som hör till olika kategorier. Insamling, återvinning och bortskaffande av avfall definieras 
närmare av förordningen. Den som bedriver någon form av avfallshantering måste föra 
anteckningar om mängder, avfallsslag, varifrån avfallet kommer med mera (Nilsson & Sundberg, 
2009). 

 

2005: Handel med utsläppsrätter 

Handel med utsläppsrätter infördes 2005 och omfattar Sverige och övriga EU-länder. 
Utsläppsrätter är ytterligare ett verktyg för att reglera utsläpp av växthusgaser och även ett medel 
för att uppnå EU:s mål om att minska växthusgasutsläppen med 20 procent. En utsläppsrätt ger 
ägaren rätten att släppa ut ett ton koldioxid och hitintills omfattas sektorerna industri och 
energiproduktion av handeln med utsläppsrätter (Regeringen, 2011). Handeln är öppen för alla, 
vilket betyder att en privatperson kan köpa utsläppsrätter om det önskas och det finns idag 
mäklare, börser och förmedlare där handel sker. Det är även möjligt att köpa direkt från ett 
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företag. I Sverige omfattas cirka 730 anläggningar och i Europa 13 000 anläggningar, vilket 
motsvarar 40 procent av EU:s totala utsläpp (Energimyndigheten, 2011a). 

Den första handelsperioden sträckte sig mellan 2005 och 2007. Andra handelsperioden inleddes 
2008 och avslutas i år, 2012. Första perioden präglades av fokus på förbränningsanläggningar, 
vilket senare ändrades till att innefatta även andra industrier och branscher (Broman, 2012).  I 
några EU-länder infördes även lustgas till att vara en del av utsläppshandeln. Under denna period 
var riktlinjerna från EU att dela ut 90 procent av utsläppsrätterna gratis och Sverige valde att höja 
siffran till 100 procent. De företag som inte behöver alla tilldelade rätter kan antingen sälja 
rätterna till andra företag eller sälja tillbaka de till börsen. Inför den tredje handelsperioden, som 
omfattar åren 2013 till 2017, undersöks det om fler aspekter kan omfatta utsläppsrätter så som 
ytterligare länder, samhällssektorer och växthusgaser (Energimyndigheten, 2010).  

 

2005: Kyotoprotokollet 

Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse där Förenta nationernas (FN) 
ramkonvektion om klimatförändringar ingår. Kyotoprotokollet antogs 1997 efter förhandlingar i 
Kyoto och trädde i kraft i februari 2005. Protokollet sammanfogar 37 industrialiserade länder att 
tillsammans reducera utsläppen av växthusgaserna. Jämfört med 1990 års nivåer är målet att 
växthusgaserna totalt ska minska med 5 procent mellan perioden 2008 och 2012 (Europa, 2010).  

En viktig skillnad mellan den konvention som FN har om klimatförändringar och 
Kyotoprotokollet är att konventionen uppmuntrar medverkande länder att minska utsläppen 
medan Kyotoprotokollet juridiskt binder länderna att minska nivåerna. Då det generellt finns fler 
industrier i utvecklingsländer än industriländer, utan att utvecklingsländerna egentligen har det 
principiella ansvaret, har särskilt hårda mål satts upp för industriländerna att minska 
växthusgasutsläppen (UNFCCC, 2012).    

Kyotoprotokollet innefattar minskning av sex växthusgaser, vilka är koldioxid, metan, 
dikväveoxid, flourkolväten, perflourkolväten och svavelhexaflourid. För att nå dessa minskningar 
finns riktlinjer för medverkande länder att ta hjälp av. Det fastställs att det är viktigt att stärka 
eller införa politik om utsläppsminskning på en nationell nivå, vilket betyder att 
energieffektiviteten ska förbättras, förnybara energikällor ska utvecklas och hållbara former av 
jordbruk ska införas. En annan punkt är att samarbeta mellan de olika medverkande länderna för 
att utbyta viktig information och erfarenheter. De uppsatta målen för 2012 är redan uppfyllda av 
Europeiska unionens medlemsländer och inom avfall är minskningen störst med 39 procent, 
vilket främst beror på minskade metanutsläpp från deponier. Därefter har industrier och jordbruk 
minskat utsläppen med 11 procent, följt av energisektorn med 7 procent (Europa, 2010). 
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2008: Nytt ramdirektiv för avfall 

Förbränning klassas som återvinning 

Förbränning av fast kommunalt avfall i anläggningar skall räknas som återvinning under 
förutsättning att förbränningsanläggningens verkningsgrad uppgår till 65 procent. Alla svenska 
förbränningsanläggningar för kommunalt avfall uppfyller detta och deras förbränning klassas 
därför som återvinning (Nilsson & Sundberg, 2009).  

 

2008: Borgmästaravtalet 

2008 antogs ett program inom EU som heter EU:s klimat- och energipaket som syftar till att 
motverka klimatförändringen och försöka tygla den istället för att låta klimatförändringen ha sin 
gång. Även om det finns en stor kostnad i detta kommer det med all säkerhet att långsiktigt vara 
mer prisvärt jämfört med att inte agera. De investeringar som görs i grönteknik kommer också 
leda till nya arbetstillfällen, vilket gör att samtidigt som växthusgasutsläppen minskar ökar den 
ekonomiska och sociala välfärden (European Commission, 2010).  

Ett avtal som verkar för och stödjer de lokala myndigheternas insatser för hållbar energi togs 
sedan i bruk i form av Borgmästaravtalet i respektive medlemsland. Lokala myndigheter har en 
betydande roll i ett lands minskningar av klimatpåverkan, då en stads aktiviteter har stor inverkan 
på energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Borgmästaravtalet stöttar och främjar alltså 
lokala aktörers arbete att uppnå EU:s gemensamma miljömål (Borgmästaravtalet, 2012).   

 

2009: Förslag om att ta bort förbränningsskatten 

I juli 2006 infördes även en skatt på det hushållsavfall som går till förbränning. Skatten baserades 
på en schablonavgift som byggde på avfallets andel av fossilt bränsle och var även beroende av 
hur effektivt och hur stor mängd el en anläggning producerade. Grundavgiften 2010 var 504 kr 
per ton avfall och avtog med ökad elproduktion. När anläggningen höjde elverkningsgrad till 15 
procent avtog avgiften till ca 86 kr per ton avfall. Vid en elverkningsgrad på 20 procent var 
avgiften ca 79 kr per ton. 2010 avskaffades dock denna skatt (Avfall Sverige, 2010a).  

 

2013: Ny handelsperiod för utsläppsrätter  

Samförbränningsanläggningar, där syftet med förbränningen är att producera energi, kommer 
ingå i det nya handelssystemet och hit har Naturvårdsverket gjort bedömningen att nästintill alla 
avfallsförbränningsanläggningar i Sverige tillhör. De anläggningar som producerar fjärrvärme till 
nätet kommer att tilldelas 62,3 gratis utsläppsrätter per terrajoule värme till nätet. Riktmärket, 
62,3 utsläppsrätter, kommer gradvis nedskalas varje år till 2020 då utdelningen ska vara 30 
procent av riktmärket (Johnsson, 2012). Priset per utsläppsrätt är fortfarande oklart, på grund av 
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överskott av utsläppsrätter till följd av finanskrisen kommer priset sannerligen fortfarande att 
vara lågt. Målet är kostnaden är 16,5 Euro per utsläppsrätt år 2020 (Johnsson, 2012).  
 

2.2 Elmarknaden  

Sedan den svenska elmarknaden avreglerades 1 januari 1996 ingår Sverige i de nordiska ländernas 
(förutom Island) gemensamma elmarknad, Nord Pool. Skälet till avregleringen var att öka 
konkurrensen och öppna upp elmarknaden för att erbjuda kunder en större valfrihet. I samband 
med avregleringen infördes nya regler för handel och produktion av elektricitet inom och mellan 
länderna, dock behölls monopolet av elnätverket (Svensk Energi, 2011a).  

Avregleringen innebar också en annan prisbildning jämfört med tidigare och började styras av 
utbud och efterfrågan samt det så kallade konsumentpriset. Konsumentpriset är uppdelat i tre 
delar på grund av varierande distributionskostnader, skatter, subventioner, statliga regleringar och 
strukturen på elmarknaden. Konsumentpriset är också uppdelat beroende på kundkategori, stad, 
landsbygd och land. Den första kostnaden som konsumenten betalar är den för elhandel, vilket är 
den del som har öppnats upp för konkurrens. Därefter betalas en nätavgift. Nätet går inte att 
välja för en konsument på samma sätt som för elhandeln utan det lokala elnätet som finns 
används och det är också dess ägare som får betalt för att en konsument överför el genom nätet. 
Slutligen betalas även energiskatt, moms på det totala elnätspriset med 25 procent samt 
myndighetsavgifter. Prisläget har sedan avregleringen av den svenska elmarknaden bitvis varierat 
kraftigt och skattenivån har tredubblats sedan 1996. Utsläppshandeln påverkar elpriset då 
behovet av elektricitet är större än tillgången från förnybara energikällor. I januari 2007 infördes 
att elcertifikatskostnaden skulle ingå i det totala elpriset för att kunden lättare ska kunna jämföra 
olika producenters priser. Avfallsförbränning täcks dock ej av elcertifikat (Svensk Energi 2011b). 
Nästa steg för den nordiska elmarknaden är att öppna upp för en europeisk marknad med samma 
argument som för att öppna upp den nordiska marknaden. I detta skede är 
överföringskapaciteten mellan länderna en av de avgörande faktorerna för att göra det möjligt. I 
januari 2011 delades Sverige in i fyra olika geografiska områden på grund av begränsningar i 
stamnätet och detta har lett till att konsumenter i olika delar av Sverige betalar olika mycket för 
samma mängd elektricitet (Svensk Energi, 2011a).  

Den nordiska elhandelsbörsen heter Nord Pool Spot och är ansvarig för all handel i och mellan 
de nordiska länderna. Börsen ägs av de bolag som äger huvudledningarna i respektive land. 
Börsen är sedan uppdelad i de två marknaderna elspot och elbas. På elspot-marknaden köps elen 
en dag innan den levereras. Priserna är på timbasis och eftersom elektricitet inte kan lagras säljs 
den direkt, vilket är anledningen till de ibland stort varierande elpriserna (el.se, 2012). 
Prisutvecklingen av elpriset (exkl. skatt) från år 1996-2012 illustreras i figur 2.1 nedan, 
medelvärdet för dessa år är 53,92 öre/kWh medan det för år 2012 är 90 öre/kWh (SCB, 2012). 
Elbas-marknaden fungerar som ett komplement till elspot-marknaden och kan ersätta tomma 
luckor eller överflöd från handeln på elspot-marknaden (Nord Pool Spot, 2012).  
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Figur 2.1 Elprisets utveckling år 1996-2012 (SCB, 2012) 

 

2.3 Fjärrvärme 

Genom det väl utbyggda fjärrvärmenätet som finns i Sverige är möjligheten att distribuera värme 
för uppvärmning i bostäder och lokaler unik. Hälften av uppvärmningsbehovet täcks idag av 
fjärrvärme och det är en siffra som förväntas stiga. Fjärrvärmeproduktionen i Sverige har i allt 
större utsträckning blivit förnyelsebar och andelen fossila bränslen för fjärrvärme är liten. En 
avgörande faktor för denna utveckling är nationella styrmedel, så som stöd för förnybar 
energiproduktion, CO₂-skatter och handel med utsläppsrätter, som beskrivs närmare i kapitel 2.1 
(Profu, 2011). Avfallsförbränningen står för ca 20 procent av fjärrvärmebehovet i Sverige 
(Miljösamverkan Västra Götaland, 2007). Fjärrvärmen producerar ca 50 TWh värme årligen och 
det medför stora förbättringar ur miljösavseende på grund av att utsläppen av föroreningar som 
annars orsakas av uppvärmning försvinner. Från 1980 till 2000 minskade det fossila bränslet för 
uppvärmning till en tiondel, under samma tid som fjärrvärme expanderade med 75 procent. Detta 
har lett till att koldioxidutsläppen från uppvärmning har minskat med ca 11 miljoner ton, vilket 
motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid (Svenska 
Renhållningsverksföreningen, 2005). Fjärrvärme produceras genom att det vatten som används 
vid förbränning hettas upp och pumpas ut genom ett rörsystem i marken för att värma upp 
bostäder och industrier. Genom en värmeväxlare i huset som värms kommer värmen in i det 
vattenburna uppvärmningssystemet och via en annan värmeväxlare värms tappvarmvattnet som 
visas i figur 2.2. Med andra ord så fungerar huset som en kylare av fjärrvärmevattnet och fördelen 
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Figur 2.3 Fjärrvärmeprisets utveckling år 2001-2011(SCB, 
 

är att värmen från förbränningen kommer till nytta. Det avsvalnade vattnet leds sedan tillbaka till 
fjärrvärmeverket där det hettas upp på nytt (Umeå Energi, 2012 ).  

 

Figur 2.2 Fjärrvärmens distribution (Luleå Energi, 2012) 

I regel kan en fjärrvärmekund bara köpa fjärrvärme från en leverantör. Detta medför att 
fjärrvärmeföretaget har en stark ställning, och i vissa fall ett monopolliknande inslag. I flera 
länder, där i bland USA och Danmark, regleras därför marknaden av staten för att skydda 
konsumenterna från oskäliga priser på fjärrvärmen (SOU, 2004). I Sverige är prissättningen 
beroende av en rad faktorer så som produktionskapacitet och avkastningskrav och villkoren som 
varierar mellan företag. Anslutningskostnaden är den faktor som är mest avgörande vid 
prissättning (Svensk Fjärrvärme, 2012a). I diagrammet, 2.3, nedan visas priset för fjärrvärme i 
medelsnitt under åren 2001-2011. Fjärrvärmepriset har ökat varje år och medelpriset under 2011 
var strax över 70 öre/kWh (SCB, 2011).  
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2.4 Avfall 
Enligt US Environmental Protection Agency (EPA) står termen Municipal Solid Waste (MSW, fast 
kommunalt avfall) för den ström av sopor som genereras av hushåll, kommersiella inrättningar, 
institutioner och industrier. MSW består av vardagliga föremål, som förpackningar, möbler, 
kläder, flaskor, matrester, tidningar, apparater, plast etc. Det som inte omfattas av MSW är farliga 
eller radioaktiva medicinska-, kommersiella- och industriavfall, som måste behandlas separat 
(EPA, 1995). 

EU:s avfallshierarki ska stödja medlemsländer i avfallshantering och består av fem steg som figur 
2.4 illustrerar. Högsta prioritet är att minska mängden avfall och dess farlighet. Detta kräver att 
avfallsproblematiken tar en central roll redan i produktutvecklingen där dessa parametrar går att 
påverka. Därefter kommer återanvändning av produkter och materialåtervinning. EU satte 2010 
upp två mål som ska vara uppfyllda till år 2020 och innebär att 50 procent av hushållsavfallet och 
70 procent av industriavfallet ska återanvändas och återvinnas. Fjärde steget är att utvinna energi 
ur avfallet och sista steget är deponering, vilket har varit olagligt för organiskt avfall sedan 2002 
och för brännbart material sedan 2005. EU:s avfallshierarki ska appliceras i egen regi i respektive 
medlemsland (European Commission, 2012).  

 

 
 Figur 2.4 EU:s avfallshierarki (Ragnsells, 2011) 

 

I Sverige har Naturvårdsverket tagit fram fyra punkter ur EU:s avfallshierarki som anses viktiga 
för Sverige och som fungerar som stöd och riktlinje för nationell avfallshantering. Den första 
punkten omfattar produktutvecklingens centrala roll i förebyggandet för den initiala uppkomsten 
av avfall och dess farlighet. Produkter som kräver mindre material och har längre hållbarhet 
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eftersträvas. Den andra punkten innebär att produkter som innehåller hälso- och miljöstörande 
ämnen inte längre ska existera i kretsloppet utan bör fasas ut eller behandlas separat innan det 
deponeras, förbränns eller återvinns. Därefter bör avfallets energiutvinning effektiviseras så 
mycket som möjligt. Förutom att energin som utvinns kan användas till värme- och elproduktion 
minskar även utsläppen av växthusgaser samt behovet av deponering. Tillvaratagande av avfallets 
energi minskar även risken för övergödda sjöar, vattendrag och hav, försurning och 
luftföreningar. Slutligen ska utsläppen från omhändertagandet av avfallet regleras och minskas i 
så stor utsträckning som möjligt (Naturvårdsverket, 2011b).  

Att förbränna sopor är ett sätt att utvinna energi ur sådant avfall som saknar andra 
andvändningsområden. En annan fördel är att stora sopberg som läcker metan och tungmetaller 
undviks. En kontrollerad förbränningsprocess som inkluderar rening av rökgaserna ger mindre 
klimatpåverkan än att deponera sorterat hushålls- och industriavfall (Swentec, 2012). Kapaciteten 
för avfallsförbränning har ökat kraftigt de senaste åren och kommer att fortsätta öka, vilket 
medför att efterfrågan för avfallsbränsle också ökar. Vid högkonjunkturer ökar mängden avfall på 
samma sätt som den minskar under lågkonjunktur. Efter att finanskrisen utlöste i oktober 2008 
skedde en minskning av 250 000 ton avfall under följande år. Utvecklingen av mängden avfall är 
annars till största del förknippad med antalet invånare. Om ett kortare tidsperspektiv studeras 
framgår det i figur 2.5 att avfallsmängderna i Sverige har ökat med 1,2 miljoner ton, motsvarande 
38 procent, från 1992 till 2009 (Göransson H. m.fl., 2011). Med en ökande mängd avfall är det av 
mycket stor betydelse att hitta bästa möjliga sätt att utvinna energi ur avfall som orsakar så liten 
klimatpåverkan som möjligt.  

Då förbränningsanläggningar tar emot brännbart avfall fås i genomsnitt en bruttoinkomst på 360 
kr/ ton för mottaget hushållsavfall, motsvarande 120 kr/MWh (Elforsk, 2011). Avgiften ska 
täcka behandlingskostnaden av avfallet och som nämnts tidigare ej för vinstdrivande syfte.  
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Figur 2.5 Behandling av hushållsavfall i Sverige från 1992- 2009 (Göransson H. m.fl., 2011). 

 

Som framgår i figur 2.5 har den totala mängden hushållsavfall ökat sedan 1992. En tydlig 
förändring som framgår i figuren är att hushållsavfall inte längre deponeras. År 2000 deponerades 
865 000 ton hushållsavfall, 2010 var det bara 42 000 ton av hushållssoporna som lades på deponi, 
vilket är en minskning på 95 procent (Avfall Sverige, 2011c).  Kraftiga styrmedel som deponiskatt 
och förbud mot att deponera organiskt avfall har skyndat på denna utveckling. Tre alternativa 
behandlingsformer har ersatt deponeringen; biologisk behandling (rötning och kompostering), 
materialåtervinning och förbränning. Förbränning är idag den huvudsakliga behandlingen och 50 
procent av hushållsavfallet behandlas genom förbränning, total mängd behandlat hushållsavfall 
2008 var 4,044 miljoner ton (Naturvårdsverket, 2012). Ökningen av avfallsförbränning har lett till 
att även värmeproduktionen från dessa anläggningar ökat, från 1995 till 2009 har den ökat från 5 
till 12 TWh värme per år. Elproduktionen från avfall som bränsle har under samma period ökat 
från ca 0,5 till 1,7 TWh el per år. Det förbrändes under dessa år 4,7 miljoner ton avfall, vilket ger 
en genomsnittlig energiutvinning på 2,6 MWh värme och 0,35 MWh el per ton avfallsbränsle 
(Göransson H. m.fl., 2011).  
 

2.4.1 Avfallets beståndsdelar och värmevärde  

Hur mycket energi som kan utvinnas ur avfall bestäms av avfallsmixen, dess fuktighet och 
brännbara andel. Avfallets värmevärde anger hur mycket energi som potentiellt finns tillgängligt i 
bränslet. Det finns ett högt och ett lågt, även kallat effektivt, värmevärde, skillnaden är att det 
högre värmevärdet (HHV, higher heating value) anger hur mycket värme som kan frigöras ur 
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bränslet vid förbränning när vattenånga kondenseras medan det lägre värmevärdet (LHV, lower 
heating value) anger hur mycket energi som kan frigöras utan att vattenånga kondenseras. Som 
visas i ekvation 2 kan LHV erhållas genom att HHV multipliceras med den brännbara andelen i 
avfalltypen (B) och därefter subtrahera ångbildningsvärmen vid 25 ᵒC för vatten multiplicerat 

med fukthalten (F) i bränslet (The World Bank, 1999). Vid 25ᵒC är ångbildningsvärmen för 
vatten 2,442 MJ/kg (Naturvårdsverket, 1995) 
 

𝐿𝐿𝑉 = 𝐿𝐿𝑉 ∗ 𝐵 − 2,442 ∗ 𝐹   𝑀𝐽/𝑘𝑛            (2) 
 
Avfall har ett varierande värmevärde på grund av dess skiftande innehåll av olika avfallstyper. 
Tabell 2.2 visar de olika avfallstypernas höga respektive låga värmevärde som har räknats ut enligt 
ekvation 2, plast är den avfallstyp som har högst värmevärde. Som kan utläsas i tabell 2.2 är LHV 
för järn och metaller, glas och inerta material negativt, detta beror på att dessa material är 
obrännbara och därför sorteras de ut innan förbränning för att få ett högre värmevärde på 
avfallet som bränns (Nilsson, 2012). 
 
Tabell 2.2 Kalorimetriskt värmevärde för olika avfallstyper (Jahangir, 2002; Gerber m. fl., 2008 ) 

Avfallstyp HHV MJ/kg LHV MJ/kg 
Organiskt material 18 2,85 
Papper/kartong 23 14,36 

Glas 0 – 0,073 
Plast 40 25,16 

Järn och metall 0 – 0,15 
Trä 17 9,31 

Textil och läder 32 19,85 
Inerta material 0 – 0,24 

Övrigt 18 3,18 
 
 

Avfall som går till förbränning i Sverige kommer från hushåll och industri och Avfall Sveriges 
rapport om svensk avfallshantering 2011 har undersökt hur stora delar av avfallet som kommer 
från respektive sektor. Detta visar siffrorna i tabell 2.3.  
 
 
Tabell 2.3. Avfall till förbränning hushåll respektive industrisektorn i Sverige (Avfall Sverige, 
2011c) 

Sektor Andel % 
Hushåll 41,64 

Industri och annat avfall 58,36 



 -26-  
 

Det brännbara avfallets värmevärde är som tidigare nämnts beroende av de olika fraktionerna i 
varje avfallstyp. I Papagiannakis masteruppsats från University of Strathclyde i Glasgow 
undersöktes hur andelen avfallstyper ser ut i hushålls- respektive industriavfall. Resultatet visas i 
tabell 2.4.  
 
Tabell 2.4 Avfallsfraktioner för hushållsavfall (Papagiannakis, 2003; IPCC, 2006) 

Avfallstyp Fraktion % 
Hushåll Industri 

Organiskt material 59,8 30 
Papper/kartong 20,4 17,5 

Glas 2,7 1,6 
Plast 7 13,8 

Järn och metall 2,8 4 
Trä 1,75 13,95 

Textil och läder 1,7 12 
Inerta material 0,7 0,5 

Övrigt 3,15 6,65 
TOTAL 100 100 

 

Vid konventionell sopförbränning, då avfallet inte sorteras och torkas innan, måste fuktigheten 
och den brännbara andelen tas med i beräkningen av avfallets värmevärde. Desto högre 
fuktighetshalt avfallet har desto lägre blir värmevärdet och förbränningen blir inte lika effektiv. 
Den brännbara andelen och fuktighetshalten i hushållsavfall visas i tabell 2.5 (World Bank, 1999). 

Tabell 2.5. Brännbar andel och fuktighetshalt för hushållsavfall (The World Bank, 1999; Gerber 
m. fl., 2008) 

Avfallstyp Brännbar andel % Fuktighetshalt % 

Organiskt material 20,7 36 

Papper/kartong 63 5,2 

Glas 0 3 

Plast 63,2 5 

Järn och Metall 0 6 

Trä 59,8 35 

Textil och läder 63,1 14 

Inerta material 0 10 

Övrigt 22,4 35 
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2.5 Refuse Derived Fuel  
Istället för att bränna avfallet direkt, i det skick som det lämnas vid avfallsstationen, kan en 
förädling av avfallet göras för att höja dess värmevärde. Detta görs genom att avfallsfraktioner 
med högre värmevärde sorteras ut och torkas och därefter krossas för att bli RDF. På så sätt 
erhålls ett homogent bränsle med högre värmevärde som också blir lättare att transportera och 
lagra än det ursprungliga avfallet (Andersson, 2012).  

Det finns inga bestämmelser eller lagar som specificerar vad RDF är. Den rättsliga och politiska 
ramen för anläggningar som producerar och använder RDF är heller inte ännu fullt utvecklad, 
varken inom EU eller på nationell nivå (Blackmore m. fl., 2003). RDF täcker ett brett spektrum 
av avfall som har behandlats för att uppnå ett högt värmevärde.  

Uppgifter om hur mycket RDF som kan förädlas från fast kommunalt avfall (MSW) varierar 
beroende på avfallets sammansättning och förädlingsmetod. Enligt Europeiska Kommissionen 
kan allt från 23 - 85 procent av MSW förädlas till RDF (Blackmore m. fl., 2003). Kostnaden för 
att förädla avfall till RDF skiftar. Enligt Europiska kommissionen ligger kostnaden mellan € 50-
75 för att ta fram ett ton RDF och en rapport från Elforsk har istället beräknat kostnaden till 25 
kr per utvunnen MWh (Blackmore m. fl., 2003; Elforsk, 2011). Inte sällan i Sverige köps RDF till 
förbränningsanläggningarna från länder i Sydeuropa där det är billigare (Elforsk, 2011). 
Storbritanniens departement för energi och klimatförändring, DECC, räknar med ett lägre 
värmevärde på 18, 5 MJ/kg för RDF och Europeiska Kommission menar att värmevärdet för 
RDF kan uppgå till ca 23 MJ/kg, ungefär dubbelt så högt som för avfall (DECC, 2010; 
Blackmore m. fl., 2003) 

Den mindre partikelstorleken på avfallet, som karakteriserar RDF, förbättrar reaktionskinetiken 
och flamspridningens hastighet vid förbränning, därutav minskar mängden förbränningsluft som 
behövs för utbränning av avfallet. Med minskad lufttillförsel under förbränningen minskar också 
rökgaserna som bildas och detta resulterar i sänkta kostnader för rökgasreningssystemet, som har 
till uppgift att rena dessa gaser. Då mindre och mer homogena partiklar förbränns, minskar också 
tiden för den totala förbränningen (Fitzgerald, 2009).  

Som bilden nedan, figur 2.6, illustrerar kan inte allt kommunalt avfall förädlas till RDF, både på 
grund av att vissa material är obrännbara och för att det är mer lönsamt och bättre för miljön att 
återvinna en del material. Bilden visar hur det fasta kommunala avfallet sorteras, där järn och 
metaller samt en del plast och papper sorters ut för återvinning. Medan organiskt avfall renas för 
att sedan komposteras. Det som är brännbart men inte kan återvinnas kan förädlas till RDF. 
Enligt EU:s avfallshierarki ska återvinning prioriteras före förbränning av avfall (Rangsells, 2011). 
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Figur 2.6 Separation av fast kommunalt avfall (Blackmore m. fl., 2003) 

 

2.5.1 Förädlingsprocessen  
Det finns olika sätt att tillgå för att förädla avfall till RDF. Nedan följer beskrivning av RDF-
processen på BORAB för att ge inblick hur förädlingen av avfallet går till.  

Mottagningen av materialet sker på en tipplatta vilket ger en hög flexibilitet för att kunna ta emot 
varierande material med olika typer av fordon. Efter tippningen görs en grov besiktning av 
materialet för att kunna sortera bort sådant som inte går att behandla samt farligt avfall. Sedan 
matar en operatör förkrossen med material, denna har två roterande axlar, vilka drivs av elektriska 
hydraulmotorer på 200 kW vardera, försedda med krokar som roterar långsamt mot varandra. 
Mellan valsarna och på sidorna finns mothåll som hjälper till att bryta sönder materialet, sedan 
krossas, rivs och mals materialet till mindre bitar av kvarnen. Förkrossen är dimensionerad för att 
klara 40-60 ton material per timme. Materialet faller sedan ner under krossen på en 
bandtransportör och lyfts 3,5 m över golvet för första magnetseparationen, där järnmetaller skiljs 
från avfallsströmmen. Ett nytt band tar sedan avfallet vidare till flödesfördelaren som är ett 
reversibelt band som matar de två finkrossningslinjerna. Före finkrossarna finns ett vibrationssåll 
som fördelar och utjämnar materialet innan det når fram till ett så kallt fingersåll, där fraktionen 
som är mindre än 70 mm separeras. Sållningen av avfallet före finkrossarna gör att en stor del av 
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finfraktion så som sand, glas och grus, som sliter och förkortar livslängden på finkrossen, tas 
bort. Efter sållningen transporteras materialet som är kvar till sekundärkvarnarnas 
inmatningsöppning. I sekundärkrossningen sönderdelas materialet i tre steg, när det matas in i 
hammarkvarnen, när det passerar en knivbrygga och när det passerar kvastens bottenrost. En 
andra magnetseparering sker efter hammarkvarnen, sedan är bränslet färdigkrossat och det 
återstår bara att lasta bränslet för transport till värmeverket. (Haaker, 2010; Andersson, 2012). 
Bilden 2.7 nedan illustrerar hur en typisk förädlingsprocess till RDF går till. 

  

Figur 2.7 RDF-processen (Rational Energies, 2008) 
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Figur 2.8 visar hur malningsbehovet ser ut av sopor under ett år på BORAB. Som syns i 
diagrammet är behovet betydligt mindre under sommarmånaderna, detta beror på att det inte 
finns samma värmebehov, vilket medför att det inte behöver eldas med lika mycket avfall i 
förbränningsanläggningen. Även om det inte finns behov så krossas sopor till RDF året om, det 
som krossas på sommaren balas och kan på så vis lagras till vintern då behovet är stort. Totalt är 
behovet för RDF 70 000 ton årligen (Andersson, 2012). 

 

 

Figur 2.8 Malningsbehov per vecka på BORAB (Andersson, 2012). 

 

2.6 Avfallsförbränning 

Det finns tre olika typer av förbränningsanläggningar beroende på om det produceras el- 
och/eller värme: 
 

• Värmeverk – produceras bara värme 

• Kraftvärmeverk – produceras både el och värme då energiinnehållet i bränslet omvandlas till 
värme som i sin tur omvandlas till elektrisk energi i en turbin. 

• Kondenskraftverk - producerar bara el och värmen kyls bort.  
 
Med möjligheten att producera både el och värme i ett kraftvärmeverk uppnås stora besparingar i 
primärenergiförbrukningen. Oavsett typ av bränsle så är kraftvärmeverk effektivare än 
kondenskraftverk gällande koldioxidutsläpp, vilket beror på att den producerade värmen 
utnyttjas. Verkningsgraden räknad till energin som fås ut i förhållande till bränslet ligger mellan 
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70 – 90 procent i ett kraftvärmeverk jämfört med ett kondenskraftverk där verkningsgraden ligger 
mellan 35 – 40 procent (STEM, 2005).   
 
Uppdelningen mellan el och fjärrvärme i ett kraftvärmeverk faller sig själv av pannans och 
turbinens konstruktion. Desto högre tryck och överhettningstemperatur pannan konstrueras för, 
desto högre blir elutbytet. Men vid förbränning av avfall begränsas i de flesta fall panndatan till 
runt 40 bar och 420 o C på grund av att högre data skulle vara vanskliga då man eldar avfall med 
relativt höga halter klorider, som kan orsaka högtemperaturkorrosion. Högre ångdata kräver stål 
av högre kvalité vilket blir mycket kostsamt (Nilsson, 2012).  
 
Eftersom detta arbete enbart fokuserar på avfallsförbränning med produktion av både värme och 
el kommer endast kraftvärmeverk beskrivas mer i detalj. Ett värme- eller kondenskraftverks 
konstruktion påminner dock om ett kraftvärmeverk varför liknelser kan göras emellan verken.  
 

2.6.1 Kraftvärmeverk 

Ett kräftvärmeverk drivs vanligtvis mot efterfrågan av värme i fjärrvärmesystemen, på bilden 
nedan, figur 2.9, framgår hur ett kraftvärmeverk fungerar (Elforsk, 2011). I bunkern tippas 
avfallet där sedan en inmatare med en skopa matar in avfallet i pannan. I pannan bränns avfallet 
vid en temperatur på över 800 ºC. Obrännbart material och aska blir kvar som matas ut ur 
pannan för att sorteras och återvinnas (WTERT, 2010). Rökgaserna som bildas i förbränningen 
värmer panntuber på väggarna i pannan som sedan värmer upp pannvattnet till ånga. Den heta 
ångan leds sedan till en turbin som driver en generator. En del av elen som genereras används i 
anläggningen, så kallad hjälpel. Schablonvärden för detta uppgår till 1,5 procent av den totala 
elproduktionen enligt rapport 11.26 från Elforsk (Elforsk, 2011). Resterande el levereras till 
elnätet. Efter att ångan passerat turbinen leds den till en kondensor där den utnyttjas till att värma 
fjärrvärmevatten som sedan kan distribueras ut till fjärrvärmenätet (Sysav, 2009). För att rena 
rökgasen från stoftpartiklar innan den släpps ut genom skorstenen genomgår den en 
reningsprocess. I Sverige är denna reningsprocess mycket effektiv vilket gör att gränserna för 
maxutsläpp av farliga ämnen inte överstigs (Nilsson, 2012). Först separeras partiklarna med hjälp 
av ett elektriskt filter där största delen av stoftet avlägsnas. Stoftpartiklarna får en negativ elektrisk 
laddning när de passerar så kallade emissionselektroder. Efter emissionselektroderna finns det 
metallplåtar med positiv laddning som drar till sig det negativa stoftpartiklarna som i sin tur kan 
skrapas av mekaniskt från metallplåtarna och transporteras till asksilon. Rökgasen fortsätter sedan 
till en skrubber där olika ämnen tvättas bort med hjälp av vatten och olika kemikalier för att 
åstadkomma en reaktion med ämnena i rökgasen. När sedan rökgaserna möts av en vattendimma 
faller föroreningarna ut. Sista steget i reningen innan rökgaserna släpps ut är att ammoniak 
tillsätts för att reagera med kväveoxiden som då reduceras till kväve och ånga. Det finns två olika 
tekniker som används för tillsättning av ammoniak; Selektiv katalytisk reduktion (SCR) och 
Selektiv icke katalytisk reduktion (SNCR). Den stora skillnaden mellan metoderna är var i 
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processen ammoniak tillförs, med SCR tillsätts ammoniak i katalysatorn s.k. ammoniakinblåsning, 
medan med SNCR tillsätts ammoniak direkt i pannan, utan närvaro av katalysator. SCR har högre 
verkningsgrad och kan reducera utsläppen upp till 85 procent, detta är den vanligaste metoden 
trots att den har högre installationskostnader än SNCR (Bilitewski m. fl., 1997). 
 

 

  
Figur 2.9 Princip på hur el och värme genereras från förbränning av avfall (WTERT, 2010) 

 

2.6.1.1 Pannor  
Två olika typer av pannor används vid förbränning beroende på om det är avfall eller RDF som 
förbränns, RDF förbränning sker i en fluidiserad bädd (FB-panna) medan avfall förbränns i en 
rosterpanna (Nilsson, 2012). De olika pannorna beskrivs nedan.  
 
Rosterpanna  
Förbränning i rosterpanna har varit den dominerande metoden i merparten av Sveriges 
avfallsförbränningsanläggningar. Förbränningen kräver inte en försortering och förkrossning av 
soporna utan i princip kan råsopor brännas direkt i pannan. En roster är uppbyggd utav 
järnstavar med hål i, eller utrymmen mellan stavarna, för lufttillförsel. Desto mer luft som tillförs 
ju större blir effekten och desto mer förbränns. Risken om inte avfallet bränns ut tillräckligt är att 
rökgaser som kolväten och andra organiska föreningar går ut genom skorstenen (Svenska 
Renhållningsverksföreningen, 2005). Vid förbränning av ett ton avfall går det åt 4 000 -5 000 m³ 
luft. Genom stavarnas rörelse flyttas även avfallet succesivt framåt i eldstaden, samtidigt som det 
fördelas och blandas så att förbränningen ska bli så fullständig som möjligt.  
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Gaserna från förbränningen av avfallet stiger upp genom pannans förbränningsrum och de heta 
gaserna lämnar ifrån sig en del av värmen till vattnet som cirkulerar i tuber som finns inbyggda i 
pannans vägg. Denna värme töms i den efterföljande värmeupptagningen där den överförs till 
slutna vatten och ångsystem. Förbränningen sker vid en temperatur mellan 850 och 1100 ᵒC och 
när rökgaserna lämnar pannan håller det fortfarande en hög tempereratur. När avfallet är utbränt 
återstår s.k. slagg som är obrännbart material. Volymmässigt brukar det motsvara 5 procent av 
det ursprungliga bränslets volym och 15 till 20 procent av det viktmässiga (Svenska 
Renhållningsverksföreningen, 2005). Pannan är inte bränsleflexibel utan byte av bränsle kräver en 
ombyggnation av pannan. Rosterpannan har en förhållandevis lång start och stopptid, ca 20 h, 
vilket gör det dyrt med driftavbrott (Nilsson, 2012). Det finns två typer av rosterpanna, luftfylld 
eller vätskefylld. Den stora skillnaden är att den vätskefyllda pannan kan elda bränsle med högre 
värmevärde och det är lättare att kontrollera förbränningen, dock är den mer komplex och har 
högre kapitalkostand (Fredäng m.fl.,, 2009). Figur 2.10 illustrerar hur en rosterpanna fungerar. 
 

 

Figur 2.10 Princip på hur en Rosterpanna fungerar (Bioenergiportalen, 2012) 

 

Fluidiserad bädd  

I slutet på 1970-talet introducerades tekniken för avfallsförbränning i fluidiserad bädd (FB-panna) 
och det innebär att avfallet eldas i en bädd av varm sand. Bränslet utgör bara några få procent av 
bäddmaterialet. Förbränningsluften tillförs under bädden och den får sanden att cirkulera i hela 
pannan, vilket gör att bränslet får en jämn förbränning och blir utbränt (Miljösamverkan Västra 
Götaland, 2007). Fördelen med FB-panna är att den har mycket kort start- och stopptid och kan 
starta eller stoppa på 20 minuter. En FB-panna är också flexibel för bränslets fukthalt, som kan 
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vara mellan 20 – 60 procent. Innan förbränning i en FB-panna krävs en förbehandling av bränslet 
i form av sortering, grovkrossning och blandning av avfallet som ger ett jämnare och högre 
värmevärde samt mindre partikelstorlek, vilket gör RDF till ett lämpligt bränsle. Detta medför 
även att kostnader för slitage i pannan, rening av rökgaser och ask- och slagghanteringen minskar 
i jämförelse med en panna där denna förbehandling av avfallet inte sker (Haaker, 2010). Dock 
kan sanden i en FB-panna orsaka slitage som därmed förkortar pannans livslängd. 
Bränsleflexibiliteten i en FB-panna är hög och det kan växlas relativt enkelt mellan biobränsle, 
torv och avfall (Nilsson, 2012). Det finns två typer av fluidbäddspannor; BFB-panna (Bubblande 
fluid bädd) och CFB-panna (Cirkulerande fluid bädd). Vid bubblande bädd är hastigheten så låg 
att sanden stannar kvar i bädden och partikeltätheten blir därför mycket hög. I en CFB-panna 
cirkulerar sanden likt en cyklon igenom hela förbränningsrummet, vilket ger lägre partikeltäthet 
och sanden avskiljs och kyls efter förbränningen innan den återförs till bädden (Miljösamverkan 
Västra Götaland, 2007). En CFB-panna har högre underhållskostnader än en BFB-panna och är 
mer lämplig för större effekter på panna som ska bränna större mängder avfall (Nilsson, 2012). 
Dock är risken större för bäddagglomerering i en BFB-panna än en CFB-panna. Figur 2.11 visar 
principen över hur en FB-panna fungerar och i tabell 2.6 presenteras en jämförelse mellan roster, 
BFB- samt CFB-panna. 

 

Figur 2.11 Princip på hur en FB-panna fungerar (Miljösamverkan Västra Götaland, 2007). 
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Tabell 2.6.. Sammanställning pannor (Fredäng m.fl., 2009; Nilsson, 2012) 

Teknik Användning Drift och miljöprestanda Botten-
aska 

av vikt-
volym 

Rökgas-volym Kostnad 

Fördelar Nackdelar 

Roster 

Luft-
fylld 

 

 

-För lägre 
värmevärde. LHV 5-
16,5 MJ/kg 

-Hushållsavfall och 
heterogena fasta 
avfall 

-Vanligastepanna vid 
avfalls-förbränning 

-Låg underhålls-
kostnad 

-Mycket väl 
demonterad 

-Kan hantera 
heterogent avfall 
utan 
förbehandling 

-Inte lämplig 
för pulver, 
vätska  

0,5-3% 4000-7000 Nm³/t, 
beror på 
avfallsmängden 

Hög kapacitet 
som reducerar 
den specifika 
kostanden per 
ton avfall 

Roster 

Vätske-
fylld 

 

 

Samma som för 
luftfylld men LHV 
10-20 MJ/kg 

Som luftfylld 
men kan hantera 
avfall med högre 
värmevärde och 
har bättre 
möjlighet att 
kontrollera 
förbränningen 

Som luftfylld 
fast mer 
komplex 

0,5-3% 4000-7000 Nm³/t, 
beror på 
avfallsmängden  

Något högre 
kapitalkostnad 
än luftfylld 

BFB-
panna 

-Endast för 
finfördelat 
avfallbegränsat för 
obehandlat 
hushållsavfall 

-Ofta användbart  
för slamm 

-Bra 
omblandning 

-Flygaskor med 
bra 
lagringskvalité 

-Kortare start 
och stopp tid än 
roster 

-Stora mängder 
flygaska  

-Risk för bädd- 
agglomerering   

<3% Relativt lägre än 
roster 

-Lägre 
rökgasreningsk
-ostnader 

-Kostnad för 
förbehandling 

CFB-
panna 

-Endast för 
finfördelat 
avfallbegränsat för 
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2.6.1.2 Kostnader för RDF- och avfallseldande kraftvärmeverk 

I detta avsnitt presenteras investeringskostnader, fasta- och rörliga kostnader som tillhör ett 
kraftvärmeverk. För att erhålla konsekvens och möjliggöra en ekonomisk jämförelse mellan RDF 
i FB-panna och brännbart avfall i rosterpanna har samtliga uppgifter hämtats från Elforsk rapport 
11:26. Avstämningar har gjorts mot uppgifter om drift och investeringskostnader på 
Säverstaverket i Bollnäs och Sysav i Malmö för att kontrollera rimligheten i siffrorna.  

 

Investering 

En grundinvestering är den initiala investering som måste göras för att projektet ska starta. För 
ett kraftvärmeverk kan följande ingå i grundinvestering: Processutrustning, plastbundenutrustning 
och servicesystem, anslutning till kraft- och fjärrvärmenät, markarbeten och byggnader, 
projektering och administration samt drifttagning. Enligt Elforsk rapport 11:26 uppgår dessa 
kostnader till 52 000 kr respektive 77 000 kr per installerad kWe. Detta framgår även i tabell 2.7. 
Att investeringskostnaden är lägre vid RDF-förbränning beror på att det inte krävs samma 
utbyggnad av rökgasreningssystemet, då inte lika stor mäng rökgasbildas (Nilsson, 2012). 

 
Tabell 2.7. Investeringskostnad för RDF och avfall. (Elforsk, 2011) 
Typ Kr/kWe 

RDF 52 000 

Avfall 77 000 

 

Fasta kostnader 

Fasta kostnader utgörs huvudsakligen av kostnader för personal, försäkringar, fasta 
underhållsarbeten och reservdelar, bevakning, städning/renhållning, miljökontroll samt fasta 
avgifter för vatten, elektricitet etc.  

 

Tabell 2.8. Fasta kostnader RDF och avfall (Elforsk, 2011) 
 

 
 

 

 

 

 

Typ Kr/kWe 
RDF- 1700 
Avfall 2200 
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Rörliga kostnader 

Drift och underhållskostnader (DoU) skiljer sig beroende på vilken panna som används vid 
förbränning. Som tabell 2.9 visar är dessa kostnader högre för en FB-panna än för en 
rosterpanna. Uppgifterna, som är hämtade ur rapport 11:26 från Elforsk, är baserade på 
schablonvärden, tillgänglig statistik och utförda beräkningar baserade på roster- respektive FB-
teknik. procentsatserna utrycks som en kostnad per utvunnen MWh och inkluderar inte 
bränslekostnaderna (Elforsk, 2011).  

 

Tabell 2.9. Rörliga DoU kostnader för roster och FB panna (Elforsk, 2011) 

Rörlig DoU per MWh FB-panna Roster 

Bäddmaterial (sand) 7 % 0 % 

Kemikalier, vatten, etc. 5 % 18 % 

Underhåll, material, inhyrd personal etc. 45 % 31 % 

Restprodukthantering (inkl skatt), deponi 43 % 51 % 

Rörliga kostnader per MWh bränsle (SEK) 56 54 

 

Avkastning och kalkylränta 

Kalkyltid är ett värde på estimerad livslängd och är vanligtvis 25 år för ett kraftvärmeverk och har 
inget restvärde efter den tiden (Nilsson, 2012). För att göra jämförelser inom teknik är det 
vedertaget att använda en kalkylränta på 6 procent (Lindman, 2012) 

 

2.6.2 Rester och utsläpp  

Till följd av avfallsförbränning uppstår det en grovkorning och en finkorning fraktion. Den 
grovkorniga fraktionen kalla slagg eller bottenaska och består av utbränt material medan den 
finkorniga har samlingsnamnet rökgasrest (RGR) och består av pannaska, flygaska, slamm och 
filterkaka från slangfilter. På grund av att bränslet brinner ut bättre i en FB-panna uppkommer 
det mindre bottenaska vid förbränning i en FB-panna än i en rosterpanna, normalt är det ca 30 
procent av avfallet i en rosterpanna som blir till slagg (Nilsson, 2012). Mängden RGR uppgår vid 
rosterpanna till 3 – 5 viktprocent av mängden avfall som tillfördes vid förbränning och något mer 
vid förbränning i FB-panna på grund av att en del av sanden från bädden i FB-pannan följer med 
rökgaserna ut. 2003 förbrändes det 3,1 miljoner ton avfall och bildades 0,5 miljoner ton slagg och 
0,15 miljoner ton RGR (Svenska Renhållningsverksföreningen, 2005). Skiktad och sorterad slagg 
används till bygg- och fyllnadsmaterial för bland annat vägbygge. Enligt EU: s direktiv bör rester 
från förbränning i så stor utstäckning som möjligt återvinnas. Tungmetaller, dioxiner och andra 
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föroreningar från avfallet överförs till RGR genom effektiv rörgasrening i 
avfallsförbränningsanläggningar. RGR hanteras som farligt avfall och särskilda krav ställs därför 
på transporter, omhändertagande och deponering, för att minska risken för att de sprids brukar 
de befuktas (Svenska Renhållningsverksföreningen, 2005).  

Faktorer som påverkar utsläppen från förbränningsanläggningar till omgivningen är typen av 
bränsle, förbränningsteknik och reningsåtgärder. Utsläppen till omgivningen kan därför minskas 
genom förbränningstekniska eller reningstekniska åtgärder samt genom val av bränsle. 
Miljöskadliga utsläpp som orsakas till följd av förbränning är följande ämnen (Miljösamverkan 
Västra Götaland, 2007). 
 

• Koldioxid - all förbränning av kolhaltiga bränslen orsakar koldioxidutsläpp och det finns 
idag ingen teknik för avskiljning av koldioxiden i förbränningen (Miljösamverkan Västra 
Götaland, 2007). RDF har något högre utsläpp av CO₂, 120 g/kWh, medan förbränning 
av avfall har 110 g/kWh (Elforsk, 2011). 

• Koloxid - är en giftig gas som bildas vid ofullständig förbränning av kolhaltiga bränslen 
och bildas i miljöer med dålig syretillförsel. Man kan genom koloxidhalten mäta hur 
fullständig förbränningen är. I nya pannor är det bättre tillsats av luft vilket möjliggör 
mycket låga halter av koloxid.  

• Svaveldioxid - bildas vid oxidation av svavel i bränslet och uppstår vid förbränning av 
svavelhaltiga bränslen så som olja och biobränsle. På grund av svavelskatten som införts i 
Sverige och bättre reningstekniker har utsläppen av svavel minskat. Ett vanligt sätt att 
avskilja svavlet är att tillsätta kalk i pannan (Miljösamverkan Västra Götaland, 2007). 

• Kväveoxider (NOx) - bildas ur luftens och bränslets kväve. Förbränningstekniken, 
anläggningens utformning och temperatur är avgörande faktorer med hur mycket som 
bildas. De reningstekniska åtgärderna SNCR och SCR, beskrivs i avsnitt 2.6.1, reducerar 
utsläppen av NOx. Utsläppsgränsen inom EU hos förbränningsanläggningar är max 200 
mg/Nm³ (Gohlke, 2010). Utsläpp av NOx vid RDF-förbränning i FB-panna är 80 
mg/MJ och för avfallsförbränning i rosterpanna 70 mg/MJ (Elforsk, 2011). 

• Stoft - Utsläppet avgörs främst av bränslets askinnehåll och förbränningsteknik. De små 
partiklarna är farligast ur hälsosynpunkt. Dessa renas genom filter och en så kallad cyklon 
som får partiklarna att separeras från rökgaserna med hjälp av centrifugkraften och kan 
därefter matas ut i en container så att utsläpp till luft undviks.  

• Tungmetaller - kommer från bränslet och förekommer i rökgasutsläppet. Utsläppen till 
luft beror mycket på reningsutrustningens verkningsgrad. 

• Ammoniak - kommer huvudsakligen från ett tillsatt överskott av ammoniak genom 
SNCR-tekniken som beskrivs i avsnitt 2.6.1. 
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• Kolväten - är flyktiga organiska ämnen som bildas vid ofullständig förbränning, 
utsläppen är generellt små från större förbränningsanläggningar med goda 
förbränningspremisser.  

• Lustgas - bildas genom reaktion med kväve i luften eller i bränslet vid låga 
förbränningstemperaturer. Det kan även bildas vid anläggningar som använder sig av 
SNCR – tekniken för reduktion av kväveoxider.   

• Dioxiner - ett samlingsnamn för en grupp klorerande organiska ämnen som bildas vid 
förbränning av klorhaltiga bränslen vid närvaro av koppar. Det är under 
förbränningsprocessen viktigt med god tillgång på syre för att minska bildningen samt att 
temperaturen är minst 850 ᵒC under åtminstone två sekunders uppehållstid 
(Miljösamverkan Västra Götaland, 2007).  
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3 Metod och Modell 
Projektet grundas på en fallstudie, där empiriskt material, studiebesök och intervjuer ligger till 
grund för att kunna jämföra teknikerna och dra relativa slutsatser. Vid beräkningar av 
energibalans och kostnadsanalys har Excel använts som arbetsredskap för att med hjälp av 
interpolation kunna rita kurvor som illustrerar resultaten. Två fall jämförs: 

• Det första då ett ton brännbart avfall som bränns direkt i rosterpanna jämförs med ett 
ton brännbart avfall som istället förädlas till RDF och förbränns i en FB-panna.  

• Det andra fallet då förbränningsanläggningarna jämförs, med samma kapacitet för 
förbränning, jämförs förbränning av 37 800 ton RDF i FB-panna jämfört med 70 000 
ton brännbart avfall i rosterpanna. För att på så sätt se vilken av anläggningarna som har 
den största lönsamheten genom att använda payback- och nuvärdesmetoden.  

 

37 800 ton RDF motsvarar 54 procent av 70 000 ton brännbart avfall som har förädlats. Då andel 
av brännbart avfall som förädlas till RDF varierar mellan 23-85 procent ger det medelvärdet 54 
procent och det är därför just denna siffra väljs. Gällande 70 000 ton motsvarar det ett normal års 
förbränning då pannkapaciteten är 28 MW, som är den effekt beräkningarna grundas på (Nilsson, 
2012). 

För att strukturera beräkningar, begränsningar och antaganden har en modell skapats. Modellen 
ska generera en lönsamhetsanalys samt energiutvinning av de två ovanstående fallen. In-
parametrar som används för beräkningar finns i den sammanställda tabellen 9.28 (bilaga 7). 

Resultaten kommer att analyseras genom en känslighetsanalys då dynamiska och antagna 
parametrar kommer ändras. I bilden nedan illusteraras flödet av problemlösningens processen.  
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Figur 3.1 Illustration av problemlösningsflödet 
 
 

3.1 Beräkningar 
I följande delavsnitt presenteras vilka beräkningar som kommer att användas i jämförandet av de 
två avfallsförbränningsteknikerna för att nå fram till resultatet. Utgångspunkten är, som tidigare 
har nämnts, ett ton brännbart avfall som förbränns direkt eller förädlas till RDF för att sedan 
förbrännas i fall ett och 70 000 ton brännbart avfall och 37 800 ton RDF i fall två. Figur 3.2 
nedan illustrerar vilken indata som behövs för att komma fram till resultatet.  
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Figur 3.2 Illustration av vägen till resultat 

 

3.1.1 Energiutvinning  
Energiutvinningen ur avfall- respektive RDF-förbränning kommer att beräknas per ton brännbart 
avfall. Kraftvärmeverket är valt, baserad på panndata från Säverstaverket (ytterligare fakta om 
anläggningen i bilaga 6), med effekten 28 MW, varav 7 MWe samt 21 MWv. På detta kommer 
sedan antal MWhv som genereras till fjärrvärmenätet och MWhe som levereas till elnätet 
beräknas. Detta illustreras i figur 3.3, där det också framgår att en del av den producerade elen 
används för internt bruk, så kallad hjälpel. Beroende på verkets verkningsgrad blir det också en 
mindre del förluster som räknas bort. 
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Figur 3.3 Energiutvinning 

Verkningsgraden för kraftvärmeverket beräknas med ekvation 1 (Frederiksen, 2009). Den 
verkliga effekten samt den maximalt möjliga baseras på drift av Säverstaverket under februari 
månad.  

 

𝜂 = 𝑉𝑟𝐼𝑘𝑙𝐼𝑔 𝑔𝑟𝐼𝑟𝐼𝑟𝐼𝑎𝐼 𝑟𝑓𝑓𝑟𝑘𝐼 
𝑀𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝐼𝑔 𝑔𝑟𝐼𝑟𝐼𝑟𝐼𝑎𝐼 𝑟𝑓𝑓𝑟𝑘𝐼 

           (1) 

 

För att beräkna värmevärdet av det avfall som går till förbränning i Sverige räknas först det 
effektiva värmevärdet (𝐿𝐿𝑉𝑓) ut från det högre värmevärdet (𝐿𝐿𝑉𝑓) för de olika fraktionerna 
avfall i tabell 2.2, enligt ekvation 2 (The World Bank, 1999). B är avfallets brännabara andel i 
procent och F är fuktighetshalten. Vid omräkningar mellan högt och lågt värmevärde måste 
hänsyn tas till hur mycket värme som frigörs då vatten kondenserar vid 25ᵒC, så kallad 
ångbildningsvärme, som vid denna temperatur motsvarar 2,442 MJ/kg (Naturvårdsverket, 1995). 

 

 

 

 

𝐿𝐿𝑉𝑓 = 𝐿𝐿𝑉𝑓 ∗ 𝐵 − å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ä𝑟𝑟𝑒25ᵒ𝐶 ∗ 𝐹      𝐽/𝑘𝑛                  (2) 
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Fraktionsandelen (𝐴), enligt tabell 2.4 (bilaga 7), för hushålls- och industriavfall multipliceras med 
respektive värmevärde för var fraktion, enligt ekvation 3 och 4 för att få ett medelvärde för 
industri- och hushållsopor.  

 

 

 

 

 

Ekvation 5 används för att få ett viktat medelvärde för brännbara sopor (𝐿𝐿𝑉) som förbränns i 
Sverige. Andel industri- respektive hushållsavfall till förbränning anges i tabell 2.3 

 

 

 

 

För att få ut energiutvinning i MWh per ton brännbart avfall i rosterpanna används effektiva 
värmevärdet (LHV) i ekvation 6, då omvandlingsfaktorn mellan MWh och MJ är 3600 (Statens 
energimyndighet, 2010). 

 

 

 

På samma sätt räknas energiutvinningen för RDF ut, enligt ekvation 7. En interpolation utförs i 
Excel av andelen av ett ton brännbart avfall som förädlas till RDF. Ett medelvärde för 
värmevärdet för RDF används, som sedan varieras i känslighetsanalysen.  

 

 

 

 

För att beräkna andelen värme respektive el som utvinns av förbränningen används ekvation 8 
och 9 (Nilsson, 2012). 

 

𝐿𝐿𝑉𝐻𝐻𝐻ℎå𝑙𝑙 = �𝐿𝐿𝑉𝑓 ∗ 𝐴         (3) 

  𝐿𝐿𝑉𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼 = �𝐿𝐿𝑉𝑓 ∗ 𝐴           (4)      

 

 

𝐿𝐿𝑉 =  𝐿𝐿𝑉𝐻𝐻𝐻ℎå𝑙𝑙 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑢𝑛ℎå𝑛𝑛𝑛𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛 + 𝐿𝐿𝑉𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑢𝑛𝑖𝑟𝑛𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛   (5) 

 

𝐸𝐼𝑟𝐻𝐼𝑟𝐼 (𝑀𝑀ℎ/𝐼𝑟𝐼) =
𝐿𝐿𝑉𝑀𝑀𝑀 (𝑀𝐽/𝑖𝑡𝑛)

3600
     (6) 

 

𝐸𝑅𝑅𝑅 (𝑀𝑀ℎ/𝐼𝑟𝐼) =
𝐿𝐿𝑉𝑅𝑅𝑅(𝑀𝐽/𝑖𝑡𝑛)

3600
       (7) 
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𝑀𝑊ℎ𝑛 = 𝑉ä𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑘𝑖𝑎𝑛𝑛𝑒𝑛 ∗ 𝜂 ∗ 𝐸           (8) 

𝑀𝑊ℎ𝑒 = 𝐸𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒𝑘𝑖𝑎𝑛𝑛𝑒𝑛 ∗ 𝜂 ∗ 𝐸                    (9) 

 

Hjälpelen som används internt beräknas enligt schablonvärde, 1,5 procent, med hjälpelen 
subtraherad kan totala mängden MWh som säljs till nätet beräknas och på så sätt, enligt ekvation 
10, beräknas inkomsten av såld produktion. Beräkningarna sker efter elpriset 900 kr/kWh och 
fjärrvärmepriset 704 kr/kWh. 

 

Inkomst/tonavfall=[𝑀𝑊ℎ𝑒 − (𝑎𝑛𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑗ä𝑛𝑝𝑒𝑛 ∗ 𝑀𝑊ℎ𝑒)] ∗ 𝑒𝑛𝑝𝑟𝑛𝑛 + 𝑀𝑊𝑛 ∗ 𝑙𝑗ä𝑟𝑟𝑛ä𝑟𝑟𝑒𝑝𝑟𝑛𝑛 (10) 
. 

Utsläpp  

Uppgifter från Elforsk rapport 11:26 som anger mg NOx/MJ och g CO2 per utvunnen kWh 
används i ekvation 11 och 12 för att få ut kg NOx och CO2 per ton brännbart avfall. 

kg CO2 per ton avfall beräknas med ekvation 11: 

 

𝑘𝑛 𝐶𝑂2 𝑖𝑡𝑛⁄ 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛 =
𝑛 𝐶𝑂2
𝑘𝑊ℎ

∗ 103 ∗ 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑡𝑛 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛       (11) 

 

kg NOx per ton avfall beräknas med ekvation 12: 

 

𝑘𝑛𝑁𝑂𝑥 𝑖𝑡𝑛⁄ 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛 =
𝑟𝑛 𝑁𝑂𝑥
𝑀𝐽

∗ 106 ∗ 𝑀𝐽 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑡𝑛 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛         (12) 

 

 

3.1.2 Ekonomiska beräkningar 
En lönsamhetsanalys genomförs för att kunna avgöra vilken av teknikerna som uppnår bäst 
ekonomisk lönsamhet. Metoderna som används är payback- och nuvärdesmetoden och utgår från 
70 000 ton brännbar avfall samt 37 800 ton RDF.  

Payback-metoden 

Payback-metoden är en enkel metod för att beräkna lönsamhet utifrån grundinvestering (G), 
årliga inbetalningar (I) och årliga utbetalningar (U). Metoden tar inte hänsyn till räntor. Om 
återbetalningstiden (ekvation 13) blir under fem år indikerar detta att investeringen är lönsam, 
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samt vid jämförelse mellan två fall är den investering med kortast tid den mest lönsamma 
(Skärvad; Olsson, 2011).  

                                                       Återbetalningstid = G
I-U

              (13) 

  

Nuvärdesmetoden 

I nuvärdemetoden diskonteras framtida inbetalningsöverskott och restvärde (R) med hänsyn till 

kalkylränta (r) och avkastningsår (n). Nuvärdefaktorerna N och Nsumma används för att göra om 

ett framtida värde till ett värde i nutid. Nsumma kan användas då flera värden har samma storlek 

och kan jämföras över tid. N används för enskilda värden (Skärvad; Olsson, 2011). 

.  

N= 1
(1+r)n       (14) 

Nsumma= 1-(1+r)-n

r
         (15) 

 

Slutligen kan nuvärdet för investeringen räknas ut med ekvation 16, där positivt nuvärde indikerar 
en lönsam investering (Skärvad; Olsson, 2011). 

 

𝐾𝑎𝑝𝑛𝑖𝑎𝑛𝑛ä𝑟𝑛𝑒 = (𝐼 − 𝑈) ∙ 𝑁𝐻𝐻𝑚𝑚𝑎 + 𝑅 ∙ 𝑁 − 𝐺         (16) 

 

 

3.1.3 Metod för känslighetsanalys 
För att analysera osäkerheten i resultatet kommer en känslighetsanalys utföras där dynamiska och 
uppskattade in-parametrar modifieras. De dynamiska parametrarna för el- och fjärrvärmepris, och 
bränslekostander ändras. El- och fjärrvärmepriset antas fluktuera korrelerat och varierar ifrån 
utgångsvärde med 20 procent lägre respektive högre pris för att undersöka hur det påverkar 
nuvärdet för RDF- och avfallsförbränning. Kalkylräntan ändras mellan 6 – 16 procent, för att se 
hur även detta påverkar nuvärdet. Parametern bränslepriset, som är en kostnad för RDF men en 
intäkt för avfall jämförs med dagens läge enligt två olika scenarier. Det första att priset för RDF 
går ner 20 procent samtidigt som intäkten minskar lika mycket för avfall. Detta skulle kunna 
hända om importen av billigare RDF från Sydeuropa ökar samtidigt som konkurrensen om 
avfallet ökar på den svenska marknaden, vilket skulle innebära att avfallsanläggningarna inte 
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skulle kunna ta ut lika hög mottagningsavgift från kunderna. Det andra scenariot är att kostnaden 
för RDF och intäkten för avfall ökar båda med 20 procent.  Två viktiga uppskattade parametrar 
är hur stor andel av ett ton avfall som förädlas till RDF samt värmevärdet, andelen ligger mellan 
23 – 85 procent av ett ton och värmevärdet mellan 18,5-23 MJ/kg, dessa indata ändars i 
känslighetsanalysen för att se hur detta påverkar energiutvinningen (Blackmore m. fl., 2003). 
Parametrar ändras i Excel för att utföra känslighetsberäkningarna. Beräkningarna finns i bilaga 5. 

4 Resultat och diskussion 
Figur 4.1 nedan visar resultatet av energiutvinningen av värme, el och totalt i MWh per ton 
brännbart avfall som bränns i roster respektive förädlas till RDF och förbränns i FB-panna. Ur 
diagrammet kan avläsas att energiutvinningen blir större vid förbränning av RDF än brännbara 
sopor då andelen av ett ton avfall som förädlas är större än 51 procent. Den totala 
energiutvinningen för RDF-förbränning blir då 2,56 MWh och 2,51 MWh vid förbränning av ett 
ton brännbart avfall direkt i rosterpanna. Värmevärdet för RDF som används vid beräkningarna 
är medelvärdet 20,75 MJ/kg och för brännbart avfall är det uträknat till 10,38 MJ/kg, se bilaga 4, 
avsnitt 9.4.1 och 9.4.2 för beräkningar. Effektiviteten för kraftvärmeverket baseras från indata 
från Säverstaverket, och är beräknad till 0,87, se bilaga 5, avsnitt 9.4.2.  

 

 

Figur 4.1 Utvunnen energi per ton brännbart avfall 
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I en lönsamhetsjämförelse mellan RDF-förbränning i FB-panna och brännbart avfall i roster, 
som utförs med hjälp av nuvärdemetoden och payback-metoden, visar resultaten att RDF är en 
mer lönsam investering. Dock är båda investeringarna lönsamma, då båda nuvärdena är positiva 
och det indikerar att investeringen är lönsam. Med en kalkylränta på 6 procent och 
avskrivningstid på 25 år utan restvärde för båda fallen, blir nuvärdet 1042 miljoner kronor för 
RDF i FB-panna och 1024 miljoner kronor för brännbart avfall i roster, detta framgår i figur 4.2. 
Återbetalningstiden med payback-metoden är 3,17 år för RDF respektive 4,24 år för brännbart 
avfall. Resultatet av payback-metoden blir också att det är en lönsam investering, då 
återbetalningstiden är under 5 år. 

 

 

Figur 4.2 Nuvärde för RDF och brännbart avfall 

 

Som figur 4.3 visar är utsläppen högre för både NOx och CO₂ vid förbränning av RDF. 
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förbränns i FB-panna. Trots den mindre vikt som förbränns av RDF blir ändå utsläppen större. 
Utsläpp av NOx är 23 procent högre för RDF än för brännbart avfall som släpper ut 0,727 kg 
per ton. Ett ton brännbart avfall som förädlats till RDF ger utsläpp av 32,5 kg CO2 vid 
förbränning, vilket är 17,7 procent högre än vid förbränning av ett ton avfall i roster.   
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Figur 4.3 Utsläpp CO₂ och NOx kg/ton brännbart avfall 

 

Som även Europeiska Kommissionens rapport rörande RDF påvisar, uppvisar resultaten av 
denna fallstudie att RDF förbränning är det fördelaktiga alternativet (Blackmore m.fl., 2003). 
Efter grundlig utredning visas att fördelen med det högre energivärdet väger upp för de högre 
kostnaderna som bränsleimporten eller framställningen av RDF medför. Resultatet beror till stor 
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investering i ett RDF- processanläggningsverk skulle bli för kostsamt och inte ge samma 
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att sedan användas under vintern då energibehovet är större.  RDF blir också lättare att 
transportera, vilket är ytterligare en fördel. 
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5 Känslighetsanalys 
Nedan presenteras resultat av utförda känslighetsanalyser och diskussioner kring dessa. 

Känslighetsanalys 1: Priskänslighet – el och fjärrvärme 

En parameter som högst troligt kommer att förändras över tid är priset på el och fjärrvärme, 
varför denna är intressant och viktig att undersöka vidare med en känslighetsanalys. I figur 5.1 
illustreras tre fall; Normalpris, 20 procent lägre pris och 20 procent högre pris på el- och 
fjärrvärmepriset och hur detta påverkar nuvärdet i miljoner kronor. Differensen mellan 
alternativen är som minst när priserna sjunker, 6,8 miljoner kronor, och som högst när priserna 
höjs, 43,8 miljoner kronor, jämfört med 18,5 miljoner kronor i normalfallet.  

 

 

Figur 5.1 Priskänslighet – el och fjärrvärme 
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illustreras hur nuvärdet förändras beroende av kalkylränta. Det som framgår av grafen är att ju 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Normalpris 20 % lägre pris 20 % högre pris

N
uv

är
de

 i 
m

ilj
on

er
 k

ro
no

r 

El- och fjärrvärmepris 

Priskänslighet - el och fjärrvärme 

RDF

Brännbart avfall



 -51-  
 
 

högre kalkylräntan blir desto större blir skillnaden mellan de två investeringarnas nuvärde och 
RDF går mot högre lönsamhet än brännbart avfall.  

 

 

Figur 5.2 Nuvärde beroende av kalkylränta 
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brännbart avfall också bli mer lönsamt än RDF om avfallsinkomsten gick upp 20 procent medan 
kostnaden för RDF står stilla. Om däremot det omvända skulle hända, att kostnaden för RDF 
minskade samtidigt som intäkten minskade för brännbart avfall skulle RDF öka sin lönsamhet 
gentemot avfallsförbränningen. Detta kan vara, som tas upp i Elforsk rapport 11:26, ett troligt 
scenario då importen av RDF från Sydamerika kan öka vilket kan dra ner priserna, samtidigt som 
det blir större konkurrens om det svenska avfallet, vilket skulle kunna sänka 
mottagningsavgifterna som finns för brännbart avfall (Elforsk, 2011). 

 

 

Figur 5.3 Nuvärde beroende av bränslekostnad 

 

Känslighetsanalys 4: Utvunnen energi beroende av värmevärde för RDF 
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störst skillnad på energiutvinningen beroende av värmevärdet. Då ger skillnaden i värmevärdet 
för RDF en 0,92 MWh större energiutvinning per ton avfall som förädlas.   

 

Figur 5.4 Utvunnen energi beroende av värmevärde för RDF. 
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6 Slutsats 
Utifrån rapportens resultat och den diskussion som hållits i avsnitt 4 och 5 redovisas nedan 
rapportens slutsats.    

I dagsläget är det mer lönsamt att förädla avfall och förbränna som RDF än att förbränna 
brännbart avfall. Kostnaden för RDF täcks av den högre energiutvinningen, vilket gör det mer 
lönsamt att förbränna. En lönsamhetsanalys, beräknad på förbränning av 70 000 ton brännbart 
avfall, respektive 54 procent av dessa ton förädlade till RDF, visar ett högre nuvärde på RDF, 
1042 miljoner kr. 

Studien har visat att då förädling av ett ton brännbart avfall är större än 51 procent ger 
förbränning av RDF i en FB-panna en högre energiutvinning än förbränning av ett ton brännbart 
avfall i en rosterpanna. Energiutvinningen är då för RDF totalt 2,56 MWh och motsvarande 2,51 
MWh för det brännbara avfallet, vilket ger svar på första fallet.  

Utsläppen av CO₂ och NOx är högre vid förbränning av RDF i FB-panna än förbränning av 
avfall i rosterpanna, vilket är en nackdel för RDF. Då kostander för utsläpp inte är helt färdiga 
inför nästa utsläppsperiod kan detta ha en inverkan på lönsamheten vid förbränning av RDF, då 
utsläppen är högre.  

Slutsaten av denna fallstudie är att förbränning av RDF i FB-panna är det bättre alternativet och 
att fler förbränningsanläggningar bör satsa på denna typ av energiåtervinning.   
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6.1 Modellens rimlighet 
I modellen görs förenklingar och antaganden för att möjliggöra beräkningar för en rättvis 
jämförelse i denna rapport. Alla antaganden och förenklingar påverkar i sin tur resultatet, varför 
dessa bör diskuteras för att tydliggöra begränsningarna i modellen. T.ex. har, efter flera 
telefonintervjuer och diskussioner med kunniga människor inom branschen, en viss osäkerhet 
vuxit fram beträffande till vilken utsträckning det är möjligt att jämföra de två typerna av 
förbränning. Flera personer, däribland Stig Edner forskningschef på Sysav och Torbjörn Nilsson 
produktionschef på Bollnäs Energi, menar att en jämförelse mellan RDF-förbränning i en FB-
panna och förbränning av avfall i en roster är svår att göra helt rättvis på grund av de många antal 
parametrar som spelar in. Dock har antaganden och uträkningar försökt utformas på ett sätt som 
gör utgångspunkten i jämförelsen så rättvis som möjlig.  

Modellen antar också 100 procentig tillgänglighet utan driftstopp för kraftvärmverket. En roster 
har betydligt längre start- och stopptid än en FB-panna, vilket kan ha stor påverkan på resultatet.  

En annan viktig sak att påpeka är att i samtliga beräkningar används ett konstant värde på det 
brännbara avfallets värmevärde. Detta värde kan dock variera och kan i sådana fall påverka 
slutresultatet.   

 

7 Förslag på framtida studier 
Framtida förslag på studier inom RDF och avfallsförbränning är att undersöka olika RDF-
processer och ta reda på om dessa påverkar energiutvinningen och hur denna kan optimeras ur 
ett energiperspektiv men även ur ett ekonomiskt perspektiv. RDF kan även göras till pellets med 
en rad olika användningsområden varför en fallstudie av pelletstillverkning och dess 
applikationsområde skulle vara att föredra som vidareutveckla av denna rapport. Det kan även 
vara intressant att i större drag ta hänsyn till den föränderliga energipolitik som råder i Sverige 
och EU och ha med viktiga parametrar i de ekonomiska beräkningarna, om detta är möjligt.    
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Projektplan GANTT- Schema 
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9.2 Bilaga 2: Intervju med BORAB 
 

Studiebesök på BORAB 2 mars 2012 – Intervju med platschef Bo Andersson 

 

Fråga: Data och siffror för investeringskostnad och driftkostnad 

Svar: BORAB är ett kommunägt aktiebolag. 2/3 ägt av Bollnäs och 1/3 ägt av Ovanåker.  

15 miljoner kronor är investerade för deponiavsättning. 

Företaget är egenfinansierat. En engångssumma på 9 miljoner kronor lånades när anläggningen 
öppnade 1984, vilken är återbetalad. 

2001 – 2008 grovmalde BORAB sopor. 2008 började de med nuvarande system med kvarn och 
kross.  

Investering Kostnader baserade på 40 000 årston  sopor 

 

Huset (med kvarnen) 8 miljoner 20 års avskrivning – mark, byggnad 

Krossar, kvarnar 22 miljoner 7 års avskrivning – ej högt slitage på kvarnen. 

Drift, underhåll 750 000 kr 19kr/ton 

Elkostnad 38 kr/ton 

Personal 7 kr/ton 

Underhåll, smörjning, städning 7 kr/ton 

Maskin kostnad inklusive förare 19 kr/ton 

Extra maskin inklusive förare 10 kr/ton 

Invägning 3 kr/ton 

 

Summa Drift: 122 kr/ton 

 

Drift, underhåll, asfaltsyta, lakning 13 kr/ton 

Avskrivningar 6 kr/ton 

Ränta 22kr/ton 

 

Summa: 41 kr/ton   

   

Utredningar 6 kr/ton 
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Produktionskostnad 284 kr/ton 

Arbetsledning, administration 23 kr/ton 

 

Summa Totalt: 331 kr/ton (summan Bollnäs Energi betalar baserat på 40 000 årston. Vid 70 000 
årston – vilket BORAB ska öka till – 259 kr/ton). 

 

Fråga: Hur samarbetar BORAB med Bollnäs Energi? 

Svar: Bollnäs Energi har kontrakten på avfallet – BORAB är en entreprenör som maler soporna 
åt Bollnäs Energi. De köper även in sopor från Gävle för att få tillräckligt mycket. Nu när det 
varit en varm höst har BORAB mycket sopor på lager. Bollnäs Energi låg även nere två månader 
på grund av den nya pannan, därför finns vid nuläget extra mycket avfall lagrat.  

30 ggr/dag transporteras avfall från BORAB till Bollnäs Energi 

BORAB har kapacitet att öka produktion till 70 000 årston, vilket är planen för de kommande 
åren.  

 

Fråga: Avfall som behandlas hos BORAB 

Svar: Malning: Blöta (jobbiga) sopor – 35 ton/timme 

                 Trä, industri – 40-45 ton/timme 

11 olika mixar av avfallstyper. Tex 1 skopa hushållsavfall, 1 skopa sorterat industriavfall, 2 skopor 
egensorterat (högt träinnehåll) 

 

Brännbart grovavfall (industri) 211 kg/m3 

Sorterat (grävmaskin) 219 kg/m3 

Hushållsavfall 382 kg/m3 

 

På vintern kan avfallet behöva fyllas med flis för att få upp torrhalten. 

 

Fråga: Framtida planer 

Svar: Nästa steg är att separera mässing, koppar, aluminium och porslin. Kan säljas och på så sätt 
få in pengar. 

Planerar egen vattenrening 

 

Fråga: Anledning till vald metod 
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Svar: Bollnäs energi skulle flytta ut sin kvarn pga hög explosionsrisk, vilket ledde till att BORAB 
införskaffade nuvarande rdf-utrustning för att mala avfallet åt Bollnäs Energi.  
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9.3 Bilaga 3: Intervju med Bollnäs Energi  
 

Studiebesök på Säverstaverket och Bollnäs Energi den 2 mars 2012 – Intervju med 
Torbjörn Nilsson Driftchef 

 

Fråga: Vad gör ni av askan efter förbränning? 

Svar: Askan transporteras till BORAB och används sedan där till sluttäckning av deponin.  

Fråga: Förser BORAB er med tillräckligt med bränsle/RDF? 

Svar: Ja, vi äger avfallet på BORAB och betalar för lagringen och förädlingen av avfallet. Med 
den nya behövs mer avfall, men det finns gott om i lager på grund av att det inte gick åt så 
mycket avfall under byggnationen. Fler avtal har också skrivits med kringliggande kommuner så 
att deras avfall också kommer tas hand om av BORAB. 

Fråga: Data, siffror och ekonomisk data för kraftvärmeverket 

Svar: Jag ska leta upp det och skicka er allt via email. 

Fråga: Hur ser framtidsplanerna ut? 

Svar: Installera en virvelströmsseparatar innan inmatning av avfallet i pannan för att avskilja icke 
magnetiska föremål innan pannan, så som metaller, aluminium och koppar. Eller en ballsitic 
separator på BORAB för samma anledning. Det är viktigt att få ut koppar för att det orsakar 
slitage pannan samt att koppar är en god katalysator för oxidbildning och därför viktigt att få 
bort. Är stora problem idag på grund av att stora halter oxider kostar att rena.  

Fjärrkyla planerar vi också för och kommer att finnas inom tid, vi har redan signat upp en kund 
men köper in kylan så länge tills vi kan producera egen fjärrkyla. Fjärrkylan kan även användas till 
att frysa bandyplanen året om, vilket är populärt bland Bollnäsborna.  

Fråga: Planering för ny panna? 

Svar: Den är precis färdigbyggd och gick i drift i november förra året. Det är en BFB panna på 
28 MW, 7 MW el och 21 MW fjärrvärme. Oljekostnaderna blev mkt höga med de gamla 
pannorna uppåt 20 milj. årligen och det var en stor anledning till bytet. De äldre pannorna drivs 
nu av biobränsle medan den nya bara förbränner avfall.  

Fråga: Hur ser du på BFB-panna jämfört med CFB-panna? 

Underhållningskostnaderna av CFB är högre och därför mer lämpligt om man har en panna med 
högre effekt som ska bränna större mängder avfall.  

Fråga: Vad baserades valet av panna på? 

Svar: På grund av att vi hade en BFB panna innan och kunde den tekniken så blev det ett 
naturligt val för oss och det är en lämplig panna för att förbränna det finkrossade avfallet. 

Fråga: Hur ser avgifterna ut för utsläpp av NOx och andra föreningar? 

Svar: I den gamla pannan var det högre utsläpp av NOx, ca 300 000 ton per år men med den nya 
pannan förväntas nästintill inga utsläpp alls. Detta beror på den effektiva ammoniakinblåsningen 



 -66-  
 
 

som reducerar kväveoxiderna med 70 %. Varje år kommer det gå åt ca 300 -400 ton ammoniak. 
Utsläppsrätter för olja kommer ligga mellan 3- 500 000 kr om året. 

CO₂-utsläppen ligger långt under de maximala utsläppen som finns i EU.  

Tidigare fanns förbränningskatt som var 800 kr/ton om man bara producerades värme och 140 
kr/ton om man också producerade el. En stor anledningen till investeringen i den nya pannan var 
att minska kostnaderrna för förbränningskatten, då vi också skulle kunna generera el. Men med 
regeringsskiftet blev förbränningsskatten slopad helt. Detta är ett stort problem att 
energipolitiken, att den inte är långsiktig utan växlar hela tiden, den växlar mycket i Sverige och 
ännu mer inom EU. Detta hämmar framtida investeringar för att det gör det svårare att planera.  

Fråga: Vilka parametrar ser du som viktiga för den framtida lönsamheten hos 
investeringen? 

Svar: Viktig parameter som avgör hur lönsam investeringen blir är de framtida elpriserna.  

Fråga: Höll budgeten för investeringen av den nya pannan? 

Svar: Investeringskostnaderna var planerade till 400 milj. för den nya pannan men blev 415 milj., 
pannan skred i drift november 2011. Livslängden av pannan räknas till 30 år.  

Fråga: Gick ni med vinst förra året? 

Svar: 2011 gick Bollnäs energi med 1,4 miljoner i vinst 

Fråga: Var gör ni av RGR resterna? 

Svar: RGR resterna går till Ragnsells klass 1 deponi för farligt avfall och kostar 1000 kr/ton att 
bli av med. Med de 40 000 ton avfall som vi förbränner årligen blir det 3,5 – 4 ton RGR rester. 

Fråga: Vad ser du som det största skillnaderna mellan en roster och BFB-panna? 

Svar: En BFB-panna bränner ut avfallet mkt bättre än i en roster där det kan vara så mycket som 
upp till 60 -80 procent obrännbart, normalt är att det ligger runt 30 procent obrännbart material 
för en roster. I en BFB-panna är det knappt någon bottenaska på grund av att det istället blir 
flygaska medan det i en roster smälter samman med bädden.  

Start stop tid är mycket längre i roster än i en BFB panna. Möjligt att roster har längre livslängd 
pga. slitage som orsakas av sanden i en BFB-panna.  Men en BFB-panna är väldigt 
bränsleflexibel, kan växla mellan biobränsle, torv och avfall, till skillnad mot en roster som hade 
krävt en ombyggnation av hela pannan om man skulle växla bränsle.   
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9.4 Bilaga 4: Beräkningar  

9.4.1 Värmevärde för brännbara sopor  
 

Det låga värmevärdet (𝐿𝐿𝑉𝑓) för de olika avfallstyperna beräknas med hjälp av ekvation 2 och 
data i tabell 9.1, resultatet syns i tabell 9.2. 

 

𝐿𝐿𝑉𝑓 = 𝐿𝐿𝑉𝑓 ∗ 𝐵 − 2,445 ∗ 𝐹      𝑀𝐽/𝑘𝑛                  (2)  
B= Brännbar andel 

F=fuktighetshalt  

Tabell 9.1 Kalorimetriskt värmevärde för olika avfallstyper samt fuktighets- och brännbarhetshalt 
(Jahangir, 2002; Gerber m. fl., 2008; The World Bank, 1999 ) 

Avfallstyp HHV 
MJ/kg 

Brännbar 
andel  

Fuktighetshalt  

Organiskt 
material 

18 0,207 0,36 

Papper/kartong 23 0,63 0,052 

Glas 0 0 0,03 
Plast 40 0,632 0,05 

Järn och metall 0 0 0,06 

Trä 17 0,598 0,35 
Textil och läder 32 0,631 0,14 

Inerta material 0 0 0,1 

Övrigt 18 0,224 0,35 
 

𝐿𝐿𝑉𝑓   fås ut för de olika typerna av avfall: 

Tabell 9.2. Värmevärde för olika fraktioner av avfall 

Avfallstyp LHV 
MJ/kg 

Organiskt 
material 2,84688 

Papper/kartong 
14,36302 

Glas 
-0,07326 
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Plast 
25,1579 

Järn och metall 
-0,14652 

Trä 9,3113 
Textil och läder 

19,85012 
Inerta material 

-0,2442 
Övrigt 

3,1773 
 

𝐿𝐿𝑉𝑓 för de brännbara avfallstyperna (ej järn och metall, inerta material och glas) viktas med hur 
stor fraktionsandel (A) hushållsavfall respektive industriavfall besår av, data från tabell 9.3, och 
summeras, enligt ekvation 3 och 4, för att få ut det effektiva värmevärdet för hushålls- och 
industriavfall.  

𝐿𝐿𝑉𝐻𝐻𝐻ℎå𝑙𝑙 = �𝐿𝐿𝑉𝑓 ∗ 𝐴         (3) 

𝐿𝐿𝑉𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼 = �𝐿𝐿𝑉𝑓 ∗ 𝐴            (4)      

Tabell 9.3. Fraktion avfalltyp från industri och hushållssektor 

Avfallstyp Hushålls 
fraktion 

Industri 
fraktion 

Organsikt 
material 

0,598 0,3 

Papper/kartong 0,0207 0,175 

Glas 0,0207 0,016 
Plast 0,07 0,138 

Järn och metall 0,028 0,04 

Trä 0,0175 0,1395 
Textil och läder 0,017 0,12 

Inerta material 0,07 0,005 

Övrigt 0,0315 0,0665 
 

 

Detta ger följande värden för effektiva värmevärdet efter att de viktas ihop beroende av fraktions 
avfallstyp i respektive sektor samt dess effektiva värmevärde och resultatet i tabell 9.4 erhålles:  

Tabell 9.4. Effektivt värmevärde 
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𝑳𝑯𝑽𝑯𝒖𝒔𝒉å𝒍𝒍 MJ/kg 9,882 

𝑳𝑯𝑽𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊 MJ/kg 10,732 

 

För att få ett medelvärde av effektiva värmevärdet (LHV) för det brännbara avfallet viktas 
𝐿𝐿𝑉𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼 och 𝐿𝐿𝑉𝐻𝐻𝐻ℎå𝑙𝑙 från hur stor andel som kommer från respektive sektor, enligt tabell 
9.5 och ekvation 5.  

𝐿𝐿𝑉 =  𝐿𝐿𝑉𝐻𝐻𝐻ℎå𝑙𝑙 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑢𝑛ℎå𝑛𝑛𝑛𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛 + 𝐿𝐿𝑉𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑢𝑛𝑖𝑟𝑛𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛   (5) 

 

Tabell 9.5. Avfall till förbränning hushåll respektive industrisektorn i Sverige (Avfall Sverige, 
2011c) 

Sektor  Andel 
Hushåll 41,64 % 

Industri 58,36 % 

Detta ger det viktade värmevärder för det brännbara avfallet: 

LHV MJ/kg 10,378 

 

9.4.2 Energiutvinning i Rosterpanna  
Verkningsgraden på ett kraftvärmeverk har räknats ut med hjälp av ekvation 1 och data från 
Säverstaverket i Bollnäs under februari månad. 

 

𝜂 =
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑘𝑖 

𝑀𝑎𝑥𝑛𝑟𝑎𝑛 𝑟ö𝑗𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑘𝑖 
           (1) 

 

=
16958 𝑀𝑀ℎ

29 𝐼𝑎𝑔𝑎𝐼∗24 ℎ∗28 𝑀𝑀
=  0,87 

 

Utvunnen energi (𝐸𝐼𝑟𝐻𝐼𝑟𝐼)𝑀𝑀ℎ
𝐼𝑟𝐼

 brännbara sopor räknas ut med ekvation 6: 

𝐸𝐼𝑟𝐻𝐼𝑟𝐼 =
𝐿𝐿𝑉 (𝑀𝐽/𝑖𝑡𝑛)

3600
       (6) 

 

𝐸𝐼𝑟𝐻𝐼𝑟𝐼 =
10378 (𝑀𝐽/𝑖𝑡𝑛)

3600
 = 2,508

𝑀𝑊ℎ
𝑖𝑡𝑛

 

 

Förhållandet mellan el och värme är bestämt utifrån panndatan på Säverstaverket. 
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Tabell 9.6 Förhållandet mellan el och värme för panna 

Värme 21 MW 75 % 

El 7 MW 25 % 

TOTAL 28 MW 100 % 

 

 

 

Ekvation 8 och 9 ger sedan MWhv och MWe som kan utvinnas vid förbränning av ett ton avfall i 
en rosterpanna.  

𝑀𝑊ℎ𝑛 = 0,75 ∗ 𝜂 ∗ 𝐸𝐼𝑟𝐻𝐼𝑟𝐼           (8) 

𝑀𝑊ℎ𝑒 = 0,25 ∗ 𝜂 ∗ 𝐸𝐼𝑟𝐻𝐼𝑟𝐼            (9) 

 

 

Tabell 9.7 Utvunnen energi i rosterpanna 

𝑴𝑾𝒉𝑛 1,88 

𝑴𝑾𝒉𝒆 0,63 

𝑴𝑾𝒉 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 2,51 

 

 

9.4.3 Energiutvinning RDF i FB-panna 
Verkningsgraden i de både kraftvärmeverken är antagen vara lika. Värmevärder för RDF ska vara 
mellan 18,5-23 MJ/kg och beräkningarna har standardvärde 20,75 MJ/kg används, vilket är ett 
medelvärde. Värmevärdet har sedan varierats i känslighetsanalysen för att se skillnaden i 
energiutvinningen. Hur mycket av ett ton brännbart avfall som förädlas till RDF varier mellan 23 
-85 procent. Tabellen 9.8 visar hur LHV och energiutvinningen MWh/ton sopor varierar 
beroende på hur mycket RDF som kan förädlas per ton sopor.  

Ekvation 7 används för energiutvinningen:    𝐸𝑅𝑅𝑅 = 𝐿𝐻𝑉 (𝑀𝐽/𝐼𝑟𝐼)
3600

∗     (7)   
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Tabell 9.8 Energiutvinning av RDF i FB-panna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel 
förädlat 
RDF från 
ett ton 
sopor 

LHV (MJ/ton) RDF från 
ett ton avfall 

MWh/ton sopor till 
RDF 

0,23 4772,5 1,325694444 
0,25 5187,5 1,440972222 
0,27 5602,5 1,55625 
0,29 6017,5 1,671527778 
0,31 6432,5 1,786805556 
0,33 6847,5 1,902083333 
0,35 7262,5 2,017361111 
0,37 7677,5 2,132638889 
0,39 8092,5 2,247916667 
0,41 8507,5 2,363194444 
0,43 8922,5 2,478472222 
0,45 9337,5 2,59375 
0,47 9752,5 2,709027778 
0,49 10167,5 2,824305556 
0,51 10582,5 2,939583333 
0,53 10997,5 3,054861111 
0,55 11205 3,1125 
0,57 11412,5 3,170138889 
0,59 11827,5 3,285416667 
0,61 12242,5 3,400694444 
0,63 12657,5 3,515972222 
0,65 13072,5 3,63125 
0,67 13487,5 3,746527778 
0,69 13902,5 3,861805556 
0,71 14317,5 3,977083333 
0,73 14732,5 4,092361111 
0,75 15147,5 4,207638889 
0,77 15562,5 4,322916667 
0,79 15977,5 4,438194444 
0,81 16392,5 4,553472222 
0,83 16807,5 4,66875 
0,85 17222,5 4,784027778 
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För andel värme och el som utvinns 
används samma panndata som tabell 
9.7 och verkningsgrad (η=87 procent) 
som för rosterpannan.  

 

Tabell 9.9 Energiutvinning el och 
värme för RDF 

Andel 
förädlat 
RDF från 
ett ton 
sopor 

Värme 
MWhv  

El MWhe Totalt Mwh 

0,23 0,865016 0,288338542 1,153354167 
0,25 0,940234 0,313411458 1,253645833 
0,27 1,015453 0,338484375 1,3539375 
0,29 1,090672 0,363557292 1,454229167 
0,31 1,165891 0,388630208 1,554520833 
0,33 1,241109 0,413703125 1,6548125 
0,35 1,316328 0,438776042 1,755104167 
0,37 1,391547 0,463848958 1,855395833 
0,39 1,466766 0,488921875 1,9556875 
0,41 1,541984 0,513994792 2,055979167 
0,43 1,617203 0,539067708 2,156270833 
0,45 1,692422 0,564140625 2,2565625 
0,47 1,767641 0,589213542 2,356854167 
0,49 1,842859 0,614286458 2,457145833 
0,51 1,918078 0,639359375 2,5574375 
0,53 1,993297 0,664432292 2,657729167 
0,54 2,030906 0,67696875 2,707875 
0,55 2,068516 0,689505208 2,758020833 
0,57 2,143734 0,714578125 2,8583125 
0,59 2,218953 0,739651042 2,958604167 
0,61 2,294172 0,764723958 3,058895833 
0,63 2,369391 0,789796875 3,1591875 
0,65 2,444609 0,814869792 3,259479167 
0,67 2,519828 0,839942708 3,359770833 
0,69 2,595047 0,865015625 3,4600625 
0,71 2,670266 0,890088542 3,560354167 
0,73 2,745484 0,915161458 3,660645833 
0,75 2,820703 0,940234375 3,7609375 
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0,77 2,895922 0,965307292 3,861229167 
0,79 2,971141 0,990380208 3,961520833 
0,81 3,046359 1,015453125 4,0618125 
0,83 3,121578 1,040526042 4,162104167 
0,85 3,196797 1,065598958 4,262395833 
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9.4.4 Ekonomiska parametrar  
Brännbart avfall i roster och RDF i FB-panna jämförs med hjälp av nuvärdesmetoden och 
payback-metoden. Nedan bestäms in-parametrarna för att kunna genomföra jämförelsen. För att 
utföra en rättvis och jämförelsebar lönsamhetsanalys har samtliga priser tagits från Elforsks 
rapport 11:26   
 
Grundinvestering 

Säverstaverket i Bollnäs har legat som utgångspunkt i denna rapport och har en elektrisk 
prestanda på 7000 kW. Verket har också en fjärrvärmeproduktion på 21 MW, vilka är inräknade i 
den elektriska prestandan enligt Elforsks rapport. Tabell 2.7 visar kostnaderna för en 
grundinvestering i kronor per kWe för RDF och avfall.  

Tabell 2.7 Investeringskostnad för RDF och avfall  

Typ Kr/kWe 

RDF  52 000 

Avfall 77 000 

 

Utifrån dessa värden räknas grundinvesteringen för RDF ut till 52 000 kr * 7000 kr = 364 
miljoner kronor. Grundinvestering för avfallseldande kraftvärmeverk räknas ut till 77 000 kr * 
7000 kr = 539 miljoner kronor.  

 

Kostnader för avfall 

Priserna för avfall är per utvunnen MWh och medan det kostar att köpa in RDF finns en 
mottagningsavgift för avfall som leder till att bränslekostnaden för avfall blir en inkomst. Priserna 
visas i tabell X9.10  

Tabell 9.10 Bränslekostnad för RDF och avfall 

Typ Kr/MWh 

RDF 25 

Avfall -120  

 

För avfall utvinns 2,5 MWh/ton avfall vilket multiplicerat med avfallskostnaden ger ett konstant 
värde på -299,8 kr/ton avfall. Värdet är alltså negativt för att förbränningsanläggningen får betalt 
för att ta hand om avfallet och blir en inkomst för anläggningen.  
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Bränslekostnaden för RDF ges i tabell 9.11 och varierar då energiutvinningen förändras beroende 
på hur stor andel avfall som förädlas till RDF.     

 

Tabell 9.11 Kostnad per ton brännbart avfall förädlat till RDF 

Andel förädlat RDF från ett ton 
sopor 

Kostnad per andel 
förädlat avfall (SEK)  

0,23 28.61760026 
0,25 31.10608724 
0,27 33.59457422 
0,29 36.0830612 
0,31 38.57154818 
0,33 41.06003516 
0,35 43.54852214 
0,37 46.03700911 
0,39 48.52549609 
0,41 51.01398307 
0,43 53.50247005 
0,45 55.99095703 
0,47 58.47944401 
0,49 60.96793099 
0,51 63.45641797 
0,53 65.94490495 
0,54 67.18914844 
0,55 68.43339193 
0,57 70.92187891 
0,59 73.41036589 
0,61 75.89885286 
0,63 78.38733984 
0,65 80.87582682 
0,67 83.3643138 
0,69 85.85280078 
0,71 88.34128776 
0,73 90.82977474 
0,75 93.31826172 
0,77 95.8067487 
0,79 98.29523568 
0,81 100.7837227 
0,83 103.2722096 
0,85 105.7606966 
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Fasta kostnader 

Fasta kostnader baseras på anläggningens elkapacitet i kWe enligt Elforsk rapport 11:26.  

Tabell 2.8 Fasta kostnader för RDF och avfall 

Typ Kr/kWe 

RDF-avfall 1700 

Avfall 2200 

 

Säverstaverket i Bollnäs har som nämnts tidigare legat som utgångspunkt i denna rapport och har 
en elektrisk prestanda på 7000 kW. De fasta kostnaderna multipliceras med den elektriska 
prestandan och ges slutligen av tabell 9.12.    

 

Tabell 9.12 Uträknade investeringskostader 

Typ Fasta Kostnader (SEK) 

RDF 11 900 000 

Avfall 15 400 000 

 

Rörliga kostnader  

De rörliga kostnaderna för drift och underhåll (DoU) baseras på procentsatser från Elforsk 
rapport nr 11:26.  Procentsatserna och en totalkostnad visas i tabell 2.9 

Tabell 2.9 Rörliga DoU kostnader för roster och FB-panna  

Rörlig DoU per MWh FB-panna Roster 

Bäddmaterial (sand) 7 % 0 % 

Kemikalier, vatten, etc. 5 % 18 % 

Underhåll, material, inhyrd personal etc. 45 % 31 % 

Restprodukthantering (inkl skatt), deponi 43 % 51 % 

Rörliga kostnader per MWh bränsle (SEK) 56 54 

 

Tabell 9.13 visar utvunnen energi för ett ton brännbart avfall, samt för 54 procent av det 
brännbara avfallet som förändlats till RDF och förbränns i FB-panna.  
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Tabell 9.13 Utvunnen energi per ton avfall och RDF 

Typ Utvunnen MWh på ett ton avfall 

RDF 2,708 

Avfall 2,508 

 

Slutligen multipliceras den rörliga kostnaden med utvunnen energi och resultatet ges i tabell 9.14.  

 

Tabell 9.14 Uträknade rörliga kostnader per ton avfall 

Typ Rörliga kostnader per ton avfall (SEK) 

RDF 151,648 

Avfall 135,432 

 

Utsläpp 

Följande utsläpp från de olika typerna av bränsle:  

 

Tabell 9.15 Utsläpp NOx och CO2 

 

 

 

 

 

Följande data för kWh/ton och MJ/ton avfall, för RDF då 54 procent av ett ton avfall förädlas 
till RDF.  

Tabell 9.16. kWh och MJ per ton RDF och avfall 

Typ kWh/ton MJ/ton 

RDF 2708 11205 

Avfall 2508 10378 

 

Ton CO2 per ton avfall beräknas med ekvation 11: 

𝑘𝑛 𝐶𝑂2 𝑖𝑡𝑛⁄ 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛 =
𝑛 𝐶𝑡2
𝑘𝑊ℎ
103

∗ 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑡𝑛 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛       (11) 

Kg NOx per ton avfall beräknas med ekvation 12: 

Typ CO2  g/kWh NOx mg/MJ 

RDF 120 80 

Avfall 110 70 
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𝐾𝑛𝑁𝑂𝑥 𝑖𝑡𝑛⁄ 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛 =

𝑟𝑛 𝑁𝑂𝑥
𝑀𝐽
106

∗ 𝑀𝐽 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑡𝑛 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑛         (12) 

 

 

 

Tabell 9.17  CO2 och NOx per ton brännbart avfall 

Typ kg CO2 per ton avfall kg NOx per ton avfall 

RDF 32,496 0,8964 

Avfall 27,6 0,7265 

 

Intäkter  

Intäkter kommer i form av såld fjärrvärme och elektricitet, priserna baseras på medelpriser från 
2011 som beskrivs i avsnitt 2.6 respektive 2.5 och återfinns i tabell 9.18. Den så kallade hjälpelen 
som används internt ger ingen intäkt.  

 

Tabell 9.18. Fjärrvärme- och elpris 

 Kostnad (kr/MWh) 

Fjärrvärme 704 

El 900 

 
Avfall 

Intäkterna vid avfallsförbränning blir ett konstant värde då värmevärdet är konstant.  

Tabell 9.19 Utvunnen energi vid förbränning av ett ton avfall.  

 Utvunnen energi per ett ton avfall (MWh) 

Fjärrvärme 1,881 

El 0,627 

 

Hjälpelen är enligt schablon 1,5 procent av den totala elproduktionen, vilket ger följande hjälpel:  

=> 0,015*0,627=0,009405 MWh 

Det ger el till försäljning => Producerad el – hjälpel= 0,627-0,009405= 0,617599 MWh 

Intäkter = El till försäljning * elpris+ Värme till försäljning * fjärrvärme pris  

=> 0,617599*900+ 1,881*704 = 1880,0631 SEK/MWh 
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Tabell 9.20 Intäkt från värme och el per ton avfall  

 MWh/ton avfall SEK/ton avfall 

Värme 1,881 555,8391 

El 0,627 1324,224 

TOTAL 2,508 1880,0631 

 

RDF 

Med samma ekvationer som för avfallsförbränning räknas intäkterna för såld el och värme ut. 
Med hjälp av Excel kan variationen i intäkten ses beroende på hur stor fraktion av ett ton avfall 
som har förädlats till RDF för att sedan förbrännas.  

Tabell 9.21 RDF sammanställning 

Andel 
förädlat 
RDF från 
ett ton 
sopor 

Utvunnen 
Värme 
(MWh) 

El till 
försäljning 

(MWh) 

El som 
förbrukas 

Internt 
(MWh)  

Totalt till 
försäljning 

(MWh) 

Inkomst 
Värme 
(SEK) 

Inkomst El 
(SEK) 

Total 
inkomst av 
försäljning 

(SEK) 

0,23 0,865016 0,28401346 0,004325078 1,149029 608,971 255,6121 864,5831 
0,25 0,940234 0,30871029 0,004701172 1,248945 661,925 277,8393 939,7643 
0,27 1,015453 0,33340711 0,005077266 1,34886 714,879 300,0664 1014,945 
0,29 1,090672 0,35810393 0,005453359 1,448776 767,833 322,2935 1090,127 
0,31 1,165891 0,38280076 0,005829453 1,548691 820,787 344,5207 1165,308 
0,33 1,241109 0,40749758 0,006205547 1,648607 873,741 366,7478 1240,489 
0,35 1,316328 0,4321944 0,006581641 1,748523 926,695 388,975 1315,67 
0,37 1,391547 0,45689122 0,006957734 1,848438 979,649 411,2021 1390,851 
0,39 1,466766 0,48158805 0,007333828 1,948354 1032,603 433,4292 1466,032 
0,41 1,541984 0,50628487 0,007709922 2,048269 1085,557 455,6564 1541,213 
0,43 1,617203 0,53098169 0,008086016 2,148185 1138,511 477,8835 1616,395 
0,45 1,692422 0,55567852 0,008462109 2,2481 1191,465 500,1107 1691,576 
0,47 1,767641 0,58037534 0,008838203 2,348016 1244,419 522,3378 1766,757 
0,49 1,842859 0,60507216 0,009214297 2,447932 1297,373 544,5649 1841,938 
0,51 1,918078 0,62976898 0,009590391 2,547847 1350,327 566,7921 1917,119 
0,53 1,993297 0,65446581 0,009966484 2,647763 1403,281 589,0192 1992,3 
0,54 2,030906 0,66681422 0,010154531 2,69772 1429,758 600,1328 2029,891 
0,55 2,068516 0,67916263 0,010342578 2,747678 1456,235 611,2464 2067,481 
0,57 2,143734 0,70385945 0,010718672 2,847594 1509,189 633,4735 2142,663 
0,59 2,218953 0,72855628 0,011094766 2,947509 1562,143 655,7006 2217,844 
0,61 2,294172 0,7532531 0,011470859 3,047425 1615,097 677,9278 2293,025 
0,63 2,369391 0,77794992 0,011846953 3,147341 1668,051 700,1549 2368,206 
0,65 2,444609 0,80264674 0,012223047 3,247256 1721,005 722,3821 2443,387 
0,67 2,519828 0,82734357 0,012599141 3,347172 1773,959 744,6092 2518,568 
0,69 2,595047 0,85204039 0,012975234 3,447087 1826,913 766,8364 2593,749 
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0,71 2,670266 0,87673721 0,013351328 3,547003 1879,867 789,0635 2668,93 
0,73 2,745484 0,90143404 0,013727422 3,646918 1932,821 811,2906 2744,112 
0,75 2,820703 0,92613086 0,014103516 3,746834 1985,775 833,5178 2819,293 
0,77 2,895922 0,95082768 0,014479609 3,84675 2038,729 855,7449 2894,474 
0,79 2,971141 0,97552451 0,014855703 3,946665 2091,683 877,9721 2969,655 
0,81 3,046359 1,00022133 0,015231797 4,046581 2144,637 900,1992 3044,836 
0,83 3,121578 1,02491815 0,015607891 4,146496 2197,591 922,4263 3120,017 
0,85 3,196797 1,04961497 0,015983984 4,246412 2250,545 944,6535 3195,198 
 

 
Payback-metoden 

I payback-metoden divideras grundinvesteringen med nettoinkomsten enligt formel 13 för 
respektive fall. Resultatet visas i tabell 9.22. Grundinvesteringen bestämdes tidigare till 356 
miljoner kronor för RDF och 539 miljoner kronor för avfall. Nettoinkomsterna är intäkter minus 
utgifter för respektive fall. Intäkter består av förtjänst från såld el och fjärrvärme. Utgifterna 
består av bränslekostnad, fast kostnad och rörlig kostnad. Detta ger tillsammans en nettoinkomst 
på 251 miljoner kronor för avfall samt 115 miljoner kronor för RDF.  

Tabell 9.22  Payback-metoden för RDF samt avfall.  

Typ Antal år 

RDF-avfall 3,17 

Avfall 4,24 

 

 

Nuvärdesmetoden 

Den inbyggda funktionen NPV i Excel har använts för att räkna ut nuvärdet för RDF i FB-panna 
och brännbart avfall i roster. Kontrollräkning har även gjorts för hand, för att verifiera resultatet.  

Nsumma räknas ut med formel 15 med ovanstående värden på kalkylränta och tid; 6 procent och 
25 år. Det resulterar i 12.78335616. Detta värde används sedan i formel 16. Slutligen fås nuvärdet 
för RDF i FB-panna till 1042 miljoner kronor och för avfall i roster till 1024 miljoner kronor.  
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9.5 Bilaga 5: Känslighetsanalys 
Utvunnen energi beroende av värmevärde för RDF 

Förändring i Energiutvinning då värmevärde för RDF är 18,5 MJ/kg samt 23 MJ/kg 
Verkningsgrad: 0,87 

Tabell 9.23. Utvunnen energi RDF beroende av värmevärde 

Andel RDF 
förädlat av 
ett ton avfall 

Utvunnen energi (MWh) 

LHV=18,5 
MJ/kg 

LHV=23 
MJ/kg 

0,23 1,02829167 1,27841667 
0,25 1,11770833 1,38958333 
0,27 1,207125 1,50075 
0,29 1,29654167 1,61191667 
0,31 1,38595833 1,72308333 
0,33 1,475375 1,83425 
0,35 1,56479167 1,94541667 
0,37 1,65420833 2,05658333 
0,39 1,743625 2,16775 
0,41 1,83304167 2,27891667 
0,43 1,92245833 2,39008333 
0,45 2,011875 2,50125 
0,47 2,10129167 2,61241667 
0,49 2,19070833 2,72358333 
0,51 2,280125 2,83475 
0,53 2,36954167 2,94591667 
0,54 2,41425 3,0015 
0,55 2,45895833 3,05708333 
0,57 2,548375 3,16825 
0,59 2,63779167 3,27941667 
0,61 2,72720833 3,39058333 
0,63 2,816625 3,50175 
0,65 2,90604167 3,61291667 
0,67 2,99545833 3,72408333 
0,69 3,084875 3,83525 
0,71 3,17429167 3,94641667 
0,73 3,26370833 4,05758333 
0,75 3,353125 4,16875 
0,77 3,44254167 4,27991667 
0,79 3,53195833 4,39108333 
0,81 3,621375 4,50225 
0,83 3,71079167 4,61341667 
0,85 3,80020833 4,72458333 
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Priskänslighet – el och fjärrvärme 

Med hjälp av Excel beräknas de nya nettoinkomsterna ut där priset på el och fjärrvärme ändras 
med 20 procent ökning samt minskning. De nya priserna anges i tabell 9.24. 

Tabell 9.24 El- och fjärrvärmepriser med 20 procent ökning respektive minskning 

 Elpris (kr/MWh) Fjärrvärmepris (kr/MWh) 

Normalpris 900 704 

20 % lägre pris 720 563.2 

20 % högre pris 1080 844.8 

 

Nya nettoinkomster påverkar nuvärdet, som även det beräknas i Excel. Resultatet för de nya 
nuvärdena presenteras i tabell 9.25.   

Tabell 9.25. Nuvärde vid olika prisuppgifter 

Nuvärde vid olika prisuppgifter  

 Normalpris (Mkr) 20 % lägre pris (Mkr) 20 % högre pris (Mkr) 

RDF 1042  

 

699  

 

1385 

 

Brännbart avfall 1024 

 

706 

 

1341 

 

 

Nuvärde beroende av kalkylränta 

Nuvärdet för de två investeringarna, RDF i FB-panna och brännbart avfall i roster, räknas ut för 
olika värden på kalkylränta. Räntans ursprungsvärde är sex procent och ökas sedan med en 
procent i steglängd till 16 procent. Beräkningarna görs i Excel på samma sätt som 
ursprungspunkten räknas ut. Tabell 9.26 illustrerar resultaten av beräkningarna och ligger till 
grund för figur 5.2   

Tabell 9.26 Nuvärde för RDF och brännbart avfall med varierande kalkylränta  

Kalkylränta RDF i FB-panna (kr) Brännbart avfall i roster (kr) 

0,06 1042 1024 

0,07 911 880 

0,08 798 757 

0,09 701 650 

0,10 617 558 
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0,11 543 478 

0,12 479 408 

0,13 423 347 

0,14 373 293 

0,15 329 245 

0,16 290 203 

 

Nuvärde beroende av bränslekostnad 

Bränslekostnaden skiljer sig stort mellan RDF och brännbart avfall då RDF är en utgift och 
brännbart avfall är en inkomst för kraftvärmeverket. I Sverige gäller självkostnadsprincipen för 
avfallshantering vilket innebär att avfallsanläggningen som tar hand om avfall endast kan ta ut en 
sådan kostnad som täcker den faktiska kostnaden. Om denna höjs eller sänks påverkas också 
kostnaden för RDF då inkomsten för RDF ska täcka kostnaderna för RDF:s förädling samt 
avfallshanteringen. 

Rent praktiskt för beräkningarna används Excel där priset på RDF och brännbart avfall ändras 
följt efter varandra. När priserna ändras påverkas nettoinkomsterna som i sin tur påverkar 
nuvärdet. Resultaten för detta syns i tabell 9.2.7 och ligger till grund för figur 5.3.  

Tabell 9.27. Nuvärde för ökad och minskad bränslekostnad/intäkt.  

Nuvärde för ökad och minskad bränslekostnad/intäkt 

 Normal kostnad 
(Mkr) 

Kostnad/intäkt ökad 20% 
(Mkr) 

Kostnad/intäkt minskad 
20% 

RDF 1042 1031 1062 

Brännbart 
avfall 

1024 1074 973 
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9.6 Bilaga 6: Säverstaverket 
 

Bollnäs Energi startade 1983 med en BFB-panna för att förbränna avfall, denna panna byggdes 
om 2001 för att öka effekten samt reducera emissionerna. Samtidigt utökades tillståndet för 
förbränningen av avfall från 15 000 till 40 000 ton hushållsavfall per år samt 25 000 ton returträ. I 
och med ombyggnaden installerades även en turbin som gjorde det möjligt att producera el. En 
bidragande orsak till detta var förbränningsskatten på 800 kr/ton förbränt avfall som fanns om 
bara värme producerades, om däremot el också producerades var denna skatt 140 kr/ton 
(Nilsson, 2012). Dock slopades helt förbränningskatten vid regeringsskiftet 2006. Sedan 
november 2011 är en helt ny panna i drift som börjades byggas i april 2010, detta är en BFB-
panna med en effekt på 28 MW, 21 MW fjärrvärme och 7 MW el. En stor anledning till 
byggnationen var det höga oljekostnaderrna som fanns för de äldre pannorna, som uppgick till ca 
20 miljoner årligen. De gamla pannorna drivs nu på biobränsle medan den nya drivs på avfall 
som bränsle. Investeringskostnaderrna var beräknade till 400 miljoner men uppgick till 415 
miljoner och pannan förväntas ha en livslängd på 30 år. Den nya pannan har lett till reducerade 
utsläpp, tidigare fanns en stor kostnad för NOx utsläpp, ca 300 000 kr årligen, men med den nya 
pannan förvantas utsläppen av NOx vara obefintliga. Detta är tack vare den effektiva 
ammoniakinblåsningen i pannan som reducerar kväveoxiderna med 70 procent, även CO₂-
utsläpp minskar och understiger EU:s krav för maximumutsläpp tio gånger om (Nilsson, 2012). 
Den nya pannan kommer förbränna 70 000 ton avfall årligen och kommer därigenom förse 
fjärrvärme nätet med ca 92 000 MWh värme och elnätet med ca 32 000 MWh el (Bollnäs Energi, 
2012). I framtiden kommer också verket producera fjärrkyla. Det har även diskuterats att 
installera en virvelströmsseparator innan inmatningen av avfallet i pannan för att avskilja icke-
magnetiska föremål. I dagens läge orsakar dessa föremål slitage på pannan och dessutom är 
koppar en god katalysator för oxidbildning vilket gör att det blir stora oxidhalter som kostar att 
rena (Nilsson, 2012). Bottenaskan som blir kvar efter förbränningen transporteras idag till 
BROAB för att användas till sluttäckningen av deponin. Rökgasresterna, som när 40 000 ton 
avfall bränns blir 3,5 -4 ton, transporteras till Ragnsells för slutförvaring och kostar 1000 kr/ton 
att bli av med (Nilsson, 2012).    
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9.7 Bilaga 7: BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB) 
BORAB är ett kommunägt aktiebolag, där 2/3 ägas av Bollnäs kommun och resterande av 
Ovanåkers kommun. 2008 gjorde BORAB sin största investering någonsin, 30 miljoner kronor, i 
en modern anläggning för att kunna göra finfördelat bränsle (RDF) av lokalt avfall, bestående av 
bygg-, industriavfall och hushållssopor. Tidigare hade avfallet bara grovmalts, men utbygganden 
av BORAB gör det nu möjligt att finfördela 40 000 ton avfall årligen till bränsle till 
kraftvärmeverket i Säversta. Avfallet blandas efter fukthalt i olika mixer beroende av 
sammansättningen avfall så att ett konstant värmevärde för de olika mixerna erhålls. När avfallet 
sorterats och krossats till RDF på BORAB transporteras det till kraftvärmeverket i Säversta 5 km 
bort. En lastbil går ca 30 gånger om dagen mellan anläggningarna som på grund av brandrisken 
ligger på detta avstånd från varandra (Andersson, 2012). Säverstaverket som ägs av Bollnäs 
Energi betalar i dagsläget 259 kr/ton avfall från BORAB. I och med bytet av panna på Bollnäs 
energi kommer efterfrågan på avfall öka till 70 000 ton per år, vilket gör att BORAB kommer 
utöka skiften för att uppfylla mängden finfördelat avfall som behövs, nya priset kommer i och 
med detta bli 331 kr/ ton avfall för Bollnäs Energi (Andersson, 2012). Det finns även framtida 
planer på att installera en ballistic separator för även kunna avskilja icke-magnetiskt material ur 
avfallet, så som koppar, porslin och aluminium, vilket gör att avfallet får ett högre energivärde 
(Nilsson, 2012). Bilden nedan visar händelseförloppet för avfallet som kommer till BORAB, det 
avfall som inte är brännbart sorteras ut och farligt avfall transporteras vidare till Sakab för slut 
förvaring, medan metall som sorteras ut i processen kan säljas (Andersson, 2012). BORAB har 
stängt ner sin deponi sedan två år tillbaka och den håller på att sluttäckas, avfall till deponering 
forslas därför till Forsbacka.  

 

Figur 9.1 Flödesbeskrivning av inkommande av fall till BORAB (BORAB 2012a). 
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9.8 Bilaga 7: In-parametrar  
 

Tabell 9.28. Ingående värden för parametrar: (Elforsk, 2011; Nilsson, 2012; Naturvårdsverket, 
1995) 

In-parameter Enhet Värde 

Rörlig kostnad rosterpanna SEK/MWh 54 

Rörlig kostnad FB-panna SEK/MWh 56 

Fast kostnad roster SEK/MWe 2,2 

Fast kostnad FB-panna SEK/MWe 1,7 

Investeringskostnad roster SEK/MWe 77 

Investeringskostnad FB-panna SEK/MWe 52 

Inkomst brännbara sopor SEK/MWh 120 

Kostnad inköp RDF SEK/MWh 25 

Verkningsgrad anläggning -  0,87 

Livslängd anläggning År 25 

Kalkylränta % 6 

Hjälpel  % 1,5 

Utsläpp CO2 RDF g/ton 120 

Utsläpp CO2 roster g/ton 110 

Utsläpp NOx RDF mg/MJ 80 

Utsläpp NOx Avfall mg/MJ 70 

Ångbildningsvärme för vatten vid 25ᵒC MJ/kg 2,442 

Default värmevärde RDF MJ/kg 20,75 

Interpolation värmevärde RDF MJ/kg 18,5–23,0 

Default värde av ett ton brännbara 
sopor som förädlas till RDF 

% 54 

Interpolation av andel av brännbart 
avfall som förädlas till RDF 

% 23-85  

Pannans effekt  MW 28 

Värmeeffekt MW 21 

Elektrisk effekt MW 7 

Värmeeffekt andel % 75 



 -87-  
 
 

Elektriskeffekt andel % 25 

Fjärrvärmepris kr/MWh 704 

Elpris kr/MWh 900 

 
Tabell 2.2 Kalorimetriskt värmevärde för olika avfallstyper (Jahangir, 2002; Gerber m. fl., 2008 ) 

Avfallstyp HHV MJ/kg 
Organsikt material 18 
Papper/kartong 23 

Glas 0 
Plast 40 

Järn och metall 0 
Trä 17 

Textil och läder 32 
Inerta material 0 

Övrigt 18 
 

 
Tabell 2.4. Avfallsfraktioner för hushållsavfall (Papagiannakis, 2003; IPCC, 2006) 

Avfallstyp Fraktion % 
Hushåll Industri 

Organiskt material 59,8 30 
Papper/kartong 20,4 17,5 

Glas 2,7 1,6 
Plast 7 13,8 

Järn och metall 2,8 4 
Trä 1,75 13,95 

Textil och läder 1,7 12 
Inerta material 0,7 0,5 

Övrigt 3,15 6,65 
TOTAL 100 100 

 
Tabel 2.3. Avfall till förbränning hushåll respektive industrisektorn i Sverige (Avfall Sverige, 
2011c) 

Sektor % andel 
Hushåll 41,64 

Industri och annat avfall 58,36 
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Tabell 2.5. Brännbar andel och fuktighetshalt för fraktioner i hushållsavfall (The World Bank, 
1999; Gerber m. fl., 2008)  

Avfallstyp Brännbar andel % Fuktighetshalt % 

Organiskt material 20,7 36 

Papper/kartong 63 5,2 

Glas 0 3 

Plast 63,2 5 

Järn och Metall 0 6 

Trä 59,8 35 

Textil och läder 63,1 14 

Inerta material 0 10 

Övrigt 22,4 35 
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