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Abstract 
Global warming is a huge issue that humans have contributed to through over-exploitation of 

natural resources and extensive usage of fossil fuels. Now more than ever, we need to 

embrace a recycle thinking and reuse our waste, for example through producing biogas from 

our food waste. The purpose of this report was therefore to identify the energy usage and 

emissions resulting from the biogas chain which spans from Solna Stad to Uppsala Vatten. 

Furthermore, potential efficiency improvements were to be identified and proposed. This 

report focused mainly on the first part of the biogas chain that includes the collection of the 

food waste and the reloading process. Gathering of information was done through study visits, 

interviews and literature studies.  

The transports accounted for a large part of the emissions and energy use. A reduction of these 

can be achieved by switching to more environmental friendly fuels. The useful energy 

obtained was higher for the reference alternative compared to the biogas process. However, 

social benefits were obtained from the biogas in the form of a renewable fuel and 

environmentally friendly manure. The energy usage during the winter months was 

significantly higher in the reloading facility compared to the summer due to heat leakage. A 

reduction of this can be achieved by building an accompanying construction with a high speed 

door in front of the reloading facility.  

  



ii 

 

Sammanfattning 
Den globala uppvärmningen är ett kolossalt problem som människan har bidragit till genom 

sitt överutnyttjande av naturens resurser och fossila energikällor. Vi måste nu mer än aldrig 

anamma ett kretsloppstänkande och återanvända vårt avfall genom att till exempel producera 

biogas från matavfall. Syftet med denna rapport var därför att kartlägga energianvändningen 

och emissionerna som uppstod i biogaskedjan från Solna Stad till Uppsala Vatten samt ge 

förslag på effektiviseringar. Denna rapport fokuserade främst på första delen av biogaskedjan 

som innefattade upphämtningen av matavfall samt omlastningsprocessen. Insamlandet av 

information gjordes med studiebesök, intervjuer och litteraturstudier.  

Transporterna stod för en stor del av emissionerna och energianvändningen. En minskning av 

dessa kan uppnås genom att övergå till ett miljövänligare drivmedel. Den nyttiga energin som 

erhölls var större i referensalternativet jämfört med biogaskedjan. Dock erhölls samhällsnyttor 

i form av ett förnyelsebart drivmedel samt ett miljövänligare gödsel från rötrester. 

Energianvändningen under vinterhalvåret var avsevärt högre än sommarhalvåret på grund av 

värmeläckage i omlastningsanläggningen. Reducering av detta kan uppnås genom att bygga 

en sluss med en snabbrullport.   

Nyckelord: biogas, energianvändning, emissioner, effektivisering 
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1 Introduktion 
I det konsumtionssamhälle vi lever i idag har människans överutnyttjande av naturens 

resurser, såsom fossila bränslen, tillsammans med den radikala befolkningsökningen under de 

senaste decennierna lett till den globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen kommer 

att leda till förödande konsekvenser om inga åtgärder vidtas. Därför står vi inför en stor 

utmaning där vi måste frångå beroendet av fossila bränslen och ändra det materialistiska 

beteendet som västvärlden har anammat. Istället bör vi införliva ett kretsloppstänkande genom 

att återvinna samt återanvända varor för att således optimera materialanvändningen. Även en 

mer utbredd användning av förnyelsebara energikällor är ett måste för att uppnå en mer 

hållbar utveckling. 

Avfallshantering har på senare år integrerat detta kretsloppstänkande genom att exempelvis 

omvandla matavfall till ett förnyelsebart bränsle i form av biogas. Användningen av biogas 

som bränsle i transportmedel skulle bidra till en mer hållbar utveckling då växthuseffektens 

påverkan på miljön skulle reduceras. Sverige är ett av de länder som har kommit längst med 

sitt användande av biogas i världen. Faktum är att efterfrågan på biogas är större än 

produktionskapaciteten och en satsning för ytterligare expandering av biogasanläggningar 

planeras (Biogasportalen, u.d.). Ungefär 170 kommuner runt om i Sverige har tagit initiativet 

att börja sortera ut matavfall (Blom, 2014), vissa av dessa kommuner bidrar med matavfallet 

till biogasproduktion (Solna Stad, 2013 b).  

Denna rapport kommer att behandla biogasproduktion av matavfall från hushåll i Solna Stad. 

Syftet är att studera denna kedja och identifiera effektiviseringar inom energiförbrukning och 

emissioner för att därmed minska biogasens miljöpåverkan vid tillverkning. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrundsfakta som behövs för att förstå det genomförda projektet presenteras i detta kapitel. 

1.1.1  Solna Stad 

I Solna Stad finns det möjlighet att sortera ut matavfall sedan 2009 (Thunberg, 2012). 

Statistiken visar att 13 200 av cirka 37 000 hushåll sorterar matavfall (Solna Stad, 2014). 

Detta ledde till en insamlad mängd på 475 ton år 2013 (Grill & Hammarstrand, 2014). 

Matavfallet slängs i bruna papperspåsar som kan rötas (Solna Stad, 2013 a). 

Matavfallet hämtas av entreprenören SITA och körs till SÖRABs anläggning i Hagby. År 

2013 blev det 208 stycken transporter till SÖRAB. Lastbilarna som kör sträckan rymmer cirka 

två ton blött matavfall (maximal kapacitet hos bilarna är fyra ton). Sträckan mellan Solna och 

Hagby är cirka två mil (Grill & Hammarstrand, 2014). Sopbilarna drivs av fordonsgas samt 

diesel (Cronqvist, 2014 a). SITA hämtar årligen cirka 44 000 matavfallskärl från Solna Stad 

(Cronqvist, 2014 b). Det insamlade matavfallet packas om i Hagby och transporteras sedan till 

Uppsala för att rötas hos Uppsala Vatten där det blir biogas och biogödsel (Solna Stad, 2013 

b).  
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1.1.2 SÖRAB 

SÖRAB är ett avfallsbolag i Stockholms län som ägs av kommunerna Upplands Väsby, 

Danderyd, Vallentuna, Järfälla, Sollentuna, Solna, Lidingö, Stockholm, Sundbyberg och 

Täby. Deras uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i dessa kommuner på ett 

miljövänligt samt kostnadseffektivt sätt (SÖRAB, 2014). Anläggningen i Hagby byggdes för 

fyra år sedan (Hendered, 2014). 

När matavfallet kommer till Hagby tillförs vatten till avfallet i samband med att det pressas i 

en skruvpress (figur 1). Vatten tillförs för att avfallet inte ska fastna i skruvarna och andra 

maskindelar. Dessutom måste tankarna sköljas innan nästa upphämtning på grund av 

hälsoregler (matavfall ska behandlas som smittförande avfall). Vattenursköljningen blandas 

sedan med matavfallet som tillsammans packas om i större containrar efter att avfallet 

passerat skruvpressen (Grill & Hammarstrand, 2014). 

FORIA kör matavfallet till Uppsala Vatten i en containerlastbil som väger ungefär 30 ton 

(Solna Stad, 2013 b). Sträckan mellan Uppsala Vatten och Hagby är 63 kilometer som 

lastbilen kör Solnas matavfall ungefär 20 gånger per år (Grill & Hammarstrand, 2014). 

 

 Figur 1. Matavfallsskruvpressen i Hagby (Eriksson Petersen, 2014 a). 

1.1.3  Uppsala Vatten 

Det finns två metoder som idag används i Sverige för att producera biogas. Den första, som 

används av Uppsala Vatten, är rötning som sker genom mikrobiell nedbrytning av organiskt 

material i en syrefri miljö. Den andra processen består av termisk förgasning av kolhaltiga 

avfallsprodukter och trädbränslen (Energigas Sverige, 2014). Eftersom Uppsala Vatten 

använder sig av enbart rötningsmetoden förklaras bara denna metod mer ingående.  
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Förenklat kan rötningsprocessen delas in i tre huvudsteg. Det första steget benämns hydrolys 

och innebär att mikroorganismer, genom att använda enzymer, bryter ner större föreningar till 

enklare föreningar såsom aminosyror och socker. Här inleds andra steget där fermentation 

sker, denna delprocess bidrar till en del mellanprodukter i form av exempelvis vätgas och 

olika fettsyror. I sista steget sker slutligen processen som bildar metangas, denna process 

genomförs av en väldig unik grupp av mikroorganismer. Dessa organismer är känsliga och 

ställer specifika krav på sin omgivning i form av en syrefri omgivning, rätt surhetsgrad och 

temperatur samt tillgång till vissa vitaminer (Biogasportalen, 2013). 

När det sorterade matavfallet anländer till Uppsala Vatten från SÖRABs anläggning i Hagby 

blandas det med övrigt rötningsbart avfall som till exempel slakteriavfall, fiskrens och 

matavfall från storkök i en mottagningsficka (40 m3). Därefter går avfallet till nästa etapp i 

kedjan som består av förbehandling. Här blandas materialet med vatten och buffertmaterial 

vilket resulterar i att materialet blir pumpbart och tyngre material kan avskiljas. Uppsala 

Vatten har därefter tre stora bufferttankar (1 x 500 m3 och 2 x 250 m3) där materialet kan 

lagras innan den slussas iväg till hygienisering och rötning. Hygienisering sker i en jämn 

temperatur av 70 °C under en period av en timme. Därefter går materialet till 

rötningsanläggning där den biogas som bildas vid rötningen skickas vidare och förvaras i en 

gasklocka (Uppsala Vatten, 2014).  

Råbiogasen som bildas vid rötningen innehåller för stora halter av koldioxid och andra 

oönskade ämnen. Den måste därför genomgå en förädlingsprocess i flera steg för att öka dess 

energiinnehåll per volymenhet samt minska luftföroreningar som uppstår vid förbränning 

(figur 2). Genom processen fås en uppgraderad biogas som kan fungera som drivmedel i 

fordon.  Rötresterna kan slutligen användas som biogödsel (Uppsala Vatten, 2014).   

 

 Figur 2. Anläggning för förädling av biogas (Eriksson Petersen, 2014 b). 
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1.1.4 Livscykelsanalys 

Ett sätt att ta reda på hur en produkt påverkar miljön under hela sin livslängd, från råvara till 

avfall, är att använda sig av livscykelanalys (LCA). De tre stegen som ingår i en LCA är 

inventering av vilka ämnen som släpps ut, hur mycket utsläppen påverkar miljön och 

värdering av miljöpåverkan (Nationalencyklopedin, u.d.). För att uppfylla syftet med denna 

rapport kommer LCA-värden att användas för vissa parametrar. 

En benämning som används för LCA av bilbränslen för att studera växthusgasutsläpp är ”Well 

to wheel” (CO2 WTW), vilket innebär att alla utsläpp från råvara till att drivmedlet förbränns i 

en motor beräknas (Miljöfordon, 2014). Enheten som används för att uppmäta 

växthusgasernas mängd och påverkan är koldioxidekvivalenter (CO2e). Koldioxidekvivalenter 

innebär hur mycket en viss växthusgas, som exempelvis metan eller vattenånga, bidrar till 

växthuseffekten uttryckt i den koldioxid som ger motsvarande växthuseffekt. Exempelvis ger 

utsläpp av ett kilogram metan på en tidskala på 100 år lika stor växthuseffekt som 25 kilogram 

koldioxid (Nationalencyklopedin, 2014). 

1.1.5 Biogas 50 

SITAs sopbilar körs delvis på fordonsgas, närmare bestämt biogas 50 (Cronqvist, 2014 a). 

Biogas 50 är definitionen på den produkt som innehåller minst 50 % gas som är producerad 

från förnyelsebart material, det vill säga biogas. År 2012 innehöll fordonsgasen i snitt 52,5 % 

biogas och resterande del utgjordes av naturgas hos AGA gas ABs återförsäljare. Värmevärdet 

i en kubikmeter ren biogas med 97 % metan är 9,67 kWh/m3
n 

(kilowattimmar/normalkubikmeter), vilket motsvarar 34,81 MJ/m3
n. Naturgas varierar i 

värmevärdet men är normalt 10,7 kWh/m3
n (Sjödahl, 2014), 38,52 MJ/m3

n. 

1.1.6 Diesel 

Den diesel som SITAs bilar körs med har märkningen miljöklass 1 (Cronqvist, 2014 b). En 

typ av miljöklass 1 diesel är ACP Diesel MK1 med maximalt 5 % RME och den har ett 

livcykelutsläpp (CO2 WTW) på 2 820 g CO2e/l (Preem, 2012 b).  En liter diesel av miljöklass 

1 har det effektiva värmevärdet 43,2 MJ vid fordonsdrift (Uppenberg, et al., 2001). Därmed är 

värmevärdet 12 000 kWh/l och utsläppen 235 g CO2e/kWh.  

Biodiesel är ett miljövänligare alternativ jämfört med fossildiesel. Den har liknande kemiska 

egenskaper som vanlig diesel och är gjord på oljor från växter eller djur. Biodiesel kan 

användas i ren form eller blandas tillsammans med vanlig diesel (Egnéus & Helmersson, u.d.). 

Livscykelutsläppen för biodiesel är 1 500 g CO2e/kWh (Preem, 2012 b). 

1.1.7 Bensin 

Bensin släpper ut 2 750 g CO2e/liter under hela livscykeln (Preem, 2012 b). Värmevärdet i 

motorbensin är 43,0 MJ/kg (effektivt värmevärde) (Uppenberg, et al., 2001).  

1.1.8  Hybridbilar 

Hybridfordon är en typ av fordon som drivs av två eller flera kraftkällor. Det finns flera olika 

sorters hybridfordon som utnyttjar diverse kraftkällor. Ett vanligt hybridfordon består av både 

en förbränningsmotor och en elmotor som drivs av ett laddbart batteri. Förenklat kan 
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batterierna antigen laddas från en extern källa eller direkt från förbränningsmotorn. Energin 

som förvaras i batterierna kan sedan användas för att optimera och förbättra fordonets 

energianvändning och på så sätt göra fordonet betydligt mer energi- och emissionssnålt 

(Jorgensen, 2007).  

Hybridfordon är dock mycket mer komplexa än konventionella fordon eftersom två eller fler 

kraftkällor måste samverka på ett optimalt sätt. Designkomplexiteten leder även till att priset 

blir högre för hybridfordon jämfört med motsvarande traditionella fordon (Iqbal & Husain, 

2010). 

1.1.9 Gödsel 

Gödsel används för att öka avkastningen på odlingsmark. Det finns olika typer av gödsel och 

vilken sort det är har stor betydelse för vissa odlingssätt. Gödsel innehåller näring i olika 

former där kväve, fosfor och kalium är vanliga näringsämnen. Gödsel som inte har organiskt 

ursprung kallas för handelsgödsel (Granström, u.d.) eller konstgödsel. Marknaden med 

konstgödsel innehåller många produkter med kväve, fosfor och/eller kalium (Granström & 

Hubendick, u.d.). När avfall rötas till biogas uppstår även en restprodukt som kan användas 

som biogödsel då detta är rikt på växtnäring och mull (Uppsala Vatten, 2013). 

Uppsala Vattens biogödsel innehöll 124,66 kg kväve/ton, 0,5 kg fosfor/ton och 1,45 kg 

kalium/ton år 2012 (Barck-Holst, 2012). Detta kan jämföras med ett svenskproducerat 

konstgödsel som hade näringsinnehållet 21 kg kväve/ton, 4 kg fosfor/ton och 7 kg kalium/ton 

(Wood & Cowie, 2004). 

1.2  Syfte 
Projektets syfte är att studera matavfallshantering från upphämtning i Solna Stad till att den 

rötas till biogas hos Uppsala Vatten samt göra en systemanalys över kedjan. Systemanalysen 

är ett verktyg för att studera energieffektiviteten och emissionerna av koldioxid under ett år i 

processen och undersöka om det finns effektiviserande åtgärder i strävan mot en hållbar 

utveckling.  

Målet med rapporten är att undersöka följande frågeställningar:  

1. Hur mycket energi går det åt och hur många koldioxidekvivalenter släpps ut vid 

transporten av matavfallet mellan Solna Stad och SÖRABs anläggning i Hagby under 

ett år?  

 

2. Hur mycket energi går det åt och hur många gram koldioxidekvivalenter släpps ut i 

SÖRABs omlastningsanläggning innan matavfallet transporteras vidare till Uppsala 

Vatten?  

 

3. Vilken energianvändning och vilka emissioner skulle uppstå om matavfallet inte 

separerades från hushållsavfallet och rötades till biogas (ett referensalternativ)? 

 

4. Analysera var energi- och emissionseffektiviseringarna kan göras under processen.  
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1.3  Avgränsningar 
Avgränsningar gjordes med motivationen att det oftast är nära intill omöjligt att inkludera alla 

delar av ett problem på grund av praktiska orsaker och att omfattningen skulle blivit för stor 

för den tid som fanns att tillgå. Därför gjordes lämpliga avgränsningar för att göra problemet 

mer hanterbart. Dock har dessa avgränsningar valts i den största möjliga mån på ett sätt som 

inte påverkar slutresultatet något avsevärt. 

På grund av projektets omfattning har processen delats in i två delar mellan två 

kandidatexamensarbetsgrupper. Denna rapport behandlade den första delen av processen som 

innefattar matavfallsupphämtning i Solna Stad till att matavfallet skickas iväg till Uppsala 

Vatten från SÖRABs anläggning i Hagby. Samarbetsgruppen behandlade den återstående 

delen av kedjan som innefattade transporten till Uppsala Vatten, biogasprocessen och 

restprodukten. Figur 3 illustrerar biogaskedjans uppdelning. 

Figur 3. En illustrering av biogaskedjan där delen som behandlades i denna rapport finns innanför den 

streckade systemgränsen. 

Rapporten behandlade endast matavfallet som kom från hushållen i Solna Stad. Detta innebär 

att matavfall från andra kommuner och avfall från storkök, restauranger, slakterier med mera 

inte behandlades. Dessutom undersöktes endast faktorerna energianvändning och emissioner. 

De emissioner som undersöktes var växthusgaser och dessa mättes i koldioxidekvivalenter.  

I referensalternativet undersöktes endast första delen av kedjan, det vill säga, från 

upphämtning av hushållsavfall i Solna Stad till att omlastningen sker i SÖRABs anläggning i 

Smedby. Den resterande delen som omfattar transporterna av FORIA till Vattenfall i Uppsala 

och Fortum i Högdalen och deras energianvändning behandlades av samarbetsgruppen. I 

referensalternativet behandlades endast energianvändning och emissioner. Figur 4 illustrerar 

uppdelningen av referensalternativet. 
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Figur 4. En illustrering av referensalternativet där delen som behandlades i denna rapport finns innanför 

den streckade systemgränsen. 

1.4 Definitioner som används i denna rapport 
Biogas: Uppgraderad biogas med 97 % metan som har genomgått en förädlingsprocess.  

Emissioner: Utsläpp av växthusgaser som mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e). 

Energianvändning: Mängden elektricitet och bränsle som gick åt vid olika delar av 

produktionen av biogas. 

Fordonsgas: Innehåller både biogas och naturgas. 

Hushållsavfall: Det avfall som hushållen slänger i hushållsavfallskärl.  

Matavfall: Det avfall som hushållen slänger i matavfallspåsar som sedan slängs i kärlet för 

matavfall. 

Normalkubikmeter (m3
n): En kubikmeter av en viss gas vid normaltillstånd, det vill säga vid 

0 °C och 1 atm.  

Råbiogas: Biogasen som bildas vid rötningsprocessen innan uppgraderingen.  

Substrat: Matavfall som har behandlats med extra vatten så att det inte fastnar i skruvpressen.   
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2  Metod 
Studiebesök och intervju hos SÖRAB gav en introduktion till biogaskedjan. Ett besök på 

Uppsala Vatten kompletterade helhetsperspektivet på systemet. Insamlandet av ytterligare 

information gjordes med intervjuer via möten, telefon och e-post och även litteraturstudier. En 

litteraturstudie om biogas och rötning genomfördes för att kunna utföra korrekta beräkningar. 

I litteraturstudien användes lämpliga källor, bland andra hemsidor från Solna Stad, SÖRAB 

och Uppsala Vatten. 

2.1 Tillvägagångssättet för beräkningar 
Under denna rubrik redovisas tillvägagångssättet för beräkningar som har utförts i denna 

rapport. 

2.1.1 Delmål 1 - Transport 

Metoder för att uppnå delmål ett presenteras här. 

2.1.1.1 Energianvändning 

För att ta reda på energianvändningen vid transporterna mellan Solna Stad och SÖRABs 

anläggning i Hagby beräknades först energiinnehållet i bränslet som lastbilarna använder.   

Nedanstående formler har använts för att beräkna andelen av biogas respektive naturgas och 

hur många kilowattimmar som använts vid transporten. 

𝐾𝑢𝑏𝑖𝑘𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑔𝑎𝑠 =

𝐾𝑢𝑏𝑖𝑘𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑔𝑎𝑠 (𝑚𝑛
3) (1) 

𝐾𝑢𝑏𝑖𝑘𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 𝑖 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑔𝑎𝑠 =

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 (𝑘𝑊ℎ) (2) 

Beräkningar av energianvändningen från matavfallet som transporteras av dieseldrivna 

sopbilar skedde med hjälp av följande formler: 

 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 𝑖 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 (𝑘𝑊ℎ) (3) 

Total energianvändningen av transporterna erhölls från ekvation (4). 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 + 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 +

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑔𝑎𝑠 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 (𝑘𝑊ℎ)

 (4) 

För beräkningen av energianvändning per normalkubikmeter tillverkad biogas och per ton 

matavfall, användes de två ekvationerna nedan.  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑖 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑎𝑙𝑎
=

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑘𝑢𝑏𝑖𝑘𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 (𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑛
3)  (5) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
= 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 (𝑘𝑊ℎ/𝑡𝑜𝑛)  (6) 

 



9 

 

Energianvändningen från transporten av matavfallssubstrat mellan Hagby och Uppsala 

beräknades av samarbetsgruppen (bilaga 8.1.1). 

2.1.1.2 Emissioner 

För att beräkna emissioner från fordonsgas erhölls värden för livscykelutsläpp av CO2-

ekvivalenter från biogas och naturgas från Miljöfordon.se (2014) samt värden för diesel från 

Preem. Dessa värden är den totala mängden växthusgasutsläpp för hela produktkedjan, det vill 

säga från framställning av råvara till att produkten förbränns i en motor, vilket benämns ”Well 

to wheel” (CO2 WTW).  

Med hjälp av antal kubikmeter biogas och naturgas samt antal liter diesel, som förbrukas vid 

transporterna av matavfall från Solna Stad till Hagby, kunde de totala CO2-

ekvivalentutsläppen beräknas genom att använda CO2 WTW för drivmedlen i tabell 4. 

𝐾𝑢𝑏𝑖𝑘𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝑊𝑇𝑊 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 + 𝐾𝑢𝑏𝑖𝑘𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑔𝑎𝑠 ∙

 𝑊𝑇𝑊 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟  𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑔𝑎𝑠 + 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ∙

𝑊𝑇𝑊  𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑔 𝐶𝑂2𝑒) (7) 

Slutligen beräknades emissionerna per normalkubikmeter tillverkad biogas och per ton 

matavfall med följande ekvationer: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑖 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑎𝑙𝑎
=

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑘𝑢𝑏𝑖𝑘𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 (𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑚𝑛
3) (8) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
= 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 (𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑡𝑜𝑛)  (9) 

Resultatet från de resterande emissioner som uppstår i andra delen av kedjan (transporter till 

Uppsala Vatten samt från rötningsanläggningen) delgav samarbetsgruppen resultatet på 

(bilaga 8.1.2). 

2.1.2 Delmål 2 – Hagby anläggning 

Metoder för att uppnå delmål två presenteras här. 

2.1.2.1 Energianvändning 

Energianvändningen i omlastningsbyggnaden i form av elektricitet beräknades med 

nedanstående ekvationer. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 (𝑛𝑜𝑣 → 𝑚𝑎𝑟) ∙ 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 (𝑎𝑝𝑟 →

𝑜𝑘𝑡) ∙ 𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 𝑚𝑒𝑑 365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 (𝑘𝑊ℎ) (10) 

Denna siffra svarar för allt mottaget matavfall till byggnaden och för att få ut den el som 

representerar det avfall som kommer från Solna gjordes följande beräkning: 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
∙ 𝑀𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑟å𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑛𝑎 =

𝐸𝑙𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 (𝑘𝑊ℎ) (11) 
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Beräkningen av energianvändningen per normalkubikmeter tillverkad biogas och per ton 

matavfall sker på liknande sätt som ekvationerna 5 och 6. 

2.1.2.2 Emissioner 

Beräkningar av emissionerna ifrån elektriciteten som används i samband med omlastningen av 

matavfallet från Solna Stad på SÖRAB utfördes. Utsläppen av koldioxidekvivalenter 

beräknades med ekvationen under.  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 ∙ 𝐿𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑓𝑟å𝑛 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 =

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖 𝑜𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 (𝑔 𝐶𝑂2𝑒) (12) 

Slutligen beräknades emissionerna per normalkubikmeter tillverkad biogas och per ton 

matavfall på liknande vis som ekvationerna 8 och 9.   

2.1.3 Delmål 3 – Referensalternativ 

I dagsläget sorteras matavfall i Solna ut och körs till Hagby för att omlastas (Grill & 

Hammarstrand, 2014). Hushållsavfallet från Solna Stad åker till Hagby samt Smedby för 

omlastning innan förbränning. Om Solnas invånare inte skulle sortera ut sitt matavfall och 

slänga det i separata kärl så skulle matavfallet hamna med hushållsavfallet och dessa skulle 

åka till Smedby för omlastning. De lastbilar som transporterar detta avfall är från SITA och de 

är hybridbilar som drivs av diesel. Diesel används vid själva transporten och elektricitet när 

avfallet lastas i och ur. Efter omlastningen körs avfallet till Uppsala eller Högdalen för att 

förbrännas (Cronqvist, 2014 b). 

Efter att all energi och alla emissioner för kedjan av matavfall från Solna Stad som rötas till 

biogas beräknades jämfördes dessa med referensalternativet. Metoder för att uppnå detta 

presenteras här. 

2.1.3.1 Energianvändning 

Energianvändningen för referensalternativet beräknades med hjälp av energin för 

transporterna, omlastningen och förbränningen.  

Energianvändningen vid transporten av hushållsavfall (inklusive matavfall) från Solna Stad 

till Smedby beräknades med följande ekvationer: 

𝑇𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙
𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑟å𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑛𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑑

𝑇𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑟å𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑑
=

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡𝑠 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)  (13) 

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡𝑠 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 (𝑘𝑊ℎ)  (14) 

Energianvändningen i omlastningsanläggningen: 

𝑇𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙
𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑟å𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑛𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑑

𝑇𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑟å𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑛𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑑
=

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑜𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑘𝑊ℎ)  (15) 

Energianvändning från transporten av hushållsavfallet från Smedby till Högdalen eller 
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Uppsala och anläggningarnas förbrukning vid behandling av detta beräknades av 

samarbetsgruppen. 

2.1.3.2 Emissioner 

När energianvändningen för transporten och omlastningsanläggningen var känd kunde 

emissioner beräknas. För transporten användes den följande ekvationen: 

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡𝑠 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝑊𝑇𝑊 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =

 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 (𝑔 𝐶𝑂2𝑒) (16) 

Emissionerna från omlastningsanläggningen: 

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑜𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝐿𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑓𝑟å𝑛 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 =

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖 𝑜𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 (𝑔 𝐶𝑂2𝑒) (17) 

Emissionerna från transporten av hushållsavfallet från Smedby till Högdalen eller Uppsala 

och anläggningarnas utsläpp vid behandling av dessa beräknades av samarbetsgruppen. 

2.1.4 Sammanställning av hela kedjan 

Metoderna som användes för att sammanställa och utvärdera biogaskedjan redovisas i de 

kommande avsnitten.  

2.1.4.1 Energianvändning 

En sammanställning gjordes där energianvändning i samtliga delar av kedjan summerades för 

att erhålla en total energianvändning, denna energianvändning benämndes 𝐸𝑖𝑛 och redovisas i 

tabell 16. Energiinnehållet i den tillverkade biogasen erhölls från samarbetsgruppen och 

benämndes 𝐸𝑢𝑡. För att kunna utvärdera energieffektiviteten av kedjan beräknades 𝐸𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 och 

𝐸𝑘𝑣𝑜𝑡, dessa erhölls på följande sätt: 

𝐸𝑢𝑡 − 𝐸𝑖𝑛 = 𝐸𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 (18) 

𝐸𝑢𝑡

𝐸𝑖𝑛
= 𝐸𝑘𝑣𝑜𝑡 (19) 

På liknande sätt beräknas den nyttiga energin och kvoten för referensalternativet. En 

jämförelse av dessa gjordes sedan mellan referensalternativet och den verkliga biogaskedjan i 

form av ett stapeldiagram och en tabell (tabell 17 och figur 9). 

2.1.4.2 Emissioner 

På liknande sätt som för energianvändningen summerades emissionerna för samtliga delar av 

kedjan och sammanställdes i tabell 18. Därefter jämfördes de totala emissionerna från 

biogaskedjan med emissionerna från referensalternativet för att undersöka eventuella 

skillnader. Detta uppnåddes genom att delvis jämföra de beräknade siffrorna i ett 

stapeldiagram. 
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2.2 Andra undersökningsmetoder 
Under denna rubrik kommer övriga undersökningsmetoder att beskrivas. 

2.2.1  Litteraturstudie 

Litteraturstudien bestod av att läsa information på de inblandade parternas hemsidor för att få 

ett helhetsperspektiv på biogaskedjan. Litteratur lästes för att få fördjupade kunskaper om 

olika typer av gas för att kunna utföra beräkningar på emissioner från transporterna. 

Litteraturstudier genomfördes även på områdena livscykelanalys, koldioxidekvivalenter, olika 

drivmedel och rötningsprocess för att få bakgrund och förståelse till rapportens ämne. 

2.2.2  Studiebesök och intervjuer hos SÖRAB 

Inför mötet med Ylva Grill och Per Hammarlund 30 januari 2014 förbereddes ett antal frågor 

(bilaga 8.3.1) som skickades till dem i förväg. På plats i Hagby genomfördes intervju och 

Grill och Hammarlund hänvisade oss delvis vidare till bland andra entreprenören SITA. Efter 

intervjun studerades anläggningen med maskinerna som omlastar matavfall och hushållsavfall 

närmare och även andra delar av Hagbys område.  

En telefonintervju med Tonny Hendered utfördes för att komplettera intervjun med Grill och 

Hammarlund. Även denna gång skickades frågorna i förväg för att Hendered skulle kunna 

förbereda sig med det material som krävdes för att besvara frågorna (bilaga 8.3.6 - 8.3.7). För 

att få närmare information om SÖRABs elavtal kontaktades Sten Johansson (bilaga 8.3.9 och 

8.3.12). Dick Berglund besvarade frågor om referensalternativet och anläggningen i Smedby 

(bilaga 8.3.11). 

2.2.3 Kontakt med AGA gas AB 

Insamlingen av information kring innehåll i fordonsgas och biogas (procentuella andelar och 

energi) utfördes genom att kontakta AGA gas AB. Frågorna bifogas i bilaga 8.3.3. 

2.2.4 Studiebesök på Uppsala Vatten 

Besöket till Uppsala Vatten gjordes den 21 februari 2014 för att få ett helhetsperspektiv av 

hela processen. Peter Malmros utförde en komplett rundtur av biogasanläggningen och visade 

hela processen från att matavfallet anlände till att det genomgick rötningsprocessen och 

slutligen blev biogas. Studiebesöket bidrog till kunskap angående biogasanläggningen som 

vår samarbetsgrupp, men också vi, hade nytta av för att utföra projektet. 

2.2.5 Intervju med SITA 

För att ta reda på mer om transporterna mellan Solna och Hagby vände vi oss till SITA för att 

få ett antal frågor besvarade (bilaga 8.3.2 - 8.3.5). Frågorna rörde bland annat 

bränsleförbrukningen på ett år och hur många mil bilarna kör. Först kontaktades SITAs 

hushållsavfallsansvarig Malin Cronqvist och sedan chauffören Erik Lindgren för 

kompletterande frågor angående transporterna. 

För att undersöka referensalternativet ställdes ytterligare ett par frågor till Cronqvist vid ett 

senare skede i projektet (bilaga 8.3.8 och 8.3.10). 
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2.3 Antagande 
Författarna av denna rapport valde att göra vissa antaganden och förenklingar för att kunna 

utföra diverse beräkningar, vilka annars skulle inneburit en alltför stor komplexitet. Eftersom 

korrekta antaganden är en vital del av en väl utförd vetenskaplig rapport har varje antagandes 

betydelse analyserats och undersökts innan den har vidtagits. 

SITAs dieseldrivna bilar kör på diesel av miljöklass 1, ett antagande att denna diesel var ACP 

Diesel MK1 max 5 % RME från Preem gjordes. Detta med motiveringen att en specifik 

dieselsort behövdes för utförandet av emissionsberäkningarna. 

Elektrikern hos SÖRAB gjorde en uppskattning på hur många kilowattimmar omlastningen av 

endast matavfallet står för i omlastningshuset. Detta var antagligen inte ett fullt korrekt 

antagande men på grund av att det inte fanns några andra registrerade värden för att kunna 

erhålla resultat och att uppskattningen utfördes av en kompetent person ansågs detta 

antagande vara lämpligt.  

Ett antagande om att all diesel, biogas, naturgas och bensin som används i rapporten alltid har 

samma ursprung gjordes. Med detta menas att skillnader i livscykelvärden som uppkommer 

beroende på råvarornas ursprung ej togs i beaktande. En närmare analys kring denna skillnad i 

livscykelvärden bedömdes vara nästan intill omöjliga att erhålla inom tidsplanen och därför 

gjordes antagandet.  

Elmotorn i hybridlastbilarna som FORIA använder för transporten mellan Uppsala Vatten och 

Hagby antogs enbart laddas upp av förbränningsmotorn samt bromsenergin från lastbilen och 

inte från några externa energikällor. 

2.4 Källkritik 

Ambitionen vid val av källor har varit att i största möjliga mån hitta tillförlitliga källor. I vissa 

fall har material som genomgått en granskning valts men i andra fall har detta inte varit 

möjligt då de sökta fakta inte publiceras i databaser med granskat material. Materialet som vi 

använt är relativt nytt, tidspannet ligger mellan 2004 till 2014, vilket gör att det känns mer 

tillförlitligt. De siffror som har använts vid beräkningar har jämförts med ett flertal källor för 

att se till att de är korrekta. En del av materialet som använts kommer från olika företag och 

med tanke på detta bör det tas i beaktande att dessa källor kan vara tendentiösa. 
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3  Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet som har erhållits av metoderna ovan.  

3.1 Delmål 1 - Transport 
År 2013 var förbrukningen av fordonsgas 7 704 m3

n för transporterna av 404,5 ton matavfall i 

en sopbil mellan Solna Stad och Hagby. Den totala sträckan var 1 384,6 mil. Resterande delen 

av matavfallet kördes av en dieseldriven lastbil som körde 294 mil på hela året (Cronqvist, 

2014 a). Detta redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. Siffror på förbrukningen av fordonsgas och mängd avfall från Solna Stad. 

Drivmedel Kvantitet Antal mil Matavfall (ton) 

Fordonsgas 7 704 m3
n 1 384,3 404,5  

Diesel 1 323 liter 294 69,5 

 

3.1.1  Energianvändning 

Procentfördelningen mellan naturgas och biogas i AGAs fordonsgas under 2012 illustreras i 

figur 5.  

 

Figur 5. Procentfördelningen i fordonsgas (Sjödahl, 2014). 

Ekvation 2 och 3 används för att beräkna energiinnehållet i biogas, naturgas och diesel (tabell 

2). 

Tabell 2. Energiinnehållet i 7 704 m3
n fordonsgas för biogas och naturgas samt 1 323 liter diesel. 

 Biogas Naturgas Diesel 

Kvantitet  4 044,6 m3
n 3 659,4 m3

n 1 323 liter 

Energianvändning 

(kWh) 

39 111 39 156 12 833 

 

  

52,5%47,5%

Procentfördelning i 
fordongas

Biogas

Naturgas
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Den totala energianvändningen från diesel och fordonsgas för transport av matavfall per år, 

per normalkubikmeter biogas och per ton matavfall redovisas i tabell 3.   

Tabell 3. Energianvändningen från transport av matavfall. 

Energianvändning kWh/m3
n biogas kWh/ton 

matavfall 

kWh/år 

 1,4755 191,79 91 100 

 

3.1.2 Emissioner 

Från Miljöfordon (2014) och Preem (2012 b) erhölls CO2 WTW-värden vilka visas i tabell 4.  

Tabell 4. CO2 WTW-värden för drivmedlen. 

Drivmedel  

Biogas [g CO2e/m3
n] 750 

Naturgas [g CO2e/ m3
n] 2 430 

Diesel [g CO2e/liter] 2 820 

 

Genom ekvationerna 7, 8 och 9 beräknas emissionerna från transport av matavfall per år, per 

normalkubikmeter biogas och per ton matavfall (tabell 5).  

Tabell 5. Emissionerna från transport av matavfall. 

Emissioner g CO2e/m3
n biogas g CO2e/ton 

matavfall 

 g CO2e/år 

 253,59 32 961 15 657 000 

 

3.2 Delmål 2 – Hagby anläggning 
Det anlände totalt 13 888 ton matavfall år 2013 till omlastningshuset i Hagby, varav 475 ton 

kom ifrån Solna Stad (Hendered, 2014). 

3.2.1 Energianvändning 

En uppskattning av energianvändningen från matavfallsdelen i omlastningshuset i Hagby 

gjordes av en elektriker, detta mättes i antal kilowattimmar per dygn under vintermånaderna 

respektive sommarmånaderna vilket redogörs i tabell 6 (Hendered, 2014). 

Tabell 6. Antal kWh som 13 888 ton matavfall bidrog till i omlastningshuset (Hendered, 2014). 

Årstid kWh/dygn kWh/år 

Vinter (november-mars) 1 000  151 000 

Sommar  175  37 450 

Totalt - 188 450 
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Med hjälp av ekvation 11 beräknades energianvändningen för matavfallet från Solna Stad 

fram (tabell 7).  

Tabell 7. Energianvändningen i Hagbys anläggning från matavfallet från Solna Stad. 

Energianvändning kWh/m3
n biogas kWh/ton matavfall kWh/år 

 0,10439 13,569 6 445,3 

 

3.2.2 Emissioner 

SÖRAB innehar elavtalet ”Ren Vattenkraft/Bra Miljöval” med Elverket Vallentuna EL AB 

(Johansson, 2014 a). Livscykelanalysvärdet för utsläpp för vattenkraft (inklusive infrastruktur 

och drift) är nio gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme (Vattenfall AB, 2012). 

Med ekvation 12 beräknades emissionerna i tabell 8. 

Tabell 8. Emissionerna från Solna Stads matavfall i anläggningen i Hagby. 

Emissioner g CO2e/m3
n biogas g CO2e/ton 

matavfall 

g CO2 

ekvivalenter/år 

 0,93954 122,12 58 008 

3.3 Delmål 3 – Referensalternativ 
Om matavfallet inte sorterades ut av Solnas invånare och istället slängdes i hushållsavfallet 

skulle de transporteras till Smedby omlastningsstation i Upplands Väsby för omlastning. Efter 

det skulle det transporteras vidare till Uppsalas (Vattenfall) eller Högdalens (Fortum) 

förbränningsanläggningar (Cronqvist, 2014 b). 

3.3.1 Energianvändning 

Smedby tog emot 33 486 ton hushållsavfall totalt varav 11 500 ton från Solna Stad år 2013 

(Berglund, 2014). Dessa siffror användes vid beräkning av energianvändning vid transport 

och omlastning av Solna Stads hushållsavfall. 

3.3.1.1 Transport 

Energianvändningen vid transporten av hushållavfall från Solna Stad till SÖRABs anläggning 

i Smedby redovisas i tabell 9. 

Tabell 9. Transport av hushållsavfall i kärl från Solna Stad till Smedby (Cronqvist, 2014 b). 

Antal liter Antal mil Liter/mil Energiinnehåll i 

ACP Diesel MK1 

max 5 % RME 

(kWh/l) 

Antal kWh 

40 710 8 683 4,69 9,7* 394 887 
* (Preem, 2012 a) 

I tabell 10 redogörs energianvändningen vid transport av 475 ton avfall från Solna Stad till 

Smedby.  
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Tabell 10. Den potentiella energianvändningen från transporten av hushållsavfall blandat med matavfall 

från Solna Stad till Smedby. 

Potentiell 

energianvändning 

vid transport av 

hushållsavfall 

blandat med 

matavfall 

Energianvändning 

(kWh/m3
n biogas) 

Energianvändning 

(kWh/ton 

matavfall) 

Total 

energianvändning 

(kWh/år) 

 0,26418 34,338 16 311 

3.3.1.2 Omlastning 

Omlastningsanläggningen i Smedby drar cirka 85 000 kilowattimmar per år (Berglund, 2014). 

Detta i samband med ekvation 15 ger resultatet som presenteras i tabell 11.  

Tabell 11. Den potentiella energianvändningen i omlastningsanläggningen i Smedby. 

Potentiell 

energianvändning 

vid omlastningen 

av hushållsavfall 

blandat med 

matavfall 

Energianvändning 

(kWh/m3
n biogas) 

Energianvändning 

(kWh/ton 

matavfall) 

Total 

energianvändning 

(kWh/år) 

 0,01929 2,5384 1 205,7 

3.3.2 Emissioner 

De emissioner som transporterna och omlastningen står för redovisas under denna rubrik. 

3.3.2.1 Transport 

Emissionerna från transporten av 475 ton avfall från Solna Stad till Smedby redovisas i tabell 

12. 

Tabell 12.  De potentiella emissionerna från transport av hushållsavfall blandat med matavfall från Solna 

Stad till Smedby. 

Potentiella 

emissioner  

g CO2e/m3
n biogas g CO2e/ton 

matavfall 

g CO2e/år 

 76,803 9 982,8 4 741 830 

3.3.2.1 Omlastning 

Elleverantör i Smedby är samma som i Hagby, det vill säga Elverket Vallentuna (Berglund, 

2014). Elavtalet är alltså densamma (Johansson, 2014 b) och livscykelutsläpp för vattenkraft 

användes. Emissionerna från omlastningsanläggningen beräknades med ekvation 17 (tabell 

13). 

Tabell 13. De potentiella emissionerna från omlastningsanläggningen i Smedby. 

Potentiella 

emissioner  

g CO2e/m3
n biogas g CO2e/ton 

matavfall 

g CO2e/år 

 0,17576 22,845 10 852 
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3.3.3 Sammanställning av referensalternativet 

Data nedan är de som presenterats ovan men också de data som har erhållits från 

samarbetsgruppen. Dessa värden från samarbetsgruppen är energianvändningen och 

emissionerna från transporten av hushållsavfallet från Smedby till antingen Högdalen eller 

Uppsala. Även anläggningarnas användning av elektricitet och värme redovisas.  

3.3.3.1 Energianvändning 

Den totala energianvändningen i biogaskedjan och den beräknade nyttiga energin redovisas i 

tabell 14. 

Tabell 14. Energianvändningen i hela kedjan, inklusive det som behandlades av samarbetsgruppen. 

Energianvändning kWh/ton kWh/år 

Transport (Solna Stad – 

Smedby) 

34,338 16 311 

Smedby anläggning 2,5384 1 205,7 

Transport (Smedby – 

Uppsala) 

17,572 5 008 

Transport (Smedby – 

Högdalen) 

12,332 2 343 

Vattenfalls anläggning 243,90 69 512 

Fortums anläggning 243,90 46 341 

Total använd energi (𝑬𝒊𝒏) - 140 720 

Energi från förbränning 

(𝑬𝒖𝒕) 

- 538 230 

Nyttig energi (𝑬𝒏𝒚𝒕𝒕𝒊𝒈) - 397 510 

 

3.3.3.2 Emissioner 

Alla emissioner från biogaskedjan, per ton och per år, redovisas i tabell 15. 

Tabell 15. Emissionerna från hela kedjan, inklusive det som behandlades av samarbetsgruppen. 

Emissioner g CO2e/ton g CO2e/år 

Transport (Solna Stad – 

Smedby) 

9 982,8 4 741 800 

Smedby anläggning 22,845 10 852 

Transport (Smedby – 

Uppsala) 

5 108,6 2 082 000 

Transport (Smedby – 

Högdalen) 

3 585,3 329 980 

Vattenfalls anläggning 30 610 12 475 000 

Fortums anläggning 30 610 2 064 600 

Totalt - 21 704 000 

 

  



19 

 

3.4 Sammanställning av hela kedjan 
De beräknade värden för emissioner och energianvändning från hela biogaskedjan redovisas 

nedan. Detta innebär kedjan som innefattar upphämtning av matavfall i Solna Stad till att den 

rötas till biogas hos Uppsala Vatten. Figur 6 och 7 illusterar flödesscheman över biogaskedjan 

och referensalternativet, data i dessa kommer delvis från samarbetsgruppen (bilaga 8.1). 

 

Figur 6. Flödesschema över biogaskedjan under ett år. 

 

Figur 7. Flödesschema över referensalternativet under ett år. 
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3.5.1 Energianvändning 

Energianvändningen för hela kedjan redovisas i tabell 16.  

Tabell 16. I tabellen redovisas 𝑬𝒖𝒕, 𝑬𝒊𝒏 𝒐𝒄𝒉 𝑬𝒏𝒚𝒕𝒕𝒊𝒈. 

Delen av kedjan kWh/m3
n biogas kWh/ton 

matavfall 

kWh/år 

Transport från Solna 

Stad till Hagby 

1,4755 191,79 91 100 

Anläggningen i Hagby 0,10439 13,568 6 445 

Transport från Hagby 

till Uppsala Vatten 

0,25455 33,086 15 716 

Uppsala Vatten 

(Anläggningen) 

2,5364 329,69 156 600 

Totalt (𝑬𝒖𝒕) 9,67 1 256,9 597 028 

Energiinnehåll biogas 

(𝑬𝒊𝒏) 

4,3586 566,53 269 100   

Nyttig energi (𝑬𝒏𝒚𝒕𝒕𝒊𝒈) 5,2991 688,77 327 170 

 

Stapeldiagrammet (figur 8) visar en jämförelse av energianvändningen mellan biogaskedjan 

och referensalternativet för varje del i processerna.  

 

Figur 8. Stapeldiagram som jämför energianvändningen i hela kedjan med energianvändningen i 

referensalternativet. 
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Kvoten av erhållen energi och använd energi i biogaskedjan samt referensalternativet redogörs 

i tabell 17. 

Tabell 17. Kvoten mellan utvunnen energi och använd energi i biogaskedjan samt referensalternativet. 

 𝑬𝒖𝒕

𝑬𝒊𝒏
= 𝑬𝒌𝒗𝒐𝒕 

Biogaskedjan 2,21 

Referensalternativet 3,82 

 

Figur 9 visar ett stapeldiagram som jämför nyttig energi i biogaskedjan och 

referensalternativet. 

 

Figur 9. Stapeldiagram som jämför nyttig energi i kedjan och i referensalternativet. 

3.5.2 Emissioner 

Emissionerna från de olika delarna i biogaskedjan och den totala emissionen från hela kedjan 

redogörs i tabell 18.  

Tabell 18. Emissionerna som uppstår för hela biogaskedjan. 

Delen av kedjan g CO2e/m3
n biogas g CO2e/ton 

matavfall 

g CO2e/år 

Transport från Solna 

Stad till Hagby 

253,59 32 961 15 657 000 

Anläggningen i Hagby 0,939 122,1212 58 008 

Transport från Hagby 

till Uppsala Vatten 

74,004 9 619,0 4 569 000 

Uppsala Vatten 

(Anläggningen) 

125,50 16 312 7 748 200 

Totalt 454,03 59 014 28 032 000 

 

  

329 926
397 510

0

100000

200000

300000

400000

500000

Nyttig energi (kWh/år)

Jämförelse av nyttig energi mellan 
biogaskedjan och referensalternativet

Nyttig energi i kedjan

Nyttig energi i
referensalternativet



22 

 

En jämförelse av emissionerna i de olika delarna av processen görs mellan biogaskedjan och 

referensalternativet (figur 10). 

 

Figur 10. Stapeldiagram som jämför emissionerna från hela kedjan med referensalternativets emissioner. 
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4  Diskussion 
Vid beräkning av Enyttig och Ekvot används ett värde på Eut som är betydligt högre än Ein. 

Logiskt sett bör de vara större, annars skulle det inte vara lönsamt att producera biogasen, men 

det finns även en annan förklaring till den stora skillnaden. Det uträknade värdet på Eut är 

exergin i biogasen, det vill säga den totala potentiella energin som kan fås ut från drivmedlet. 

Detta värde tar inte i beaktande att de flesta förbränningsmotorer inte har en verkningsgrad på 

hundra procent men istället brukar verkningsgraden i bästa fall ligga runt fyrtio procent. Det 

uträknade värdet på Ein inkluderar förlusterna som uppstår på grund av verkningsgraden i 

transportbilarnas motorer och är således den verkliga energianvändningen som har gått åt vid 

produktionen av biogas. Denna skillnad bidrar självfallet till att det erhållna värdet på Enyttig 

och Ekvot blir en överskattning. Därför bör läsaren ha detta i åtanke vid analys av de erhållna 

värdena på Enyttig, Ekvot och Eut. Dessa beräkningar är dock ändå intressanta eftersom de ger 

en god bild av hur stor den nyttiga energin i systemet är. Vidare skulle det även vara möjligt 

att uppskatta ett noggrannare värde på Enyttig och Ekvot genom att multiplicera Eut med en 

genomsnittlig verkningsgrad. 

Figur 9 visar en jämförelse mellan den erhållna nyttiga energin från biogastillverkningen och 

från referensalternativet. Den åskådliggör att den nyttiga energin från referensalternativet är 

högre än från biogaskedjan. Även emissioner är jämförelsevis mindre i referensalternativet. 

Vid första anblick är det därför lätt, med detta i åtanke, att dra slutsatsen att biogasprocessen 

är ett sämre alternativ jämfört med referensalternativet. Denna förhastade slutsats tar 

emellertid inte hela sanningen i beaktande. Biogaskedjan ger andra nyttor i samhället som inte 

enbart kan mätas av den erhållna nyttiga energin. Världen står inför en utmaning i form av 

global uppvärmning. Vi måste därför minska vårt beroende av fossila energikällor för att 

motverka växthuseffekten och på så sätt uppnå en hållbar utveckling. Transportsektorn står för 

en betydlig del av växthusgasutsläppen. Med biogaskedjan kan vi ta hand om vårt avfall, 

samtidigt som detta avfall kan utnyttjas för att producera ett högvärdigt drivmedel som kan 

hjälpa oss att reducera växthusgasutsläppen som transportsektorn står för. En sådan 

användning av avfallet innebär en oerhört stor samhällsnytta, en nytta som inte åskådliggörs 

av Enyttig.  

Dessutom är energin i biogasen mer värdefull jämfört med den energi som ges av 

referensalternativet då det kan lagras och användas vid tidpunkter då energiefterfrågan är som 

störst. Detta är inte möjligt för fjärrvärme, ånga, fjärrkyla och elektricitet vilka är de 

energibärare som referensalternativet genererar. Vidare bidrar rötningsprocessen av 

matavfallet till restprodukter som kan omvandlas till biogödsel, något som inte tas i beaktande 

då vi endast analyserar den nyttiga energin. Övergödning av våra sjöar och hav är ett annat 

miljöproblem som mänskligheten har orsakat. En av de största bovarna till övergödningen och 

utsläppen av växthusgaser är den utbredda användningen av konstgödsel inom jordbruket. 

Biogödsel är ett miljövänligare alternativ som har en potential till att ersätta en del av 

användningen av konstgödsel, men självfallet inte allt. Jämfört med konstgödsel innehåller 

biogödsel mycket mindre näringsinnehåll per kilogram, men det är fullt kapabelt som gödsel 

till många sorters grödor. Med det ovan förda resonemanget står det klart att biogödsel har en 
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stor potential till att bidra med nytta för samhället. Det vore därför förnuftigt att inkludera 

denna nytta i jämförelsen mellan referensalternativet och biogaskedjan.   

4.1  Transport från Solna Stad till omlastningsanläggning 
Energianvändningen som uppstår vid transporterna mellan Solna Stad och SÖRABs 

anläggning i Hagby är den näst största i kedjan vilket illustreras av figur 8. I figur 10 syns det 

att dessa transporter även bidrar till mer emissioner jämfört med både transporterna mellan 

Hagby och Uppsala Vatten i den verkliga kedjan och motsvarande del av kedjan i 

referensalternativet. Detta kan vid första anblick verka märkligt eftersom SITAs 

matavfallssopbilar drivs på fordonsgas, vilket är ett miljövänligare alternativ jämfört med de 

andra två lastbilarnas drivmedel. Dessa abnormiteter kan förklaras i att matavfallssopbilen 

behöver färdas längre sträckor för att ackumulera ett ton matavfall jämfört med de två andra 

transporterna. Sopbilen som samlar hushållsavfall och lastbilen som kör mellan Hagby och 

Uppsala samlar därmed in större kvantitet avfall per färdad sträcka. Detta känns rimligt då det 

i allmänhet slängs mer hushållsavfall jämfört med matavfall av varje hushåll. På liknande sätt 

kan lastbilarna som åker sträckan Hagby till Uppsala frakta många fler ton avfall per transport 

jämfört med SITAs matavfallssopbilar. En annan faktor som ytterligare bidrar till den 

förhållandevis höga energianvändningen och de höga emissionerna är de dieseldrivna 

matavfallssopbilarna som forslar 69,5 ton av matavfallet varje år. Vi föreslår att SITA borde 

ersätta dessa dieseldrivna sopbilar med fordonsgasdrivna sopbilar. Detta kommer minska 

emissionerna avsevärt men kan innebära en del investeringskostnader för SITA som bör 

valideras närmare för att utvärdera ifall den förslagna förändringen även kan vara ekonomiskt 

försvarbar.  

Transporterna av matavfall som sker med de fordonsgasdrivna lastbilar mellan Solna Stad och 

Hagby är redan mycket effektiva med avseende på emissioner. Något som skulle kunna göra 

dessa transporter ännu mer miljövänliga är att byta till biogas 100, dock är detta drivmedel 

inte tillräckligt utbrett på marknaden idag. För att detta ska kunna vara ett realistiskt alternativ 

bör detta drivmedel introduceras på fler bensinstationer närmare de sträckor som sopbilen kör. 

Ett annat problem med att skifta drivmedel är att energitätheten i en kubikmeter ren biogas är 

lägre än i fordonsgas som de för närvarande använder, eftersom naturgas har ett högre 

energivärde än biogas. Detta innebär att de förmodligen kommer att behöva tanka oftare vilket 

rimligtvis kommer resultera i en ökad bränslekostnad. En närmare undersökning bör därför 

utföras kring huruvida det är ekonomiskt försvarbart att byta drivmedel, dock står det klart att 

det skulle vara gynnsamt ur ett ekologiskt perspektiv. 

4.2  Omlastningsanläggningen i Hagby 
Det syns tydligt att det är en stor skillnad på energianvändningen under vintern och sommaren 

i omlastningsanläggningen i Hagby (se tabell 6). Förklaring till detta är att när dörrarna 

öppnas under vinterhalvåret drar värmefläktarna igång inne i anläggningen på grund av den 

stora temperaturskillnaden mellan ute- och innetemperaturen vilket leder till ett stort 

värmeläckage. För att minska detta värmeläckage under vinterhalvåret föreslår vi att en 

påbyggnad kan byggas på omlastningsanläggningen i form av en sluss framför 

omlastningsdörrarna. Sopbilarna kommer då att kunna köra in genom en dörr till slussen och 
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när bilen är inne i slussen kommer denna dörr att stängas. Omlastningsdörren kommer istället 

att öppnas så att sopbilen kan tippa sitt avfall i skruvpressen. En så kallad snabbrullport skulle 

kunna användas vid ingången till påbyggnaden för att minska energianvändningen och öka 

produktiviteten (se figur 8.2.1).  

Med dessa förändringar kommer värmeläckaget under vinterhalvåret att minska avsevärt 

vilket kommer bidra till en minskad energianvändning samt utsläpp av växthusgaser. Det är 

däremot inte helt uppenbart huruvida detta kommer att vara ekonomiskt lönsamt och en mer 

omfattande undersökning behöver därför utföras innan en slutsats kan dras.  

4.3  Transport från omlastningsanläggningen till rötnings-

/förbränningsanläggning 
Emissionerna från transporterna av substrat mellan Hagby och Uppsala Vatten skulle kunna 

reduceras genom två olika alternativ. Det första alternativet är att byta ut det nuvarande 

drivmedel som är diesel till ett mer miljövänligt alternativ. Biogas är inte ett alternativ då 

lasterna med substrat kan väga uppemot 30 ton och detta i kombination med en extravikt i 

form av en förvaringstank för biogasen kan potentiellt leda till att dessa fordon blir för tunga 

för att kunna drivas av biogas. Den tunga vikten kan även innebära att dessa fordon inte får 

färdas på samma vägar som tidigare på grund av viktrestriktioner. Lastbilarna skulle då 

behöva åka omvägar vilket skulle leda till en ökad bränsleförbrukning. Däremot är biodiesel 

ett bra ersättningsalternativ då den inte tillför någon extra tyngd men ändå görs av ett 

förnyelsebart material. Ett skifte av bränsle skulle betyda att de nuvarande lastbilarna kanske 

helt eller delvis behöver bytas ut. Därför bör en närmare undersökning utföras kring den 

ekonomiska lönsamheten av förslaget jämtemot de emissionsminskningarna som uppstår. 

Det andra alternativet som kan användas för att minska energianvändning samt emissioner är 

hybridlastbilar. Dessa bilar effektiviserar energianvändningen genom att även ha en elmotor 

som utnyttjas då användningen av förbränningsmotorn inte är optimal. Ett exempel på detta är 

när bilen står still och kör på tomgång, vilket förövrigt är något som sopbilarna ofta gör då de 

måste lasta avfallet i och ur. Elmotorn som används behöver inte heller laddas upp från en 

extern källa och istället utnyttjas bland annat bilens bromsenergi och energi från 

förbränningsmotorn. På samma sätt som med biodieseldrivna lastbilar bör detta alternativ 

också undersökas närmare för att kunna utvärdera ifall biodieseldrivna lastbilar, 

hybridlastbilar eller nuvarande dieseldrivna lastbilar har störst nytta utifrån ett ekonomiskt, 

ekologiskt samt energimässigt perspektiv.  

4.4  Uppsala Vattens anläggning 
I figurerna 8 och 10 syns det att Uppsala Vattens rötningsanläggning står för majoriteten av 

energianvändningen i hela kedjan och bidrar till det näst största växthusgasutsläppet. Detta är 

inte så konstigt med tanke på att själva processen som omvandlar matavfallet till biogas sker 

helt och hållet i Uppsala Vattens anläggning. Processen hos Uppsala Vatten innefattar många 

delar som är alltför komplicerade för att vi i denna rapport ska kunna utvärdera och föreslå 

effektiviserande åtgärder till. Däremot jobbar Uppsala Vatten mot en ny metod för 

hygieniseringsprocessen som har en potential till att minska deras energianvändning samt 
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emissioner. Metoden går kortfattat ut på att matavfallet som ska rötas hygieniseras vid 52 °C 

under tio timmar istället för att hygieniseras vid 70 grader under en timme (Jordbruksverket, 

2011). 

Figurerna 8 och 10 illustrerar en jämförelse av energianvändningen respektive emissionerna 

mellan referensalternativet och biogaskedjan. Energianvändningen är tydligt större i 

rötningsanläggningen vilket inte är så konstigt med tanke på att rötningsprocessen är 

komplexare och innehåller fler steg än förbränningsprocessen. Något som däremot kan verka 

märkligt är att emissionerna från rötningsanläggningen är lägre än de från 

förbränningsanläggningen trots att energiförbrukningen är högre. Förklaringen ligger i att en 

stor del av Uppsala Vattens energianvändning kommer från pellets vilket står för 

förhållandevis lägre växthusgasutsläpp jämfört med nordisk elektricitet. 

4.5  Felkällor och potentiella förbättringar 
I denna rapport inkluderas inte de transporterna till biogasstationer efter att biogasen har 

producerats och uppgraderats i Uppsala Vatten. Dessa transporter ansågs av författarna att 

ligga utanför systemgränsen som skulle inkludera produktionen av biogas och inkluderades 

därför inte. Däremot vore det kanske klokt att ta med även dessa transporter för att få en bättre 

helhetsbild över hela biogaskedjan. 

En elektriker utförde en uppskattning av elanvändningen i matavfallsdelen i 

omlastningsanläggningen och en stor del av våra energiberäkningar grundar sig på denna 

uppskattning. Detta leder till en osäkerhet i de resultat som grundar sig på detta antagande. 

För att få ett mer korrekt resultat bör en faktisk elmätning utföras. Detta är något som SÖRAB 

arbetar med och på sikt ska de installera en elmätare i anläggningen. 

För att beräkna emissioner har vi använt oss av CO2 WTW-värden för drivmedlen i sopbilarna 

och lastbilarna. Dessa värden baseras delvis på hur mycket bränsle fordonet förbrukar per 

transporterad kilometer. Den förbrukning som antagits i den källa vi har använt är rimligtvis 

inte helt identisk med den förbrukning SITAs sopbilar har. Samma ursprung för råvarorna har 

också antagits i samband med att CO2 WTW-värdena har tagits fram. I verkligheten skiftar 

drivmedlets ursprung i olika perioder på grund av priser, situationen i världen och dylikt. 

Detta leder till skillnader i koldioxidemissioner då drivmedlets ursprung spelar roll. Givetvis 

ger detta upphov till felkällor i CO2e emissionsberäkningarna som vi dock bedömer vara så 

pass små att de är acceptabla. På liknande sätt påverkar innehållsfördelningen av biogas och 

naturgas i fordonsgas de emissioner av koldioxid som uppstår. Procentfördelningen är inte 

densamma varje period på året utan varierar beroende på hur mycket biogas som finns 

tillgängligt. En högre andel biogas i fordonsgas resulterar alltså i mindre utsläpp av koldioxid 

och en högre andel naturgas i mer koldioxidemissioner. Detta beror självfallet på att naturgas 

är ett fossilt bränsle och ger därför ett högre livscykelutsläpp av koldioxidekvivalenter av 

fossilt ursprung.   
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5 Slutsats 
Referensalternativets nyttiga energi är högre än den energi som ges av biogasproduktionen. 

Dock finns det fler nyttor av att producera biogas än den faktiska energin, som åskådliggörs 

av den erhållna nyttiga energin (Enyttig), som berättigar biogasproduktionen. Dessa är till 

exempel att biogas kan bidra till att minska vår användning av fossila bränslen. Ytterligare 

kan rötresterna användas som biogödsel vilket har en potential att ersätta konstgödsel till viss 

mån. 

För att transporternas emissioner ska reduceras borde drivmedlet i lastbilarna bytas ut till en 

miljövänligare variant. Exempelvis kan bilarna som drivs av diesel ersättas med hybridbilar, 

fordonsgas- eller biodieseldrivna bilar. På liknande sätt skulle fordonsgasen i sopbilen som 

kör mellan Solna Stad och Hagby kunna ersättas med biogas 100. 

Energianvändningen och emissionerna i omlastningsanläggningen i Hagby skulle kunna 

reduceras genom att bygga en sluss med en snabbrullport. Detta skulle minska värmeläckaget 

under vintertid som för närvarande står för den största delen av årets energianvändning i 

anläggningen. 
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8  Bilagor 
Under denna rubrik kommer relevanta bilagor presenteras såsom data från samarbetsgruppen, 

figurer och intervjufrågor. 

8.1 Data från samarbetsgruppen 
Efter att matavfallet har behandlats med vatten väger substratet ungefär 527 ton och det är 

detta substrat som sedan skickas vidare till Uppsala Vatten. 475 ton matavfall bidrar till 61 

740 m3
n och 712,5 ton biogödsel. Näringsinnehållet i ett ton biogödseln motsvarar ungefär 

näringsinnehållet i 28 kilogram konstgödsel (Böving & Lundqvist, 2014). 

8.1.1  Energianvändning 

Energiåtgången vid transporten mellan Hagby och Uppsala Vattens anläggning är 0,255 

kilowattimmar per producerad kubikmeter biogas. Anläggningen drar 0,758 kilowattimmar 

elektricitet per producerad kubikmeter biogas och 1,766 kilowattimmar värme per producerad 

kubikmeter biogas. Detta ger en total energianvändning till 2,77 kilowattimmar per 

producerad kubikmeter biogas (Böving & Lundqvist, 2014). 

8.1.2  Emissioner 

Transporten från Hagby till Uppsala Vatten bidrar till utsläpp av 74,004 gram 

koldioxidekvivalenter per producerad kubikmeter biogas. Elektriciteten på Uppsala Vatten 

antas vara nordisk elmix och den ger ett utsläpp på 95,17 gram koldioxidekvivalenter per 

producerad kubikmeter biogas. Värmen, som kommer från pellets, ger upphov till 28,782 

gram koldioxidekvivalenter per producerad kubikmeter. De totala emissionerna från denna del 

av kedjan bidrar därmed till 197,96 gram koldioxidekvivalenter per producerad kubikmeter 

biogas. Produktion av ett ton biogödsel sparar in 33,575 kilogram koldioxidekvivalenter 

jämfört med produktion av 28 kilogram konstgödsel (Böving & Lundqvist, 2014).  
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8.2 Figurer 

 

Figur 8.2.1 Energieffektiviseringsåtgärd i omlastningshuset i Hagby. 

8.3 Intervjufrågor 
Under denna rubrik presenteras de intervjufrågor som har använts för att besvara 

frågeställningen och delmålen. 

8.3.1  Frågor inför studiebesök hos SÖRAB 30/1 2014 

Upphämtning av matavfall 

1. Hur mycket matavfall från Solna tar ni emot per år? 

2. Hur mycket matavfall går in i en lastbil? 

3. Är det samma slags lastbilar mellan Solna-Hagby och Hagby-Uppsala? 

Transporten 

4. Hämtas allt på ett ställe eller åker ni runt till alla enskilda soprum? Hur ser i så fall 

denna upphämtningsrutt ut? 

5. Hur lång är sträckan från Solna till SÖRAB som transportbilarna kör? Hur lång är 

sträckan mellan Hagby och Uppsala? 

6. Vem äger transportbilarna? 

7. Vilket bränsle drivs transportbilarna av? 

8. Vilken/vilka modeller är transportbilarna? Hur ser deras bränsleförbrukning ut? 

9. Hur många bilar tas emot till/åker iväg från Hagby? 

Processen i Hagbys anläggning 

10. Vilken funktion fyller anläggningen i Hagby? 

11. Hur mycket energi går åt vid sorteringen av matavfallet? 
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12. Var kommer elektriciteten på er anläggning ifrån? 

13. Hur mycket av avfallet kan användas till biogas och hur mycket blir restavfall? 

8.3.2  Frågor till SITA – Malin Cronqvist 10/2 2014 

1. Vilken/vilka modeller är transportbilarna? 

2. Vilket bränsle drivs transportbilarna av?  

3. Hur stor är bränsleförbrukningen hos transportbilarna på ett år? Vi menar då det 

bränsle som går åt från att bilen kör ut ur garaget, upphämtningsrutten i Solna, från 

Solna till SÖRABs anläggning och även vägen tillbaka till Solna. 

4. Hur ser upphämtningsrutten ut i Solna och hur lång är den? Finns det flera olika rutter 

eller är det alltid samma som körs?  

5. Vilken väg/stäcka kör bilarna på vägen från Solna till SÖRAB?  

6. Kör de samma väg när de kör tillbaka eller går det att ta en kortare väg då i och med 

att bilen blivit lättare och ej ska hämta upp avfall i Solna?  

7. Hur ofta kommer sopbilen och hämtar avfall i Solna området? 

8.3.3  Frågor till AGA gas AB 12/2 2014 

1. Vilket energiinnehåll har fordonsgas (biogas 50) per normalkubikmeter? 

2. Vad är det genomsnittliga procentuella innehållet i fordonsgasen, alltså andel biogas 

och naturgas men även andelen metangas och koldioxid i biogasen?  

8.3.4  Frågor till SITA – Erik Lindgren 24/2 2014 

1. ”Insamling hushåll, bottentömmande container, Volvo FM 3-axlig. Under 2013 1 gång 

per vecka. Bränsle: Diesel.” Vad innebär det för avfall? Är det också matavfall från 

hushåll? 

2. Vilken/vilka modeller är transportbilarna?  Vi har fått reda på att det är en Mercedes 

Benz 2-axlig sopbil men vilken är modell är det? Samma med Volvo FM 3-axlig. 

3. Är det möjligt att köra på biogas 100?  

4. Hur kör du efter du har kört ut från Nydalsvägen 6 i Sollentuna? Har du möjligtvis en 

karta på den rutten som du kör?  

5. Hur många kilometer kör du i Solna när du hämtar avfallet?  

8.3.5  Frågor till SITA – Erik Lindgren 21/3 2014 

1. Vilka gasstationer tankar du på? 

8.3.6  Frågor till SÖRAB – Tonny Hendered 24/3 2014 

1. Hur stor är elanvändningen i matavfallsanläggningen? Vi vill främst ha elåtgången för 

den del som behandlar matavfallet (ej hushållsavfall) om det är möjligt, annars vore 

det bra om du kunde tipsa oss om hur vi kan göra en uppskattning på detta. 

2. Vi undrar vilken typ av elektricitet som utgör eltillförseln i anläggningen (då vi skall 

beräkna emissioner ifrån detta). Vilket elbolag använder ni er av för eltillförsel? 

Elektricitetens ursprung? 

3. Vi undrar om hushållsavfallet körs till Uppsala eller Högdalens 

förbränningsanläggning? 

4. Vilka som sköter transporterna dit?   
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5. Hur lång är sträckan som körs mellan SÖRAB och den anläggning som 

hushållsavfallet körs till? 

6. Hur mycket fjärrvärme och elektricitet som fås ut av 1 ton hushållsavfall (som även 

innehåller matavfall)? 

8.3.7  Frågor till SÖRAB – Tonny Hendered 25/3 2014 

1. Vi ringde till Elverket Vallentuna igår men de ville inte uppge vilket avtal ni hade med 

dem utan bad oss vända oss till er för att ta reda på detta. Finns det någon på SÖRAB 

som har koll på exakt vilket elavtal ni har med dem? Vi vill räkna på vilka emissioner 

elektriciteten bidrar till så då behöver vi veta vilken typ av el ni har för att kunna räkna 

ut adekvata svar. 

2. Hur stor är elåtgången för anläggningen som hanterar hushållsavfall? 

3. Hur många ton hushållsavfall tar SÖRAB emot från alla kommuner? 

4. Hur många ton hushållsavfall kommer från just Solna Stad? 

8.3.8  Frågor till SITA – Malin Cronqvist 26/3 2014 

1. Skulle allt hushållsavfall köras till Upplands Väsby om matavfallet inte sorterades ut 

och blev biogas? 

2. Så som vi har förstått det körs en del hushållsavfall till Hagby tillsammans med 

matavfallet men resterande hushållsavfall körs till en anläggning i Upplands Väsby, 

stämmer det?  

3. Vet du om avfallet förbränns på plats i Upplands Väsby eller om de bara omlastat och 

åker vidare (som i Hagby)? 

4. Hur stor är bränsleåtgången under ett år (undrar både hur mycket el och diesel som går 

åt)? 

5. Hur många mil körs på ett år? 

6. Hur mycket får ni betalt av Solna Stad för att köra matavfallet till Hagby? 

8.3.9 Frågor till SÖRAB – Sten Johansson 26/3 2014 

1. Vilket elavtal ni har med Elverket Vallentuna? 

8.3.10 Frågor till SITA – Malin Cronqvist 28/3 2014 

1. Hur många matavfalls- respektive hushållskärl som ni hämtar per år i Solna? 

2. Är den givna siffran för antalet mil för både när bilen kör på diesel och el (eller endast 

då bilen kör på diesel)? 

8.3.11 Frågor till SÖRAB – Dick Berglund 2/4 2014 

1. Hur många ton hushållsavfall tar ni emot per år till Smedby? 

2. Hur många ton hushållsavfall tar anläggningen i Smedby emot från Solna Stad? 

3. Hur stor är elanvändningen i det/de hus som omlastningen sker i? 

4. Vi ska även beräkna emissionerna som uppstår vid omlastningen och därför undrar vi 

vilken sorts elavtal ni har? Det vill säga, använder ni er av bra miljöval-märkt 

elektricitet eller har ni nordisk elmix? 
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8.3.12 Frågor till SÖRAB – Sten Johansson 4/4 2014 

1. Vilket elavtal har ni på anläggningen i Smedby?  

 

 


