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Sammanfattning 
Stockholm stad har en tydlig formulerad målbild för hur Stockholm skall utvecklas till 
en hållbar storstad där energianvändning och farliga utsläpp är minimala. Denna målbild 
framgår i stadens Vision för år 2030, där bland annat ett mål om att staden ska vara 
fossilbränslefri till år 2050 framgår. Staden har utifrån Vision 2030 satt upp en rad 
miljömål som bland annat innefattar miljöeffektiva transporter och hållbar 
energianvändning. Utifrån dessa miljömål har en biogasstrategi utvecklats vars syfte är 
att bidra till en ökad produktion av biogas i regionen.  

Rapporten kartlägger den rådande biogaskedjan för Stockholm stad, från insamling av 
matavfall till hantering, biogasutvinning och distribution. De olika delmomenten i 
biogaskedjan analyseras utifrån energiflödet i den aktuella delprocessen. 

Inom Stockholm stad så samlas matavfall in från hushåll och verksamheter. Matavfallet 
samlas in med biogasdrivna sopbilar som kör matavfallet till SRVs 
förbehandlingsanläggning i Sofielund. Där förbehandlas matavfallet till en 
homogeniserad, pumpbar massa som kallas slurry. Slurryn lastas på tankbilar som kör 
det förbehandlade matavfallet till tillgängliga rötningsanläggningar i regionen.  
Vid rötningsanläggningen placeras slurryn i en rötkammare där biogasutvinningen sker.  
Uppgradering av rågas sker vanligen i anslutning till rötningsanläggningen. Den 
vanligaste distributionsformen av fordonsgas är i komprimerad form. Rågasen fylls i 
stålflaskor och transporteras sedan med lastbil. 

Energiinnehållet i biogasen är direkt kopplad till metanhalten. Metanhalten i den 
producerade biogasen beror på effektiviteten i rötningsanläggningen samt 
sammansättningen på slurryn.  

Nettoenergivinsten beräknas till 43 procent av energin som fås vid rötning av 1 ton 
organiskt hushållsavfall. 

De största energiemissionerna sker på grund av långa transporter mellan 
förbehandlingsanläggningen och rötningsanläggningen. För en energieffektiv 
biogasproduktion bör samtliga processteg ske i nära anslutning till varandra så att 
energianvändning och transporter kan minimeras.  

Energianalysen visar att så som biogaskedjan i Stockholm är konstruerad i dagsläget, är 
den ej förenlig med stadens miljömål om miljöeffektiva transporter och hållbar 
energianvändning. 
  



 
 

Summary 
The city of Stockholm has a clear formulated vision for how Stockholm will develop 
into a sustainable metropolis where energy consumption and harmful emissions are 
minimal. This Vision for the year of 2030 includes a goal of a fossil fuel free city by 
2050.  

As a part of the development of the city's “Vision for 2030” a series of environmental 
goals which include environmentally efficient transport and sustainable use of energy 
has been established. Based on these targets a biogas strategy has been developed, 
whose aim is to contribute to an increased production of biogas in the region. The 
Biogas Strategy do not quantify the amount of biogas that shall be produced, the 
formulated goal is that”…production should increase as a result of the city’s efforts…”. 

The report describes the current biogas chain for the city. The various stages in the 
biogas system are analyzed from the energy flow in the current subprocess, from the 
collection of food waste for processing, biogas extraction and distribution. 

Organic waste from citizens and businesses within the city is collected by gas-driven 
refuse collection vehicle’s that transport food waste to SRVs facility in Sofielund. The 
food waste is pretreated to a homogenized mass called slurry. The slurry is loaded onto 
tankers that transport the pretreated food waste to the available facilities in the region. 
Most of the slurry however is transported to Linköping. At the biogas plant the slurry is 
placed in a digester where the biogas extraction takes place. Upgrading of the raw gas 
usually takes place adjacent to the digestion plant. The most common form of 
distribution of the vehicle-gas is by long-distance lorry. 

The amount of energy in the biogas is directly linked to the methane content. The 
methane content in the biogas depends on the efficiency of the biogas plant and the 
composition of the substrate.  

The net energy gain is calculated to 43 percent of the energy available in the digestion 
of 1 ton organic household waste. 
 
The largest energy emissions occur due to long transportation between pre-treatment 
plant and anaerobic digestion plant. For an energy efficient biogas production all 
process steps should take place in close proximity to each other so that the energy use 
and transport can be minimized.  

As the biogas system in Stockholm is constructed in the current situation the biogas 
production is not consistent with the city's environmental goals. 
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1. Inledning 

Stockholm stad har antagit en rad olika miljömål som skall gynna utvecklingen av en 
hållbar storstad där energianvändning och farliga utsläpp är minimala. Miljömålen är en 
del av stadens vision för 2030 och som ett led i arbetet mot visionen har man antagit ett 
mål om att staden ska vara fossilbränslefri till år 2050. Rapporten avser att kartlägga 
den rådande biogaskedjan för 1 ton matavfall som samlas in från hushåll och 
verksamheter som hanterar mat med syftet att rötas för framställning av fordonsgas. 

1.1 Bakgrund 
I den för staden formulerade visionen för 2030 finns mål om att Stockholm skall 
”…vara koldioxidneutralt samt att merparten av fordon och kollektivtrafik använder 
fossildrivna drivmedel…” (Vision 2030, Stockholm stad, web, 2014). Utifrån stadens 
visioner har en biogasstrategi konstruerats vars syfte är att bidra till en ökad produktion 
av biogas i regionen. Den uttalade biogassatsningen skall även gynna en ökad 
användning av biogas i regionen med målet att kunna ersätta fossila drivmedel. 

Stockholm stads biogasstrategi 
Efter att det under flera år rått brist på biogas så framtogs biogasstrategin för att få 
tillgång och efterfrågan på biogas att mötas. Anledningen till den stora bristen på biogas 
är en kraftig ökning av andelen biogasfordon i regionen. Den stora ökningen förklaras 
av stora subventioneringarna för miljöbilar (Miljöbarometern, 2014).  

Biogasstrategin kvantifierar ej mängden biogas som staden skall produceras utan målet 
är att “produktionen skall öka som en följd av stadens insatser” (Sundström, 2011). 
Strategin fokuserar på att tillgången på rötbart substrat skall säkras inför framtiden och 
staden har som mål att till 2018 samla in 50 procent av det tillgängliga organiska 
matavfall vilket i siffror motsvarar 48 000 ton (Sundström, 2011).  
Något som konstateras i biogasstrategin är att när matavfallet rötas vid anläggning 
utanför staden kan också möjligheten att återföra biogasen till Stockholm bli begränsad. 

Handlingsplan för ökad insamling av matavfall 
Utifrån Stadens biogasstrategi konstruerades en handlingsplan för ökad insamling av 
matavfall. Handlingsplanen tar upp flertalet insamlingssystem och behovet av en 
kombination av olika system för att möjliggöra en hög insamlingsgrad. Handlingsplanen 
konstaterar att målet om 50 procents återvinning av det tillgängliga matavfallet kan 
generera så mycket som 4,7 miljoner normalkubikmeter (Nm3) fordonsgas (Stockholms 
stad, 2012). 

Av den totala mängden fordonsgas som levererades till tankställen i Stockholms län år 
2012 så var 21 miljoner Nm3 av dessa biogas vilket motsvarar ca 62 procent av den 
totala mängden levererad fordonsgas (Miljöbarometern, 2014). I Stockholm finns det ett 
mål att fordonsgasen som distribueras skall innehålla maximalt 50 procent naturgas 
(Sundström, 2011).  

Handlingsplanen formulerar specifikt förslag på hur en ökad insamling skall ske med 
hjälp av olika insamlingssystem och informationsinsatser. Något som däremot ej 
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konkretiseras i handlingsplanen eller biogasstrategin är hur en ökad produktion av 
biogas skall ske på ett sätt som är förenligt med stadens miljömål. 

Stadens miljömål 
De miljömål som direkt eller indirekt berörs av stadens biogassatsning är: 

o Miljöeffektiva transporer 
o Hållbar energianvändning 
o Miljöeffektiv avfallshantering 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att utifrån energiflöde kartlägga den nuvarande 
biogaskedjan för matavfall insamlat inom Stockholm stad. Energiflödesanalysen 
genomförs för samtliga delsteg från insamling av matavfall till distribution och 
användning. Kartläggningen har till syfte att belysa eventuella brister i viktiga 
delmoment av biogaskedjan. 

1.3 Mål 
Målet med rapporten är att hitta viktiga faktorer som påverkar genomförandet av 
stadens biogasstrategi med utgångspunkt i att uppnå stadens miljömål och samtidigt 
tillmötesgå målet för en utvecklad biogasanvändning inom Stockholm Stad. 

1.4 Frågeställning 
o Redogöra för de olika delstegen i biogaskedjan. 
o Kartlägga den nuvarande biogaskedjan i Stockholm stad utifrån energiflödet 

genom samtliga delsteg i processen. 
o Analysera det kartlagda systemet utifrån Stockholm stads Miljömål som direkt 

eller indirekt kan kopplas till stadens biogassatsning. 

1.5 Avgränsningar 
Rapporten behandlar endast de beslut som Stockholm Stad har rådighet över. 
Endast energiflödet för varje delsteg i biogaskedjan som rör hantering av avfall insamlat 
i kärl från hushåll (ej rötrester), kommunens näringsverksamhet samt 
näringsverksamhet som hanterar mat och matrester beaktas.  

Då matavfallet som förbehandlats anländer till rötningsanläggningen blandas det med 
övrigt substrat. Rapporten tar därför ej hänsyn till eventuella variationer av 
energiutbytet i enskilda anläggningar på grund av olika substratsammansättning. 
Biogaskedjan betraktas som ett linjärt flöde där endast energi som direkt tillförs i den 
aktuella processen tas hänsyn till. Eventuella energiförluster eller tillskott i angränsande 
eller parallella delsteg i biogaskedjan beaktas ej, så som avvattning och hantering av 
rötrest. 

Endast biogas som används som fordonsgas beaktas. 

Samtliga beräkningar utförs på 1 ton matavfall med en torrsubstrathalt på 30 procent. 
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2. Metoder 

Denna rapport består till största del en litteraturstudie där befintlig data rörande ämnet 
sammanställts. Data hanteras och sammanställs utifrån de rådande förutsättningarna i 
biogaskedjan. Då sammanställningen av energiemissioner ej är kvantitativ för samtliga 
delprocesser har en kvalitativ analys gjorts för att fastställa en jämförande faktisk 
energiåtgång. I dessa fall är den beräknade energiåtgången baserad på ett antal 
antaganden som i vissa fall ej stämmer överens med de verkliga förhållandena. 
Förutsättningarna för de faktiska förhållandena i jämförelse med de beräknade redovisas 
för varje delsteg. En motivering av valda data som applicerats på biogaskedjan 
presenteras även för den aktuella delprocessen. Energiförbrukningen för varje delsteg 
avser el- energi, värme- energi samt energiinnehåll i drivmedel som förbränns i en 
förbränningsmotor. Huruvida de olika energibärarna anses olika högvärdiga tas ingen 
hänsyn till vid beräkningarna eller den slutliga sammanställningen. För att kunna 
sammanställa och jämföra de olika energiformerna används enheten kWh. 

Litteraturstudien har kompletterats med mejlkonversationer, personliga samtal och 
studiebesök för att kunna kartlägga biogaskedjan. Personliga samtal har skett med både 
kommunanställda personer och privata aktörer för att tydliggöra den rådande 
processkedjan för biogasproduktion i Stockholm Stad. 

2.1 Material 
Vid kartläggningen av biogaskedjan är det två rapporter som refereras till ett flertal 
gånger. Den ena är Energianalys i biogassystem, Berglund och Börjesson (2003). Denna 
rapport redovisar specifikt energiåtgången för delprocesser i biogaskedja med hänsyn 
till olika typer av substrat. Rapporten behandlar även avvattning och hantering av 
rötrest. Då rapporten täcker de flesta delsteg i det studerade biogaskedja används den i 
många fall som jämförelse för att kunna verifiera riktigheten i de beräknade värdena för 
energibehov i respektive delsteg. 

Den andra rapporten som används frekvent är framtagen inom ramen för ett projekt lett 
av Waste Refinery (Yngvesson, et al., 2012). Rapportens mål var att ta fram jämförande 
nyckeltal för de deltagande förbehandlings- och samrötningsanläggningarna i syfte att 
uppskatta kostnader för olika processteg i biogasproduktion. I rapporten redovisas el- 
värme- och drivmedelsåtgång för respektive anläggning. För de fall då det går att 
fastställa det faktiska energiflödet för det specifika delsteget i biogaskedjan redovisas 
presenterad data utan vidare motivering. I de fall då det ej går att härleda den specifika 
energiåtgången för den aktuella delprocessen så används de redovisade värdena i 
jämförelsesyfte för att kvalitativt kunna fastställa energiflödet i det aktuella delsteget.  
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3. Ordlista 

För att undvika missförstånd så följer nedan en förklaring och definition på begrepp 
som används kontinuerligt i rapporten. 

Biogas  är det gasformiga biobränsle som erhålls vid anaerob 
nedbrytning av organiska restprodukter. 

Fordonsgas  är den gas som driver gasfordon. Fordonsgasen kan  
innehålla både naturgas och biogas. 

Förbehandling  är den process som insamlat matavfall genomgår för att 
homogeniseras till en hanterbar slurry. 

Naturgas Fossil energirik gas, vars huvudbeståndsdel är metan.  

Nm3  Normalkubikmeter, en kubikmeter gas vid  
tryck 101,3 kPa och temperatur 0 °C. 

Rågas  är den biogas som erhålls vid rötningsprocessen, rågasen har 
en metanhalt på 60-65% beroende på effektiviteten i 
rötningsanläggningen.  

Rötning   är den anaeroba nedbrytningen av organiska produkter som  
sker under kontrollerade former för utvinning av biogas. 

Samrötning  Olika substrat blandas och rötas tillsammans. 

Slurry  är den homogeniserade massan av organsikt restavfall som 
spätts med vatten. 

Substrat är den näringslösning som rötas. 

Torrsubstrathalt  är den procentuella andelen av substratet som är torrt, dvs. ej 
vatten. Torrsubstanshalten (TS-halt) anger ett materials 
innehåll av kvarvarande föreningar då vatteninnehållet 
indunstats vid 105 °C.  

Uppgraderad biogas  syftar till den rågas som uppgraderats i en 
uppgraderingsanläggning och har då en metanhalt  
på 97% enligt svensk standard. 
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4. Stockholms stads biogaskedja 

Utifrån givna avgränsningar fastställs först den aktuella biogaskedjan för Stockholm 
stad. Kartläggningen av biogaskedjan avser 1 ton matavfall som samlats in i kärl från 
hushåll och verksamheter i Stockholm stad i syfte att rötas för framställning av 
fordonsgas. Nedan redovisas en översiktlig bild av biogaskedjan, se Figur 1.  
 

 

Samtliga delsteg i processkedjan beskrivs för att klarlägga processen i det aktuella 
skeendet. Vidare beräknas energibehovet för varje delsteg. Villkor samt antagande som 
ligger till grund för beräkningarna redovisas för varje delsteg.   

Figur 1. Översiktlig bild av produktionskedjan för biogas framställd från matavfall insamlat inom Stockholm stad. 
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4.1 Energiinnehåll i 1 ton matavfall 
Bildandet av biogas sker vid syrefri nedbrytning av organiskt material vilket är en 
naturlig process som sker i bottensediment, våtmarker, idisslares magar och heta källor 
(Carlsson, 2005). Vid processen bildas metan, koldioxid och vatten och energiinnehållet 
i biogas är direkt beroende av metanhalten i den utvunna rågasen. 
 
Enligt Svenskt Gastekniskt Center så genererar 1 ton matavfall i medeltal  
204 Normalkubikmeter (Nm3) biogas med en metanhalt på 63 procent (Svenskt 
Gastekniskt Center, 2011). Av den totala mängden biogas utgör metangasen 128,52 
Nm3, vilket då motsvarar en volym på 132,49 Nm3 biogas med en metanhalt på 97 
procent. 1 Nm3 fordonsgas (97 procent metanhalt) motsvarar 9,67 kWh (Avfall Sverige, 
2014). Detta skulle således ge en total energiutvinning per ton rötat matavfall på  
ca 1 280,84 kWh. Energiutbytet som Svenskt Gastekniskt Center presenterar är baserat 
på mätningar gjorda i laboratorieskala där förhållandena ger ett betydligt högre uppmätt 
metanvärde än vad som kan förväntas vid storskalig central rötning. 

I en kartläggning av Energiflöden i biogassystem av Berglund och Börjesson (2003) 
fastställdes energiinnehållet i organiskt hushållsavfall med en TS-halt på 30 procent ge 
ett biogasutbyte på 12,4 MJ per kg torrsubstrat. Detta ger ett biogasutbyte på 1030 kWh 
per ton våtvik för matavfall med en TS-halt på 30 procent. Det beräknade energiutbytet 
är ett medelvärde som baseras på en sammanställning från olika källor. Det beräknade 
gasutbytet erhålls vid en optimal sammansättning av substrat i en väl fungerande 
process varför det angivna biogasutbytet kan antas vara något lägre i verkligheten där 
optimala förhållanden sällan uppnås.  

I ett nyligen genomfört projekt lett av Waste Refinery (Yngvesson, et al., 2013) gjordes 
en kartläggning, av bland annat energiflöden i åtta stycken förbehandlingsanläggningar 
och samrötningsanläggningar. Rapportens huvudsyfte var genom att kartlägga 
energiflöden samt sammanställa jämförbara nyckeltal för de olika anläggningarna. 
Rapporten visar att energiutbytet varierar mellan 440 - 920 kWh/ton inkommande 
mängd avfall och medelvärdet är 650 kWh/ton för de deltagande 
samrötningsanläggningarna. Man konstaterar att orsaken till den stora skillnaden ej går 
att fastställa. Den tekniska lösningen för rötningsprocessen samt sammansättning av 
substrat antas påverka metanutbytet (Yngvesson, et al., 2013). Dock uppges att 
anläggningarna som till största delen tog emot fast avfall hade ett större metanutbyte än 
de som tog emot en större mängd flytande avfall. 

Vid energiflödesanalysen av Stockholms biogaskedja beaktas enbart fast matavfall, som 
har ett högt energiutbyte på grund av sin höga torrsubstrathalt. Därför fastställs 
energiutbytet för 1 ton matavfall med en ungefärlig torrsubstrathalt på 30 procent till 
920 kWh enligt Yngvesson, et al. (2012). Detta skulle ge ungefär 95 Nm3 fordonsgas 
med en metanhalt på 97 procent (Avfall Sverige, 2014). 
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4.2 Insamling av matavfall 
Inom Stockholm stad så samlades det år 2012 in totalt 9 953 ton matavfall från hushåll 
och verksamheter som användes för framställning av biogas (Miljöbarometern, 2014). 
All insamling av matavfall inom staden sker med biogasdrivna sopbilar som ett led i 
satsningen på biogasdrivna fordon i Stadens egen fordonspark. 

Processbeskrivning 
En analys av energiåtgången vid insamling av matavfall i Stockholm utifrån olika 
scenarion för mängden insamlat matavfall gjordes av Sundqvist (2008). De olika 
scenarierna analyseras utifrån transportsträcka vid själva insamlingsmomentet 
respektive transport till förbehandlingsanläggning. Körsträckan under insamling 
beräknas som medelavståndet mellan varje stoppställe multiplicerat med antal 
stoppställen. Sopbilen samlar in matavfall tills den är helt full då den åker till 
förbehandlingsanläggningen och tömmer och sedan åker tillbaka till nästa 
insamlingsdistrikt. 

Ett av scenarierna som beräknades visade den totala energiåtgången för 13 000 ton 
insamlat matavfall. Då detta är den siffra som bäst överensstämmer med den faktiska 
mängden insamlat matavfall så valdes detta scenario för att kunna genomföra en 
överslagsberäkning av energiåtgången vid insamlingsmomentet. Den totala körsträckan 
för insamling av 13 000 ton matavfall beräknades av Sundqvist (2008) till 57 000 km 
per år, om detta enkelt slås ut per ton matavfall så fås en körsträcka på 4,4 km per ton 
insamlat matavfall. Den totala körsträckan för transport av 13 000 ton matavfall till 
förbehandlingsanläggning beräknades av Sundqvist (2008) till 78 000 km per år. Om 
denna sträcka fördelas per ton matavfall så fås en körsträcka på 6 km per ton insamlat 
matavfall. Körsträckan beräknas med antagandet att matavfallet körs till Henriksdal 
samt Sofielund. Detta ger således en total körsträcka på 10,4 km per ton matavfall. 

Enligt Sundqvist (2008) beräkningar så blev den totala sträckan per ton insamlat 
matavfall mindre ju större mängd matavfall som samlades in. Rapportens slutsats är att 
en ökad insamling av matavfall ej påverkar energiåtgången vid insamling. Detta på 
grund av att körsträckan mellan hämtställen minskar samt att det är större sannolikhet 
att lastbilarna är helt fulla innan de åker till förbehandlingsanläggningen. 

I en liknande rapport av Hillerström (2012) som utförts på Göteborgs kommun är 
slutsatsen densamma som den Sundqvist (2008) gör, att en förtätning av antalet 
hämtställen procentuellt skulle innebära en minskad energiåtgång per ton insamlat 
matavfall på grund av kortare sträckor och att bilarna är fullare innan de åker till 
förbehandlingsanläggningen. 

Energiåtgång för insamling av matavfall 
En grundlig redovisning för energiåtgången genom samtliga steg i biogaskedjan 
genomfördes av Berglund och Börjesson (2003). Utifrån deras antaganden angående 
energiåtgång vid insamling av matavfall så beräknas energiåtgången för insamling vara 
11,11 kWh per ton insamlat matavfall och km. Vidare fastställdes även energiåtgången 
för transport av matavfallet till förbehandlingsanläggningen till 2,2 kWh per ton 
insamlat matavfall och km. Att energiåtgången blir större vid insamlingsmomentet beror 
på antalet start och stopp, energiåtgången påverkas även av körsätt och avstånd mellan 
hämtställen. Energiåtgången som beräknats är utförd med antagandet att samtliga 
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insamlingsfordon drivs med diesel (Berglund och Börjesson, 2003). 

Energibehovet för insamling av matavfall med en dieseldriven sopbil beräknas till  
48,88 kWh per ton matavfall och för transport till förbehandlingsanläggningen beräknas 
energibehovet till 13,2 kWh per ton matavfall. Detta ger en total energiförbrukning på 
62,08 kWh per ton matavfall som samlas in med en dieseldriven sopbil.  

En teknisk sammanställning av energiförbrukningen (Rehnlund, 2010) för olika 
gasdrivna tunga fordon från 2010 visar att en sopbil som drivs med gas förbrukar i 
medeltal 8,7 kWh/km. Energiförbrukningen tar ej hänsyn till skillnader i körsätt vid 
insamling respektive transport. Men då energiförbrukningen avser totalt körd sträcka 
där både insamling och transport ingår så kan värdena anses jämförbara med de 
energiberäkningar som gjorts för ett motsvarande dieseldriven sopbil.  

Vid beräkning av energiförbrukningen för en gasdriven sopbil så multipliceras den 
totala körsträckan för 1 ton matavfall med medelförbrukningen för en gasdriven sopbil. 
Detta ger en energiförbrukning på 90,48 kWh per ton matavfall för insamling. Jämfört 
med energiförbrukningen för en dieseldriven sopbil så går det åt betydligt mycket mer 
energi att samla in matavfall med en gasdriven sopbil. 

4.3 Förbehandling av matavfall 
Allt matavfall från hushåll och verksamheter som samlas in i kärl körs till SRVs 
förbehandlingsanläggning i Sofielund, Huddinge. 

Processbeskrivning 
Matavfallet förbehandlas för att avskilja oönskade föremål som felsorterats samt 
homogenisera avfallet till ett mer lätthanterlig substrat, en så kallad slurry. Detta sker 
genom att avfallet finfördelas i en kvarn samt späds med vatten. Det inkommande 
matavfallet har en ungefärlig torrsubstrathalt (TS-halt) på 30 procent (Carlsson och 
Uldal, 2009). Efter förbehandling så har substratet en TS-halt på ca 15 procent, 
anledningen till att TS-halten inte kan vara högre är för att det orsakar problem vid 
lastning och lossning på tankbilarana (Rensvik, mejlkonversation). 

Energiåtgång vid förbehandling 
År 2012 deltog SRV i ett projekt lett av Waste Refinery (Yngvesson et al., 2013) där en 
utförlig kartläggning av el- och värmeåtgången i samtliga delprocesser vid 
biogasframställning för ett antal olika förbehandlingsanläggningar och 
samrötningsanläggningar genomfördes. Projektet visade att SRV har en energiåtgång 
(el, värme och drivmedel för hjälpprocesser i anläggningen) på 96,7 kWh per ton 
insamlat matavfall (Yngvesson et al., 2013). Rapporten nämner inget om 
torrsubstrathalten på matavfallet, dock kan det antas utifrån tidigare uppgifter att TS-
halten är ungefär 30 procent vilket också bekräftas av Rensvik (muntligen) vid 
studiebesök på SRVs förbehandlingsanläggning. 

En jämförelse av energiåtgången med de andra anläggningarna som deltog i projektet 
visar att SRVs anläggning har bland det största energibehovet för förbehandling som 
främst utgörs av elenergi. Anledningen är att förbehandlingsanläggningen endast tar 
emot fast organiskt avfall från hushåll och verksamheter vilket kräver mer 
förbehandling för att uppnå ett hanterbart substrat (Rensvik, muntligen). SRV var den 
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enda av de deltagande anläggningarna som enbart tar emot fast matavfall, detta gör att 
energibehovet för förbehandling i jämförelse med energiinnehållet i substratet är låg. 

Enligt den kartläggning av energiflöden i biogassystem som Berglund och Börjesson 
(2003) utförde kunde energibehovet för förbehandling räknas som 27,5 kWh per ton 
matavfall med en TS-halt på 30 procent. De förklarar ytterligare att olika substrat har 
olika förbehandlingsbehov så som avskiljning av förpackningar, sönderdelning och 
malning etc. 

Då matavfall är ett torrt substrat som kräver mycket förbehandling för att få önskvärda 
egenskaper för effektiv hantering och rötning, är det rimligt att anta att det 
energibehovet för förbehandling som Berglund och Börjesson (2003) presenterar i sin 
kartläggning ej är applicerbart på enbart fast avfall. Detta på grund av att den fastställda 
energiåtgången är ett medelvärde och ej specifikt för olika typer av substrat. 

Då det med säkerhet går att fastställa att det matavfall som samlas in i Stockholm 
förbehandlas i SRVs anläggning vid Sofielund så bestäms energibehovet för 
förbehandling av matavfall till 96,7 kWh per ton insamlat matavfall enligt de siffror 
som presenteras i rapporten av Waste Refinery (Yngvesson et al., 2013). 

4.4 Transport av förbehandlat matavfall 
Efter förbehandling så lastas det homogeniserade matavfallet på tankbilar för transport 
till rötningsanläggning. Tankbilen har en lastkapacitet på 30 ton och är dieseldriven. 

Processbeskrivning 
Då det i dagsläget ej finns någon rötningsanläggning inom staden som klarar av att ta 
emot och röta det insamlade matavfallet så transporteras slurryn till olika 
rötningsanläggningar. Vart slurryn körs beror på den aktuella mottagningskapaciteten i 
de tillgängliga anläggningarna i regionen (Nilsson, muntligen). Stockholm stad köper 
tjänsten av SRV, att ta emot, förbehandla och röta det matavfall som samlas in för 
produktion av forodnsgas. Enligt ett tidigare avtal som numera löpt ut och ej förnyats så 
kördes större delen av slurryn till tekniska verken i Linköping. 

Energiåtgången för transport av slurryn påverkas främst av avståndet till 
rötningsanläggningen, men även av lastkapaciteten och drivmedelsåtgången för 
tankbilen som substratet transporteras med. Långa transporter är ekonomiskt och 
miljömässigt ohållbara varför rötning bör ske i nära anslutning till 
förbehandlingsanläggningen (Berglund och Börjesson, 2003). 

Energiåtgång för transport av förbehandlat matavfall 
Då inga uppgifter för drivmedelsförbrukningen för tung tankbil funnits, beaktas 
energiförbrukningen för en tung lastbil med jämförbar lastkapacitet. 

Enligt Andersson (2005) som gjorde en kartläggning av tunga lastbilars 
koldioxidutsläpp där även en uppskattning av drivmedelsförbrukningen presenterades, 
kan en tung lastbil med en totalvikt på 40 ton ta en last på 26 ton. Detta ger att totalt 13 
ton matavfall, som då motsvarar 26 ton slurry med en TS-halt på 15 procent kan lastas 
på en tankbil.  
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Sammanställningen av bränsleförbrukningen för tunga lastbilar (Andersson, 2005) visar 
att ett lastbilsekipage på 40 ton förbrukar ca 30 liter diesel per 100 km vid full last. 
Bränsleförbrukningen varierar beroende på motorns verkningsgrad och 30 liter är den 
lägsta angivna förbrukningen. Bränsleförbrukningen för samma ekipage uppges av 
Samuelsson (2004) variera mellan 32-38 liter med full last. Det kan dock antas att den 
lägre bränsleförbrukningen är tillförlitlig i dagsläget då en högre verkningsgrad 
återfinns i nyare lastbilar. 

Med uppgifter från Avfall Sverige (2014) att 1 liter diesel har ett energiinnehåll på  
9,80 kWh beräknas en tung lastbil på 40 ton ha en energiförbrukning på  
2,94 kWh per fordonskilometer, antaget att tankbilen är dieseldriven och kör med full 
last. Energiåtgången per ton matavfall blir således 0,23 kWh per ton matavfall och 
fordonskilometer. Energiåtgången inkluderar ej tom retur av tankbilen. 

Uppgifter angående bränsleförbrukningen för när ekipaget kör utan last fastställdes av 
Samuelsson (2004) att variera mellan 22-27 liter diesel per 100 km. Med antagandet att 
det är en lägre förbrukning i nyare lastbilar ger det en energiförbrukning på 2,16 kWh 
per fordonskilometer. Med samma förutsättningar som angivits för ett fullastat ekipage 
ger det således en energiförbrukning på 0,17 kWh per ton matavfall och 
fordonskilometer.  

Totalt ger detta en energiförbrukning på 0,39 kWh per ton matavfall och 
fordonskilometer inklusive tom retur enligt uppgifter från Andersson (2005) och 
Samuelsson (2004). 

Energibehovet för detta delmoment i biogaskedjan beräknas även av Berglund och 
Börjesson (2003). I detta fall anats tankbilen vara dieseldriven med en lastkapacitet på 
16 ton, energibehovet inkluderar tom retur av tankbilen. Energibehovet beräknas per ton 
substratblandning, med en TS-halt på 10 procent och fordonskilometer, till 0,44 kWh. 
1 ton matavfall med en torrsubstrathalt på 30 procent motsvarar således 3 ton slurry 
med en TS-halt på 10 procent. Detta medför att tankbilen kan transportera 5,33 ton 
matavfall som då motsvarar 16 ton slurry med en TS-halt på 10 procent. Energiåtgången 
för transport av förbehandlat matavfall (TS-halt 10 procent) per ton insamlat matavfall 
(TS-halt 30 procent) blir följaktligen 1,32 kWh enligt de antaganden som Berglund och 
Börjesson (2003) gör.  

Antaganden för den beräknade energiåtgången vid transport med tankbil som görs av 
Berglund och Börjesson (2003) är ej jämförbara med de faktiska villkoren för 
Stockholm stads biogaskedja. Deras beräknade värden visar på en betydligt högre 
energiförbrukning då transport sker med lättare ekipage. Dessutom gäller beräkningarna 
för en lägre TS-halt vilket skulle kräva fler transporter för att forsla 1 ton förbehandlat 
matavfall. 

Det är ej klart exakt vart slurryn körs i dagsläget för rötning, därför antas vid beräkning 
av energiåtgången för transport av slurryn att största delen transporteras till tekniska 
verken i Linköping enligt ett tidigare avtal. Transportsträckan mellan SRVs 
förbehandlingsanläggning och tekniska verken i Linköping är 190 km. Energiåtgången 
för transport av förbehandlat matavfall fördelat per ton insamlat matavfall beräknas 
således till 74,48 kWh (0,39 kWh·190 km) inklusive tom retur.  
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4.5 Rötning 
Det som sker vid rötningsprocessen är en syrefri nedbrytning av organiskt material 
under bildandet av metan, koldioxid och vatten. Detta är en naturlig process som sker i 
bottensediment, våtmarker, idisslares magar och heta källor (Carlsson, 2005).  

Processbeskrivning 
Det förbehandlade matavfallet som homogeniserats till en slurry pumpas från tankbilen 
till en rötkammare som är lufttät och isolerad för att minimera värmeförluster. 
Rötningsprocessen sker stegvis i en eller flera sammankopplade rötkammare som är 
försedda med tekniska system för omrörning av substratet samt värmereglering. 
Rötningen sker i en syrefri miljö och generellt vid två temperaturområden, mesofil cirka 
35 °C och termofil cirka 55 °C (Yngvesson et al., 2013).  

Innan slurryn kan rötas så måste en hygienisering ske. Slurryn passerar ett 
hygieniseringssteg i samband med rötningen som ej kan förbikopplas. För att 
hygieniseringen skall var godkänd krävs att substratet upphettas till minst 70°C och 
behåller denna temperatur i minst en timme (Yngvesson et al., 2013). 

Rötning av det förbehandlade matavfallet sker i huvudsak i följande fyra delsteg enligt 
Figur 2.  

 
    

Hydrolysen, svårlösliga organiska föreningar bryts ned till enklare partiklar. 
Bakterier sätter sig på ytan av partiklarna och utsöndrar enzymer som sönderdelar 
partiklarna till monomerer. Monomererna används av biomassan som växer och bildar 
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Figur 2. Schematisk bild av rötningsprocessen utifrån bild av 
Carlsson (2005).  
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nya bakterier (Persson, et al. 2010). 

Syrabildning, sker då aminosyror och sockerarter fermenteras (jäser) till flyktiga 
organiska syror (VFA), t.ex. ättiksyra, vätgas och koldioxid. Temperatur och PH-värde 
påverkar vilka VFA som bildas (Carlsson, 2005). 

Ättiksyrabildningen, sker när långa fettsyror och VFA bryts ned. I delsteget produceras 
vätgas, koldioxid och ättiksyra (Persson, et al., 2010). 

Metanbildning, sker i två olika processer av två olika grupper av anaeroba metanogener. 
Hydroklastiska metanbildare tar upp vätgas och koldioxid och acetoklastiska 
metanbildare konsumerar ättiksyra. Metanbildarna är en känslig bakteriegrupp som ej 
klarar av för högt eller lågt pH (Persson, et al., 2010). 

Energiåtgång vid rötning 
Enligt tidigare nämnd rapport från Waste Refinery (Yngvesson, et al., 2013) skiljer sig 
effektiviteten på rötningsprocessen markant från anläggning till anläggning varpå ett 
medelvärde för el- och värmeåtgång vid rötningsprocessen är svår att fastställa utifrån 
de data som presenteras i rapporten. Elanvändningen för hygienisering, rötning och 
lager samt stödprocesser så som transport och lokaler varierar mellan 29,7- 58 kWh per 
ton inkommande matavfall för de fyra olika samrötningsanläggningarna som deltog i 
projektet.  

Rapporten visar också att värmeåtgången i samma anläggningar är 80- 270 kWh per ton 
inkommande matavfall. Den stora skillnaden i energibehov för 
samrötningsanläggningarna förklaras genom att de tar emot olika stora mängder av 
olika typer av substrat. En anläggning tar emot stora mängder fast substrat som ger ett 
högre energiutbyte jämfört med en annan anläggning som tar emot större mängder 
flytande avfall. Anläggningarnas sammantagna energibehov för rötning med inledande 
hygienisering avgörs också av dess tekniska konstruktion.  

Om en del av överskottsvärmen vid hygieniseringen användas till rötningsprocessen kan 
det totala värmebehovet för den enskilda anläggningen reduceras. En stor del av värmen 
som används i rötningsprocessen produceras genom förbränning av den 
egenproducerade biogasen (Yngvesson et al., 2013). Vidare presenteras 
drivmedelsåtgång för anläggningarna, dessa siffror är i storleksordningen 1 kWh per ton 
inkommande matavfall och betraktas därför som försumbara i jämförelse med el- och 
värmebehov. 

I kartläggningen av energibehov i biogassystem av Berglund och Börjesson (2003) 
uppges elåtgången vid rötning variera mellan 46-67 kWh per ton matavfall och att 
värmebehovet varierar mellan 58-100 kWh per ton matavfall för olika anläggningar. De 
bestämmer dock ett medelvärde för energiåtgången vid rötningsprocessen där elbehovet 
sätts till 55 kWh per ton matavfall och värmeåtgången vid rötning till 92 kWh per ton 
matavfall med en TS-halt på 30 procent. Berglund och Börjesson (2003) uppger ingen 
specifik post för drivmedelsåtgång för fordon som hanterar substratet.  

Då det är oklart exakt vart det förbehandlade matavfallet som samlas in i Stockholm 
stad rötas så går det ej heller att fastställa den exakta energiåtgången för rötning. Därför 
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väljs det medelvärde som enligt Berglund och Börjesson (2003) beräknas till 147 kWh 
per ton matavfall för att kunna uppskatta en ungefärlig energiåtgång vid 
rötningsprocessen. 

4.6 Transport av rågas 
Lagringsmöjligheterna för rågas är begränsade och transport av rågas på växelflak till 
uppgraderingsanläggning sker i regel ej. Rågas förs huvudsakligen via rörledning till en 
uppgraderingsanläggning eller så sker uppgraderingen i direkt anslutning till 
biogasanläggningen (Van Eekelen, et al., 2012).  

Energiåtgången för transport av rågas beaktas därför ej i rapporten. 

4.7 Uppgradering 
Den producerade biogasen har vanligen en metanhalt på 60-65 procent. För att biogasen 
skall kunna användas som fordonsgas behöver metanhalten höjas till 97 procent enligt 
Svensk standard (Avfall Sverige, 2014). Även vatten och föroreningar som till exempel 
svavelväte och partiklar behöver avlägsnas innan biogasen kan användas som 
fordonsgas (Biogasportalen, 2014). 

För att biogasen skall kunna distribueras via naturgasnätet måste den ha samma 
energiinnehåll som naturgasen. Om ej tillräckligt högt energiinnehåll erhålls vid 
uppgraderingen så kan propan tillsättas för att få rätt energiinnehåll (Hermansson, 
2009). 

Processbeskrivning 
Det finns en rad olika tekniker på marknaden och de tre vanligast förekommande  
teknikerna i Sverige är vattenskrubber, PSA (Pressure Swing Adsorption) och  
aminskrubber (Dahlgren, et al. 2011). 

Vattenskrubber, rågasen trycksätts och besprutas sedan med vatten. Då koldioxid har 
högre löslighet i vatten än metan kommer koldioxiden att lösa sig i vattnet och tvättas 
bort från biogasen (Hermansson, 2009).  

Organisk skrubber, en fysisk skrubber som fungerar på samma sätt som vattenskrubber, 
enda skillnaden är att ett högabsorberande organsikt lösningsmedel används (Bauer, et 
al., 2013). 

Aminskrubber, är en kemisk skrubber där lösningsmedel, vanligen etylaminer 
(Biogasportalen, 2014), binder koldioxiden kemiskt (Bauer, et al., 2013). Rågasen 
behöver då ej trycksättas utan reagerar med kemikalien. För att få koldioxiden att släppa 
från aminen måste värme tillföras för att kunna driva processen baklänges.  
En fördel med tekniken är att den absorberande kemikalien är selektiv för just koldioxid 
och detta medför ett lågt värde på metanslipet (Hermansson, 2009). 

PSA, Pressure Swing Adsorption där separering av gas bygger på att olika gaser vid 
förhöjt tryck, absorberas olika på en fast yta av aktivt kol. Koldioxiden absorberas 
selektivt från biogasen och när det aktiva kolet är mättat på koldioxid sänks trycket så 
att koldioxiden lossnar (Hermansson, 2009). 

Membran, är ett filter där trycksatt biogas pressas igenom. Koldioxiden kommer att 
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passera membranfiltret men ej metanen (Bauer, et al., 2013). 

Energibehov för uppgradering av rågas 
I en rapport från Svenskt gastekniskt center (Bauer, et al., 2013) beskrivs 
aminskrubbern som den mest effektiva uppgraderingsmetoden då hela 99,8 procent av 
koldioxiden i biogasen avlägsnas. Rapporten kartlägger energiförbrukningen för de 
olika teknikerna och det konstateras även att aminskrubbern är den minst elkrävande 
processen med ett elbehov på 13 kWh/Nm3 rågas dock kräver den mycket värme, hela 
0,55 kWh/Nm3 rågas.  

För övriga tekniker beräknas energibehovet ligga mellan 0,2 och 0,3 kWh/Nm3 rå 
biogas (Bauer, et al., 2013). 

Det finns andra tekniker så som kryogen uppgradering där biogasen kyls till en 
temperatur där koldioxiden avskiljas från metanen i flytande form. Detta är möjligt då 
koldioxid kondenserar vid en högre temperatur är metan (Hermansson, 2009).  

I sin rapport om Kryogen uppgradering av biogas med kyla från värmedriven 
absorptionskylmaskin, redogör Hermansson (2009) också för energibehovet vid andra 
typer av uppgraderingstekniker är just kryogen, energiåtgången beskrivs i kW/Nm3 
rågas.  

Hermansson (2009) anger att den mest energikrävande uppgraderingstekniken är 
aminskrubbern som beräknas ha ett energibehov på 0,57 kW/Nm3 rågas, detta på grund 
av det stora värmebehovet som även fastställdes av Bauer, et. al. (2012). Dock 
konstaterar Hermansson (2009) att överskottsenergin vid kemisk absorption i form av 
restvärme är möjlig att använda till rötningsprocessen, vilket då skulle reducera den 
totala energiåtgången vid framställning av biogas för uppgradering till fordonsgas. 

De mindre energikrävande teknikerna så som vattenskrubber och kryogenteknik har en 
energiåtgång på 0.32kW/Nm3 respektive 0,23 kW/Nm3, men där nämns ej möjligheten 
för användning av spillvärme. 

Enligt Berglund och Börjesson (2003) så uppskattas uppgraderingen av biogas motsvara 
ca 11 procent av energiinnehållet i utvunnen rågas. 

Då det ej går att spåra ursprunget för all fordonsgas som distribueras i Stockholm så går 
det ej heller med säkerhet att säga vilken teknik som använts för uppgradering av 
biogasen. I sammanställningen av energiåtgången för biogaskedjan så används 
procentsatsen som beräknats av Berglund och Börjesson (2003), för att kunna göra en 
översiktlig uppskattning av det totala energibehovet i hela biogaskedjan. 

4.8 Distribution 
Totalt levererades 40 miljoner Nm3 fordonsgas i Stockholms län år 2013. 
En stor del av den fordonsgasen transporteras från Örebro, Västerås och Linköping 
(Benjaminson och Nilsson, 2009). 

Processbeskrivning 
Distribution av fordonsgas sker vanligen genom komprimering av biogasen i samband 
med uppgradering. Vid distribution via gasledning komprimeras gasen till ett tryck på 4 
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bar och trycksätts därefter till 230 bar vid gastankstationen. För distribution till platser 
som saknar förbindelse till gasledning, komprimeras fordonsgasen till ett tryck på 230 
bar och transporteras sedan med lastbil, stålväxelflak eller kompositväxelflak till 
gastankstationer (Dahlgren, et al. 2011).  

I distributionssystem som använder sig av kryogenteknik förvätskas biogasen för 
uppgradering och lagras direkt i flytande fas. Distributionen sker då vanligen med 
lastbil till tankstationen där den förvätskade gasen förvaras i särskilda tankar (Dahlgren, 
et al. 2011).  

Kondensering av biogas som ger en högre energidensitet jämfört med komprimerad 
biogas och möjliggör längre distributionssträckor (Bauer, et al. 2012).  

Energibehov vid distribution 
Energiåtgången vid distribution avgörs av transportavståndet och vilken 
distributionsform som används. 

Enligt Dahlgren, et al. (2011) så sker störst energianvändning vid transport med 
stålväxelflak då energiåtgången beräknas till 20 kWh diesel/MWh transporterad 
fordonsgas. Vid 100 km transport med stålväxelflak beräknas 2 procent av energivärdet 
i den transporterade fordonsgasen gå till distributionen. Vid ökande distributionsavstånd 
minskar energieffektiviteten kraftigt på grund av allt längre transportsträckor med tom 
retur. Vid transport på 250 km beräknas 5 procent av energivärdet i fordonsgasen gå till 
distribution (Dahlgren, et al. 2011). I Sverige är lastväxlarflak med gasflaskor i stål helt 
dominerande vid transport av komprimerad fordonsgas (Benjaminson och Nilsson, 
2009). 

Kompositflak som är det näst mest energikrävande distributionsformen kräver en 
energiåtgång på ca 10 kWh diesel/ MWh fordonsgas. Kompositflaskorna som används 
för lagring av den komprimerade fordonsgasen beräknas väga hälften så mycket som 
stålflaskor (Dahlgren, et al. 2011).  

Den distributionsform som har lägst energiåtgång vid transport med lastbil är förvätskad 
fordonsgas som kräver ca 3 kWh diesel/MWh fordonsgas (Dahlgren, et al., 2011). 

Dahlgren, et. al. (2011) konstarar dock att den lägsta energiåtgången vid distribution är 
via gasledning då den trycksättning av gasen som sker vid uppgradering antas räcka för 
transport i 4 bars ledning. Detta gör att energiåtgången via gasledning är obefintlig. 
I rapporten konstateras vidare att energieffektiviteten minskar samtidigt som miljö- och 
klimatpåverkan ökar vid ökat transportavstånd, förutsatt att transport sker med lastbil 
(Dahlgren, et al., 2011). 

Energiåtgången för distribution fastställs därför till 2 procent av energiinnehållet i den 
transporterade fordonsgasen. Detta på grund av att transport med stålväxelflak är den 
vanligaste distributionsformen. 
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5. Beräknad energiåtgång  

Utifrån den beräknade energiåtgången för varje enskilt delsteg i biogaskedjan kan 
resultaten sammanställas enligt Tabell 1 nedan. 

Sammanställningen av energiåtgången visar en förlust på 57 procent av 
nettoenergiutbytet vid rötning av 1 ton matavfall. Denna förlust sker vid de olika 
delstegen i biogasproduktionskedjan.  

                                                
1 Avser dieseldriven tung lastbil med lastkapacitet på 24 ton. 
2 Procentuellt av energivärdet i den transporterade fordonsgasen (metanhalt på 97%) vid transport på 100 
km. 

Tabell 1. Sammanställning av den beräknade energiåtgången för samtliga delsteg i  
biogasproduktionskedjan. 

Moment Procentuell energiåtgång av 
energiutbytet i producerad 

biogas 

Energiåtgång kWh/ton 
insamlat matavfall 

Insamling av matavfall 9,8 % 90,48 kWh  

Förbehandling 10,5 % 96,7 kWh 

Transport av förbehandlat 
matavfall 

8,1 % 74,48 kWh1 

Rötning 16 % 146,7 kWh 

Transport av rågas - - 

Uppgradering av rågas till 
fordonsgas 

11 % 101,2 kWh 

Distribution av fordonsgas till 
tankställe 

2 %2 
 
 

18,4 kWh 
 

Totalt 57,4 % 527,93 kWh 
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6. Diskussion 

Sammanställningen av energiflödet i Stockholms stads biogaskedja visar att 57 procent 
av den erhållna energin vid rötning av 1 ton organiskt matavfall försvinner vid de olika 
delmomenten. Kartläggningen tyder på att många delmoment i kedjan ej är samordnade 
vilket bidrar till förhöjda energiemissioner. 

6.1 Energiberäkningar 
Energibehovet är ej uppdelat i olika typer av energi. El- energi samt drivmedel som 
förbränns får anses vara högvärdiga energibärare jämfört med värme- energi. Vid 
rötningsprocessen gör detta att den värme som går åt inte kan likställas den el- energi 
som krävs vid förbehandling eller drivmedelsförbrukningen vid transporter. Detta gör 
att beräkningarna för energiåtgången i varje delsteg får ses som schablonvärden för att 
få en uppfattning av den ungefärliga mängd energi som krävs vid varje delsteg i 
processen. En hållbar energianvändning syftar ju inte endast på en minskad användning 
utan även på vilken typ av energi som används och hur denna framställs. Vid en utökad 
studie hade det varit av intresse att även sammanställa koldioxidutsläpp i varje delsteg. 
Detta hade på att ännu mer tydligt sätt visat vilket avtryck på miljön som 
biogasproduktion för framställning av fordonsgas gör jämfört med extrahering och 
raffinering av fossila bränslen. Energianvändning och koldioxidutsläpp går hand i hand 
och bör hanteras därefter, som två frågor som bör behandlas simultant och hanteras 
utifrån en samverkan där en total miljöpåverkan bör beaktas. 

Det fastställda energibehovet för varje delsteg som gjorts i denna rapport speglar inte i 
samtliga fall den direkta verkligheten då förenklingar och antaganden gjorts vid 
beräkningarna. Sammanställningen av energibehovet har gjorts med erhållande av data 
från olika rapporter. Dessa rapporter är från olika år och data är inhämtad utifrån olika 
systemgränser. En utökad studie med indata som är baserad på samma systemgränser 
för samtliga delsteg i procesen hade resulterat i en mer tillförlitlig sammanställning av 
det faktiska energibehovet i de enskilda delstegen.  

6.2 Insamling 
Energiåtgången för insamling av matavfall utgör en signifikant del av det totala 
energibehovet i biogaskedjan. Insamlingens effektivitet beror på antalet start och stopp 
samt körsätt enligt de uppgifter som Berglund och Börjesson (2003) redovisar.  

Den totala mängd sopor som staden genererar samlas in för transport till 
förbränningsanläggning. Att sortera ut matavfall som i annat fall skulle ha förbränts är 
att ta till vara på de restprodukter som uppkommer vid matkonsumtion. I enlighet med 
Sundqvist (2008) och Hillerströms (2012) resonemang kan det konstateras att 
energiåtgången vid insamling i en storstad som Stockholm där hämtställena ligger tätt 
mindre per ton matavfall jämfört med glesbyggden där avståndet mellan hämtställen är 
längre, varför en separat hämtning för matavfall för central rötning då är svårare att 
motivera. Att ta tillvara på den urbana stadsmiljön för insamling av matavfall medför en 
ansvarsfull resurshantering som bidrar till att uppfylla stadens miljömål.  

Något som framhålls i både Biogasstrategin (Sundström, 2011) och Handlingsplanen för 
ökad insamling av matavfall (Stockholm stad 2012) är behovet att flera olika system för 
utsortering. Försök med optisk sortering har på stadens initiativ genomförts och varit 
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mycket lyckat. En fullskalig anläggning och ett fungerande system för optisk sortering 
beräknas vara i drift till år 2018. Med kompletterande system för utsortering av 
matavfall kan en högre insamlingsgrad uppnås.  

Något som ej behandlas i rapporten är effekterna av den stora överkonsumtion av mat 
som sker idag. En stor del av den mat som slängs är det inget fel på, vilket medför stora 
energiförluster vid produktion och hantering. En storskalig insamling av matavfall får ej 
medföra ett ökat svinn med motiveringen att avfallet kan användas för rötning. En 
hållbar resurshantering innebär att minimera mängden tillfört råmaterial i biogaskedjan 
samtidigt som det oundvikliga matavfallet tas tillvara på ett energieffektivt sätt. 

6.3 Förbehandling 
Energiåtgången vid förbehandling beror till stor del på vilken typ av substrat som 
behandlas. Matavfall har en hög torrsubstrathalt i jämförelse med andra typer av rötbart 
substrat och kräver därför mer bearbetning vilket ökar energibehovet vid förbehandling 
(Rensvik, muntligen; Yngvesson, et al., 2012).  

Förbehandling av matavfallet är nödvändigt för att få en hanterbar massa och för att 
maximera biogasutvinningen vid rötning, varför en energioptimering för förbehandling 
ej kan genomföras enligt de rådande förutsättningarna. 

6.4 Transport av slurry 
Energiåtgången för transport av slurryn påverkas främst av avståndet till 
rötningsanläggningen, men även av lastkapaciteten och drivmedelsåtgången för 
tankbilen som substratet transporteras med (Berglund och Börjesson, 2003). 

Den beräknade energiåtgången är baserade på tung lastbil med en lastvikt på 24 ton 
vilket gör att tankbilen som kan lasta 30 ton kan antas ha en högre drivmedelsåtgång än 
den beräknade. 

Vid förbehandling späds matavfallet ut med vatten för att kunna pumpas till tankbilar 
för vidare transport och för att sedan kunna pumpas in i rötkammaren på 
rötningsanläggningen. Att späda ut matavfallet med vatten innebär att dubbelt så 
mycket substrat behöver transporteras. Detta är ej miljömässigt försvarbart då transport 
av slurryn utgör en betydande del av energiförlusten i biogaskedjan, se Tabell 1 (s.16).  

Att minimera transportsträckan av det homogeniserade matavfallet är nödvändigt i en 
effektiv biogaskedja. För att minimera energitillförsel vid hantering bör storskalig 
central rötning ske i samband med homogenisering och förbehandling av rötbart 
substrat något som även konstateras av Berglund och Börjesson (2003). 

Långa transporter med lastbil medför ej endast energiförluster utan även en ökning av 
nettoutsläppet av växthusgaser. Då ett av huvudsyftena med Stockholm stads 
biogassatsning är att minimera utsläpp av växthusgaser i enlighet med stadens miljömål, 
(se s.2) kan de långa transporterna av förbehandlat matavfall anses motverka arbetet för 
att uppnå stadens miljömål. 
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För närvarande byggs en rötningsanläggning i anslutning till 
förbehandlingsanläggningen i Sofielund som beräknas stå klar under 2015. 
Anläggningen kommer att ha kapacitet att röta det matavfall som staden har som mål att 
samla in. Då det förbehandlade substratet ej behöver transporteras längre sträckor till en 
rötningsanläggning så blir energiåtgången i biogaskedjan avsevärt reducerad. 

6.5 Rötning 
Rötningsprocessens effektivitet beror till stor del på den teknik som används i 
rötningsanläggningen och energiåtgången varierar kraftigt från anläggning till 
anläggning (Yngvesson, et al., 2013).  

Energiåtgången för rötning utgör den största delen av det totala energibehovet i hela 
biogaskedjan, se Tabell 1 (s.16). Trots det stora energibehovet så kan inte själva 
rötningsprocessen betraktas som den mest resurskrävande delen av 
biogasproduktionskedja då värme- energi inte är en lika högvärdig energibärare jämfört 
med el-energi och drivmedel. Den värme som produceras kan återanvändas genom 
effektiv värmeväxling mellan anläggningens olika rötkammare och energiåtgången för 
processen kan på så sätt minimeras. 

6.6 Transport av rågas 
Energiåtgången vid detta delsteg beaktas ej. 

6.7 Uppgradering 
Uppgraderingen av rågas till fordonsgas är mycket energikrävande och de olika 
teknikerna som används idag varierar i effektivitet och energianvändning. Energin 
utgörs till största del av el-energi och en energisnål uppgradering är ett krav ur ett 
miljömässigt hållbart perspektiv. För att rättfärdiga framtida satsning på biogas som 
fordonsgas krävs tekniker som uppfyller alla krav en på energieffektiv användning såväl 
som en minimering av övrig belastning på miljön i form av användandet av kemikalier 
och utsläpp av metan och andra växthusgaser.  

6.8 Distribution 
Energibehovet för distribution av fordonsgas utgör en liten del av den totala energin i rå 
biogas, dock är procentsatsen baserad på en relativt kort transportsträcka vilket medför 
en ökning av energibehovet vid distribution för längre sträckor än 100 km.  

Den minst energikrävande distributionsformen är via gasledning, som är mest lönsam 
vid kortare transportsträckor. Det vanligaste sättet att transportera fordonsgas idag är att 
komprimera och lagra den i stålflaskor som lastas på växelflak, vilket också är den mest 
energikrävande distributionsformen. Att istället för stålflaskor använda de lättare 
kompositflaskorna skulle medföra en halvering av energiåtgången vid distribution 
(Dahlgren, et al. 2011). Det är anmärkningsvärt att de lättare kompositflaskorna inte är 
den dominerande distributionsformen jämfört med stålflaskor då den enda skillnaden är 
vikten på flaskorna. I övrigt sker distribution med kompositflaskor på exakt samma sätt 
som med stålflaskor. 

Trots nya tekniker så som LBG som möjliggör längre distributionssträckor av biogas så 
medför även dessa distributionsformer en ökad belastning på miljön då transport 
företrädesvis sker med fossildrivna fordon.  
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6.9 Sammanfattande diskussion 
Varken Biogasstrategin (Sundström, 2011) eller Handlingsplanen för ökad insamling av 
matavfall (Stockholm stad, 2012) formulerar ett systemperspektiv som tar hänsyn till att 
en ökad insamling av matavfall också innebär ett ökat behov av hantering och 
transporter av substrat. För att kunna fasa ut användandet av fossila bränslen krävs en 
välplanerad biogaskedja där transporter och energiemissioner minimeras. En effektiv 
biogaskedja består av en strategisk produktion och distribution i samtliga delsteg. Detta 
kräver samordnade insatser. 

Frivillig insamling medför ett stort ansvar för den enskilde individen där information 
och uppmuntran är essentiellt för en hög insamlingsgrad. Insamlingsgraden påverkas 
också starkt av tillgängliga system för insamling.  

Det tar tid att förankra en frivillig utsortering av matavfall då det är svårt att motivera 
invånare som ej källsorterar sitt övriga avfall. För att få en hög insamlingsgrad bör 
därför utsortering av matavfall vara obligatorisk för samtliga invånare samt ej medföra 
en högre kostnad än den för befintliga sophämtning. För att vidare kunna nå 
insamlingsmålen krävs en större satsning från stadens sida där information och hjälp 
finns tillgänglig för invånarna. Det är orimligt av Staden att förvänta sig av invånarna 
att sortera ut sitt matavfall utan att ha en välfungerande biogaskedja med minimala 
energiemissioner. 

Att inom Staden ej ha en rötningsanläggning som har kapacitet att ta emot och behandla 
det insamlade matavfallet är ett stort organisatoriskt misslyckande. De långa 
transporterna av det förbehandlade matavfallet förintar miljönyttan av en storskalig 
biogassatsning. Så som Biogasstrategin (Sundström, 2011)  
och Handlingsplanen för ökad insamling av matavfall (Stockholm stad, 2012)  
är formulerad är syftet med de höga insamlingsmålen att säkra tillgången på rötbart 
substrat när en rötningsanläggning finns tillgänglig i Stockholmsregionen. 

Att använda biogas till fordonsgas istället för uppvärmning kan anses som en 
energiförlust i ett systemperspektiv där ett maximalt energiutbyte eftersträvas. Dock kan 
målet för framställning av biogas till fordonsgas i Stockholms Biogasstrategi 
(Sundström, 2011) ej tolkas som en önskan att minimera energiflödet genom systemet, 
utan målet är att ersätta fossilbaserade drivmedel. Man tar därav inte hänsyn till de 
energikrävande delstegen i processen eller hur den använda energin framställs. 

Vid förbränning av biometan så sker koldioxidemissioner till atmosfären. Denna 
koldioxid hade tillkommit även om matavfallet hade förbränts eller förmultnat på 
naturlig väg. Den biogas som då används till fordonsgas medför inget nettotillskott av 
koldioxid vid själva förbränningen. En storskalig framställning av biogas till fordonsgas 
medför oundvikligen energiemissioner och koldioxidutsläpp i processkedjan. Det är just 
därför som det är viktigt att minimera dessa så att biogas kan vara ett hållbart alternativ 
till fossilbaserade drivmedel.  

Ett totalt fossilt oberoende kräver ett flertal alternativa drivmedel för att kunna 
tillmötesgå efterfrågan i en växande region. Att enbart se biogas som ett alternativt 
bränsle till fossilbaserade sådana innebär att ett övergripande systemtänk ej applicerats 
på den rådande biogaskedjan. 
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7. Slutsats 

Energiåtgången i de olika delprocesserna varierar mycket beroende på den använda 
tekniken i de enskilda anläggningarna. Det är nödvändigt att göra en översiktlig 
systemoptimering istället för att isolera de enskilda faktorerna i biogaskedjan. Det är 
viktigt att ej suboptimera de enskilda processtegen utan att se på det totala 
energibehovet i hela systemet och t.ex. utnyttja överskottsvärme från en process till en 
annan genom använda den tekniken som tillåter integrering i de övriga delstegen för 
optimal energianvändning. Delmomenten i biogasframställningen bör ske i anslutning 
till varandra så att de olika delprocesserna kan dra nytta av varandra och samtidigt 
minimera transporter mellan processtegen. 

Att den nuvarande biogaskedjan har så stora energiemissioner beror på dålig planering 
och en framtung satsning där i första hand efterfrågan på biogas stimulerats utan att 
säkra tillgången på varken rötbart substrat, anläggningar eller distributionssystem. 

Så som biogaskedjan är konstruerad i dagsläget är den ej förenlig med stadens miljömål.  
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