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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar en fallstudie av ett system för avfallshantering i Solna stad, i vilket 
matavfall omvandlas till biogas i Uppsala. Matavfall samlas in i Solna för att sedan 
transporteras till SÖRABs återvinningsanläggning i Hagby. Där omlastas sedan avfallet och 
transporteras vidare till Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård för att rötas 
till biogas, med biogödsel som restprodukt. Syftet med studien är att kartlägga energiflöden 
och emissioner av växthusgaser inom detta avfallssystem, samt beräkna den totala 
produktionskostnaden för biogasen.  

Rapporten behandlar i huvudsak systemets senare del. Med det menas från och med att 
matavfallet transporteras från Hagby till dess att biogasen och biogödslet lämnar Uppsala 
Vattens anläggning. Data från systemets tidigare del har erhållits från en annan projektgrupp. 
Biogassystemet jämförs även med ett referensalternativ, i vilket matavfallet sorteras som 
vanliga hushållssopor och förbränns i kraftvärmeverk efter insamling och omlastning. För att 
genomföra denna kartläggning och jämförelse har information kring systemets parametrar 
erhållits från systemens ingående aktörer samt en mindre litteraturstudie. 

I biogassystemets fall uppkommer den största energianvändningen samt de största 
växthusgasutsläppen vid insamlingsfasen. Jämfört med referensalternativet är det undersökta 
systemet för biogasproduktion sämre i avseende på energieffektivitet, men något bättre 
emissionsmässigt. Resultaten kring emissioner för de båda systemen är dock känsliga för de 
antaganden som gjorts i studien. Slutprodukten i biogassystemet är bättre sett till 
energikvalitet och kan även ses som allmänt mer värdefull gentemot densamma i 
referensalternativet. Kostnaden för att producera denna biogas överstiger de intäkter som 
slutligen fås av dess försäljning. Emellertid utgör också systemet en samhällelig nytta i form 
av avfallshantering som inte bör förbises. 
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Abstract 
This report discusses a case study of a waste management system in Solna stad in which 
collected food waste is converted into biogas in Uppsala. Food waste is collected in Solna and 
then transported to SÖRAB’s recycling plant in Hagby. There the waste is reloaded and 
transported to Uppsala Vatten’s biogas plant at Kungsängens gård to be digested into biogas, 
where bio-fertilizer is a waste product. The purpose of this study is to map the flows of energy 
and emissions of greenhouse gases within the waste system, and calculate the total production 
cost of biogas.  

The main focus of this report is the later part of the waste system. This means from when the 
food waste is transported from Hagby until the biogas and bio-fertilizer leaves the biogas 
plant in Uppsala. Data concerning the earlier part of the system has been obtained from 
another project group. The biogas system is also compared with a reference alternative in 
which food waste is disposed of as normal household waste and incinerated in CHPs after 
collection and reloading. To carry out this mapping and comparison, information about the 
system parameters have been obtained from the actors involved in the systems and a smaller 
literature study. 

In the biogas system's case, the greatest energy use and the greatest greenhouse gas emissions 
occur during the collection phase. Compared with the reference alternative, the investigated 
system for biogas production is worse in terms of energy efficiency, but slightly better 
emission wise. However, the results concerning emissions from the two systems are sensitive 
to the assumptions made in the study. The end product of the biogas system is better in terms 
of energy quality and can also be seen as generally more valuable compared to the end 
product of the reference alternative. The cost to produce this biogas also exceeds the final 
sales revenues. However, the system also provides a societal benefit in the form of waste 
disposal that should not be overlooked. 
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1 Inledning 
Människan har under hela sin existensperiod både påverkat och påverkats av sin levnadsmiljö. 
Denna påverkan har ökat betydligt i och med den samhälleliga och tekniska utvecklingen som 
tilltagit ordentligt sedan den industriella revolutionen. Integration av fossila bränslen i 
energisystem hjälpte till att påskynda samhällsutvecklingen och bidrog till snabb ekonomisk 
tillväxt och välfärd, men på senare tid har deras avigsidor uppmärksammats. Centralt då dessa 
avigsidor diskuteras är de ökade utsläppen av växthusgaser som anses ha en betydande 
påverkan på klimatet. Global uppvärmning har under senare tid stått högt på den politiska 
agendan, vilket har medfört att klimatmål upprättats på både nationella och internationella 
nivåer. Det står klart att människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid, måste 
minska i ett flertal samhällssektorer för att uppnå en hållbar utveckling. Detta måste också 
göras utan att äventyra den ekonomiska såväl som den sociala utvecklingen av samhället. 

Energisystemet i dagens Sverige är jämfört med andra industrialiserade länder relativt 
klimatvänligt. Tack vare en väl utbyggd kärn- och vattenkraft samt god tillgång på skog är el- 
och värmeindustrin nästan fri från fossila bränslen (Stattin, et al., 2009). Dock är fortfarande 
Sveriges fordonsflotta väldigt beroende av fossila bränslen, mycket på grund av oljans 
lättillgänglighet och prestanda inom denna sektor. Även om mer hållbara lösningar som till 
exempel elbilar och bränsleceller gått framåt på senare tid, saknar dessa tekniker i dagsläget 
tillräcklig konkurrenskraft. Detta kan till stor del tillskrivas det faktum att de tekniskt sett 
skiljer sig betydligt från förbränningsmotorn som under åtskilliga årtionden stått i centrum för 
utvecklingen. En lösning som emellertid inte skulle kräva särskilt stora tekniska förändringar 
inom fordonsflottan är ett ökat användande av fordonsbränsle med ursprung i biomassa, det 
vill säga biobränslen. 

Biobränslen är rent definitionsmässigt en energiresurs utvunnen ur material med biologiskt 
ursprung (Egnéus & Warell, 2010). De klassas som ett förnyelsebart energislag. Detta 
eftersom att kolet som släpps ut i form av koldioxid vid förbränning blir del av ett kretslopp, 
där ny biomassa binder det utsläppta kolet vilket ger ett nettoutsläpp nära noll. Som 
fordonsbränsle har etanol fått ett visst genomslag, men det har dock kritiserats eftersom det 
ofta har sitt ursprung från energigrödor vars odlingsmark istället skulle kunna användas för 
matproduktion (Falk, 2007). Produktionen av etanol ligger således i viss konflikt med den 
sociala aspekten av hållbar utveckling eftersom att tillgången på mat ur ett socialt perspektiv 
kan anses vara överordnat tillgången på bränsle. Användningen av odlingsmark för 
produktion av bränsle är också en omdebatterad fråga gällande resurseffektivitet. 

Ett sätt att överkomma detta hinder är att använda biomassa med annat ursprung än från 
odlingsmarker för framställning av bränsle. En sådan källa är organiskt avfall som till 
exempel avloppsslam samt mat- och slakteriavfall från hushåll och verksamheter. Att utnyttja 
energin lagrad i avfall verkar som ett steg i rätt riktning mot en hållbar utveckling eftersom 
det kombinerar tillhandahållning av förnybar energi med omhändertagande av avfall. För att 
kunna utnyttja avfallet inom transportsektorn så måste det emellertid först rötas till biogas. 
Biogas har efter förädling egenskaper som i princip är desamma som naturgas (Energigas 
Sverige, 2013), vilket gör att det lämpar sig väl som fordonsbränsle. 
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I Solna stad har det sedan år 2010 samlats in källsorterat matavfall (Solna stad, 2014). Detta 
matavfall transporteras till en SÖRAB-anläggning i Hagby för omlastning för att sedan köras 
till en biogasanläggning i Uppsala där Uppsala Vatten ansvarar för driften. Utöver biogas 
produceras även biogödsel under rötningsprocessen. Det är förstås önskvärt att veta hur 
lönsamt detta system för framställning av biobränsle är. Denna lönsamhet kan tillskrivas 
energieffektivitet, miljövänlighet samt ekonomisk bärighet. I det undersökta systemet ingår ett 
flertal aktörer och även om varje aktör söker att optimera dessa parametrar var för sig, så kan 
ett mer holistiskt perspektiv resultera i nya och effektivare lösningar. I och med detta projekt 
kan detta holistiska perspektiv tillämpas, och nya infallsvinklar på hur systemet kan 
effektiviseras förhoppningsvis hittas. 

Eftersom denna studie undersöker en metod för avfallshantering är det nödvändigt att jämföra 
det undersökta systemet gentemot ett referensalternativ. Avfallet som i detta fall senare blir 
till biogas och biogödsel skulle ändå behövts omhändertas, vilket gör data för ett enda 
avfallssystem ganska intetsägande. Det undersökta systemet jämförs därför med ett 
referensalternativ, i vilket matavfallet behandlas som brännbara hushållssopor. Detta har 
bedömts som det mest realistiska nollalternativet eftersom att i ett fall där matavfall inte 
sorteras separat hamnar det bland hushållssoporna. Det system som används som 
referensalternativ är det system som idag används för hantering av hushållssopor i Solna stad. 
I detta transporteras avfallet till SÖRABs anläggning i Smedby, Upplands Väsby för 
omlastning. Därifrån transporteras avfallet vidare till två olika kraftvärmeanläggningar. Det 
ena ligger i Uppsala och drivs av Vattenfall och det andra ligger i Högdalen och drivs av 
Fortum, där det omvandlas till el, fjärrkyla (endast i Uppsala) och värme i form av fjärrvärme 
och ånga. 

Det måste också klargöras vad produktionen av biogas och biogödsel har för effekter, jämfört 
med om det inte hade producerats. I denna studie görs antagandet att all producerad rågas 
uppgraderas för att användas i fordon. Om den sammanlagda mängden transporter i samhället 
generellt sett inte ökar till följd av biogasproduktionen kommer den producerade biogasen att 
ersätta någon annan typ av fordonsbränsle, vilket leder till så kallade sluppna emissioner. 
Biogasen som produceras i Uppsala används i bussar i kollektivtrafiken. Således medförs i 
detta fall sluppna emissioner i denna sektor. Ett annat antagande är att det producerade 
biogödslet ersätter ett konstgödsel, vilket också medför sluppna emissioner. 

Denna rapport undersöker den senare delen av systemet för produktion av biogas med 
ursprung i matavfall från Solna. Med den senare delen menas från och med att matavfallet 
lämnar SÖRABs återvinningsanläggning i Hagby tills dess att det lämnar Uppsala Vatten i 
form av biogas och biogödsel. Emellertid så presenteras också resultat knutna till hela 
produktionskedjan, där kompletterande data har erhållits från en annan projektgrupp. Analogt 
undersöks också referensalternativets senare del, det vill säga från att matavfallet tillsammans 
med hushållsavfall lämnar SÖRABs anläggning i Smedby till dess att det förbränns i 
kraftvärmeverken i Uppsala och Högdalen. 
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1.1 Syfte 
Projektet syftar till att kartlägga och utreda den nuvarande verksamheten kring upphämtning 
av matavfall i Solna stad för framställning av biogas i Uppsala. I denna kartläggning ska 
energi- och kostnadsflöden samt sluppna emissioner i förhållande till ett referensalternativ tas 
fram. Sedan ska även förslag på förbättringar i avseende på dessa parametrar framföras. 

1.2 Mål 
1. Göra en detaljerad kartläggning över matavfallshanteringen som har sitt ursprung i 

Solna stad. Kartläggningen ska ge en överskådlig blick över hur energiflöden, 
emissioner och kostnader är fördelade i systemet. 

a. Hur ser transporterna ut mellan SÖRABs anläggning i Hagby och Uppsala 
Vatten avseende energi, emissioner och kostnader? 

b. Hur ser energiåtgång, emissioner och kostnader vid drift av Uppsala Vattens 
anläggning ut? 

c. Hur mycket biogas produceras per år? Hur mycket (nyttig) energi motsvarar 
det? Hur stora sluppna växthusgasemissioner ger detta upphov till? Hur mycket 
säljs biogasen för? 

d. Hur mycket biogödsel produceras per år? Hur mycket (nyttig) energi motsvarar 
det? Hur stora sluppna växthusgasemissioner ger detta upphov till? Hur mycket 
säljs biogödslet för? 

2. Identifiera det undersökta systemets svaga länkar i avseende på energieffektivitet, 
kostnadseffektivitet samt begränsning av växthusgasemissioner och eventuellt ge 
förslag på förbättringar i dessa avseenden. 

2 Metod 
Projektets början innefattade en kartläggning av systemet som skulle undersökas och 
systemgränser definierades. Därefter följde insamling av data. Detta gjordes både genom att 
kontakta företag knutna till det studerade systemet samt genom en litteraturstudie för att 
komplettera okända parametrar. För att kunna utföra en tillfredställande kartläggning av 
systemets senare del utfördes två studiebesök, ett på SÖRABs återvinningsanläggning i 
Hagby och ett på Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård. Dessa besök 
gjordes dels för att samla information om och få förståelse för systemets struktur och dels för 
att erhålla värden på driftparametrar. Frågor som ställts i intervjuer via mail hittas i bilagorna 
1-5. 

2.1 Kategorisering och omvandling av parametrar 
Data och beräkningar relaterade till energiflöden har delats upp olika kategorier beroende på 
energibärare. Detta har gjorts eftersom exergin skiljer sig betydligt mellan de olika 
energibärarna, vilket gör det nödvändigt att separera dem om energiflödena in och ut ur det 
undersökta systemet söks att kartläggas på ett tillfredsställande sätt. Till exempel så är en 
kilowattimme elektricitet i nästan varje fall till större nytta än en kilowattimme värme. 

Värden på nyckelparametrar i systemet anges huvudsakligen på tre olika sätt. Ett av dessa är 
med massan insamlat matavfall i Solna som räknebas, som exempelvis använd elenergi per 
ton insamlat matavfall. Det är därför viktigt för läsaren att skilja på begreppen substrat och 
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insamlat matavfall. Med substrat avses massan matavfall med tillsatt vatten då det lämnat 
SÖRABs anläggning i Hagby, medan insamlat matavfall avser massan som tas emot av 
SÖRAB direkt efter upphämtning i Solna. Skillnaden i massa substrat och insamlad massa 
matavfall är således massan vatten som tillsatts i Hagby innan avfärd till Uppsala. 
Vattentillsatsen i Uppsala Vattens anläggning räknas alltså inte in i denna massa. Systemets 
parametrar anges även per producerad kubikmeter biogas och per kilowattimme utgående 
biogas. Dessa värden ger en överskådlig bild av vilket utbyte systemet ger i avseende på 
energi och utsläpp. 

2.2 Antaganden kring sluppna emissioner 
Biogasen som produceras används för att driva bussar i Uppsala län. Gällande tyngre fordon 
är det absolut vanligaste fossila bränslet diesel. Oftast består dieseln av en blandning med fem 
procent biodiesel i form av rapsmetylester vilket vanligen benämns som RME (Trafikverket, 
2012). I denna studie antas därför att den producerade biogasen ersätter diesel med 
femprocentig inblandning av RME. Angående det producerade biogödslet så antas även detta 
ersätta en annan typ av gödsel. I denna studie antas biogödslet ersätta konstgödsel med ett 
liknande förhållande mellan kväve, fosfor och kalium. 

Även i det alternativet då matavfallet förbränns i kraftvärmeverk ersätter matavfallet ett annat 
bränsle, eftersom samhällets energibehov kan antas vara oberoende av mängden mottaget 
avfall av kraftvärmeverken. Avfall antogs vara det prioriterade bränslet, det vill säga att det 
redan förbrändes i största möjliga mån. I ett fall där en mindre massa avfall mottas av 
anläggningarna måste därför något annat förbrännas. Sett till de båda kraftvärmeverken som 
tog emot hushållsavfall från Solna år 2013 stod torv för den näst efter avfallet största 
förbränningsfraktionen, även om ingen torv förbrändes i Högdalenverket år 2013 (AB Fortum 
Värme, 2013; Vattenfall Värme Uppsala, 2013). Därför bedömdes torv som det mest troliga 
bränslet att ersätta matavfallet. 

2.3 Beräkningar 
För att kartlägga samtliga energiflöden och emissioner uppkomna i det undersökta systemet 
samt i referensalternativet behövdes ett antal beräkningar genomföras. Nedan presenteras de 
ekvationer och beräkningsmetoder som användes under projektets gång. Denna del syftar till 
att på ett transparent sätt ge läsaren insikt i hur denna kartläggning gick tillväga. Vissa 
beräkningar, i synnerhet de presenterade under rubrik 2.3.2.2 och 2.3.4, var inte helt 
självklara.    

2.3.1 Transporter 
För att kartlägga energiflöden och uppkomna emissioner i samband med transporter inom 
systemet samlades först information in om relevanta parametrar. Dessa parametrar erhölls 
huvudsakligen från SÖRABs rapporter rörande transporter som utförde uppdrag från deras 
anläggningar under 2013. En litteraturstudie genomfördes sedan för att komplettera dessa 
rapporter med data gällande effektiva värmevärden och LCA-emissioner för de använda 
bränslena. Följande beräkningar genomfördes sedan för att erhålla de resultat som presenteras 
under rubrik 3.1. 
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Beräkningen för volymen diesel som användes under uppdraget baserades på antagandet att 
varje transport av substrat mellan Hagby och Uppsala körde tur och retur med en 
bränsleförbrukning motsvarande 2013 års genomsnitt för detta transportuppdrag. 
Bränsleåtgången per körd transport var då given enligt nedan. 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)   = 2 ∙ 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 (𝑘𝑚) ∙ 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 �𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑘𝑚

�     (1) 

Sedan beräknades hur stor massa matavfall som kunde transporteras med varje körd transport. 
Årsgenomsnittet för 2013 räknades då fram genom följande ekvation. 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 (𝑡𝑜𝑛)
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟

         (2) 

För att slutligen kunna allokera bränsleåtgången för det i Solna uppsamlade matavfallet 
behövde en konverteringsfaktor räknas fram för att ta hänsyn till massan vatten som tillsattes 
till matavfallet i Hagby. 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟1 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝐻𝑎𝑔𝑏𝑦 2013 (𝑡𝑜𝑛)
𝑀𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖 𝐻𝑎𝑔𝑏𝑦 2013 (𝑡𝑜𝑛)

      (3) 

Denna faktor kunde appliceras på ekvation 2 för att erhålla massan matavfall per transport. 
Utifrån de ovan presenterade ekvationerna 1, 2 och 3 kunde sedan bränsleåtgången per ton 
insamlat matavfall i Solna enligt nedan. 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 � 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑡𝑜𝑛) ∙ 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟1

    (4) 

Med bränsleåtgången per ton insamlat matavfall i Solna beräknad ovan i ekvation 4 så kunde 
både emissionerna och energianvändningen per ton matavfall för transporten mellan Hagby 
och Uppsala beräknas med hjälp av kompletterande data från litteraturstudien. Vid beräkning 
av emissioner från den använda dieseln användes livscykelvärden. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 � 𝑘𝑊ℎ
𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒å𝑡𝑔å𝑛𝑔 � 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙  �𝑘𝑊ℎ
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

�   (5) 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 �
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒

𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
� = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒å𝑡𝑔å𝑛𝑔 � 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
� ∙  𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 �

𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

� (6) 

2.3.2 Rötning och uppgradering hos Uppsala Vatten 
Energianvändningen och emissionerna i samband med energiomvandlingsprocessen av 
matavfallssubstratet i Uppsala Vattens anläggning vid Kungsängens gård har beräknats med 
siffror från Uppsala Vatten som grund. Vissa värden fick emellertid kompletteras med 
antaganden och genom en litteraturstudie. Data gällande anläggningens el- och värmebehov 
fanns att tillgå för år 2010, men en utbyggnad av anläggningen hade medfört att elbehovet per 
ton mottaget substrat minskat kraftigt. Uppsala Vatten hade värden för elbehovet efter 
utbyggnaden, men värmebehovet per ton substrat antogs oförändrat gentemot 2010. För att 
omvandla anläggningens värme- och elbehov från att vara angivna per ton substrat till att vara 
angivna per ton matavfall användes konverteringsfaktorn från ekvation 3. 

𝐸𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 � 𝑘𝑊ℎ
𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� = 𝐸𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 � 𝑘𝑊ℎ
𝑡𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

� ∙ 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟1        (7) 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 � 𝑘𝑊ℎ
𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 � 𝑘𝑊ℎ
𝑡𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

� ∙ 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟1       (8) 
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Värmebehovet på anläggningen tillgodosågs under arbetets gång med hjälp av 
egenproducerad biogas. Dock var upphandling av en pelletspanna för att tillgodose 
värmebehovet planerad. LCA-värden för pellets användes därför tillsammans med ekvation 8 
för att beräkna växthusemissionerna relaterade till värmebehovet på anläggningen. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 �
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 � 𝑘𝑊ℎ
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� ∙ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 �
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
𝑘𝑊ℎ

�      (9) 

Gällande emissionerna för att täcka anläggningens elbehov gjordes, eftersom inget speciellt 
elavtal fanns, ett antagande att elektriciteten som användes var av samma karaktär som den 
nordiska elmixen. LCA värdet gällande emissioner för denna typ av elmix erhölls från 
Energimyndigheten, vilket tillsammans med ekvation 7 resulterade i emissionerna till följd av 
anläggningens elförbrukning. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑒𝑙,1 �
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� = 𝐸𝑙𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔  � 𝑘𝑊ℎ
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� ∙ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑒𝑙𝑚𝑖𝑥 �
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
𝑘𝑊ℎ

�          (10) 

2.3.2.1 Biogasproduktion 
Efter att värme- och elbehovet för mottagandet av matavfallssubstratet och emissioner som 
följde av dessa klargjorts så beräknades hur mycket rågas som producerades vid anläggningen 
per ton mottaget substrat. Detta gjordes genom att använda årstotalerna för volymen 
producerad rågas samt mottagen massa matavfallssubstrat för år 2013. På denna kvot 
tillämpades sedan konverteringsfaktorn beräknad i ekvation 3. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑟å𝑔𝑎𝑠 � 𝑚𝑛
3

𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
� =

Å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟å𝑔𝑎𝑠 �𝑚𝑛3

å𝑟 �

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 �𝑡𝑜𝑛å𝑟 �
∙ 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟1   (11) 

För att vara bruklig i fordon behövde rågasen genomgå en uppgraderingsprocess, i vilken el 
användes för att avskilja oönskade ämnen. Baserat på en uppskattning av Uppsala Vattens 
processingenjör Peter Malmros beräknades elanvändningen för uppgraderingsprocessen enligt 
nedan. 

𝐸𝑙𝑢𝑝𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 �
𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
� = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑟å𝑔𝑎𝑠 � 𝑚𝑛

3

𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
� ∙ 𝐸𝑙𝑢𝑝𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 �

𝑘𝑊ℎ
𝑚3𝑛

�   (12)  

Emissionerna från denna el beräknades sedan analogt med ekvation 10. Energimängderna och 
emissionerna från elanvändningen vid anläggningen samt uppgraderingsprocesen summerades 
sedan för att erhålla totalvärden för energi- och emissioner för elanvändningen hos Uppsala 
Vatten. 

I uppgraderingsprocessen minskade biogasens volym på grund av avskiljning av koldioxid. 
Vid beräkning av denna volymminskning till följd av uppgradering från rågas till biogas för 
fordonsbruk konstaterades först att volymprocenten metan i rågas uppgick till 65 % (Malmros, 
2014). I fallet efter uppgradering uppgick istället metaninnehållet till 97 % (Energigas 
Sverige, 2012). Detta gav, efter ett antagande om att ingen metan av misstag avskiljs vid 
uppgradering, upphov till följande förändringsfaktor mellan volym rågas och volym biogas 
för fordonsbruk. 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 = 𝑉𝑜𝑙% 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑟å𝑔𝑎𝑠 (65%) 
𝑉𝑜𝑙% 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑔𝑎𝑠 (97%)

      (13) 
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Med hjälp av denna förändringsfaktor och ekvation 11 kunde sedan volymen producerad 
biogas för fordonsbruk per ton matavfall beräknas. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 � 𝑚𝑛
3

𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
� = 𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 ∙ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑟å𝑔𝑎𝑠 � 𝑚𝑛

3

𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
�  (14) 

Därefter beräknades energimängden som lämnade systemet i form av fordonslämplig biogas 
med hjälp av ett värde på gasens energiinnehåll. 

 𝐸𝑢𝑡 �
𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
� = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 � 𝑚𝑛

3

𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
� ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 �𝑘𝑊ℎ

𝑚𝑛
3 �    (15) 

För att kunna bedöma den miljövinst som gjordes i samband med produktionen av biogas 
jämfördes den producerade mängden biogas med det i bussar vanligaste bränslet diesel. I en 
undersökning gjord av Svenska Miljöinstitutet (IVL) år 2005 antogs 5 m3

n biogas kunna 
ersätta 4,5 liter diesel med avseende på körd sträcka i bussar som brukas inom 
kollektivtrafiken. Detta antagande användes också i denna studie. För att beräkna hur stor 
mängd diesel den i Uppsala producerade biogasen kan ersätta användes därför följande 
ekvation. 

𝐸𝑟𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 � 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� = 4,5 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)
5 �𝑚𝑛

3�
∙ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑔𝑎𝑠 � 𝑚𝑛

3

𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
�   (16) 

Emissionerna från denna ersatta volym diesel beräknades sedan, med ett antagande om 5 % 
inblandad RME, likt ekvation 6 med hjälp av LCA-värde för diesel med 5 % inblandad RME 
(emissioner från transportdelen). 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑠𝑙𝑢𝑝𝑝𝑛𝑎,1 �
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 �
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

� ∙ 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑡(𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)   (17) 

2.3.2.2 Biogödsel 
Mängden producerad biogödsel per ton matavfall beräknades först genom att använda 
Uppsala Vattens siffror för 2013 gällande massa mottaget substrat och producerad massa 
gödsel tillsammans med den i ekvation 3 beräknade konverteringsfaktorn. 

𝐺ö𝑑𝑠𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 � 𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� = 𝐺ö𝑑𝑠𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡𝑜𝑛)
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 (𝑡𝑜𝑛)

∙ 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟1   (18) 

För att beräkna de insparade emissionerna till följd av biogödselproduktionen jämfördes det 
producerade biogödslet från Uppsala Vatten med konstgödsel i avseende på näringsämnena 
kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) genom att först beräkna en kvot för varje näringsämne. 

𝑁ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑁 = 𝑚𝑎𝑠𝑠% 𝑁 (𝑏𝑖𝑜𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙)
𝑚𝑎𝑠𝑠% 𝑁 (𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙)

        (19)  

𝑁ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑃 = 𝑚𝑎𝑠𝑠% 𝑃 (𝑏𝑖𝑜𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙)
𝑚𝑎𝑠𝑠% 𝑃 (𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙)

        (20) 

𝑁ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝐾 = 𝑚𝑎𝑠𝑠% 𝐾 (𝑏𝑖𝑜𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙)
𝑚𝑎𝑠𝑠% 𝐾 (𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙)

        (21) 

Därefter beräknades ett medelvärde för dessa näringskvoter för att erhålla en uppskattning på 
hur biogödslet förhöll sig till konstgödsel i avseende på NPK-innehåll 
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𝑁ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 𝑁ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑁 +𝑁ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑃+𝑁ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝐾
3

      (22) 

Denna näringskvot användes sedan för att uppskatta massan konstgödsel som det producerade 
biogödslet kunde ersätta per massenhet samt de insparade emissionerna av växthusgaser enligt 
nedan. Emissionssiffrorna för konstgödsel var baserade på LCA-värden. 

𝐸𝑟𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙 � 𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� = 𝑁ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 ∙ 𝐺ö𝑑𝑠𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 � 𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

�   (23) 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑠𝑙𝑢𝑝𝑝𝑛𝑎,2 �
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙 �
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
𝑡𝑜𝑛

� ∙ 𝐸𝑟𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙 � 𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

� (24)  

2.3.3 Omvandlingar mellan räknebaser 
För att till sist kunna ange de värden som erhölls genom ovanstående ekvationer med andra 
räknebaser användes, förutom konverteringsfaktor1 erhållen från ekvation 3, 
konverteringsfaktorerna nedan. 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟2 = 1
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑓𝑟å𝑛 1 𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 �𝑚𝑛

3�
     (25) 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟3 = 1
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑓𝑟å𝑛 1 𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 (𝑘𝑊ℎ)

     (26) 

Dessa två faktorer användes, likt konverteringsfaktor1, för att enhetskonvertera värden 
angivna i exempelvis använda kilowattimmar per ton matavfall till att istället vara givna i 
använda kilowattimmar per normalkubikmeter producerad gas eller per kilowattimme biogas 
som lämnade systemet. 

2.3.4 Referensalternativ 
Det i referensalternativet omhändertagna matavfallet förbrändes tillsammans med annat 
hushållsavfall i Vattenfalls och Fortums kraftvärmeverk i Uppsala respektive Högdalen. 
Energiåtgång från och utsläpp av transporterna från omlastningsanläggningen i Smedby till 
respektive kraftvärmeverk beräknades på motsvarande sätt som i beräkningarna i avsnitt 2.3.1.  

Matavfall har generellt ett mindre energiinnehåll än vanliga hushållssopor. Därför behövdes 
en metod för att allokera den producerade värmen, elen och kylan till det tillförda matavfallet. 
Som referens användes information om hur mycket energi som kan levereras efter förbränning 
av ett ton vanligt osorterat hushållsavfall. Detta beräknades genom att använda givna data från 
respektive anläggning för förbränningskapacitet (ton avfall per timme) och levererad effekt 
för de pannor som förbrände hushållsavfall. 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 (𝑀𝑊ℎ)
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 (𝑡𝑜𝑛)

= 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑀𝑊)

𝐹ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 �𝑡𝑜𝑛ℎ �
       (27) 

För att sedan kunna bestämma hur mycket energi som kunde levereras från rent matavfall 
användes data från Miljöfaktaboken 2011 (2011) utgiven av Värmeforsk. I denna var det 
effektiva värmevärdet givet till 12,2 MJ/kg för hushållsavfall med 42 procent matavfall och 
16,7 MJ/kg för hushållsavfall där 75 procent av matavfallet hade sorterats ut vilket 
motsvarade hushållsavfall med 10,5 procent matavfall. För att beräkna det effektiva 
värmevärdet för rent matavfall löstes därmed följande linjära ekvationssystem: 
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�
0,420 ∙ 𝐸𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 + 0,580 ∙ 𝐸𝑟𝑒𝑠𝑡 = 12,2
0,105 ∙ 𝐸𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 + 0,895 ∙ 𝐸𝑟𝑒𝑠𝑡 = 16,7        (28) 

där 𝐸𝑟𝑒𝑠𝑡 betecknar värmevärdet för hushållsavfall helt utan matavfall. 

För att beräkna den fjärrvärme, el, och fjärrkyla som kunde levereras från ett ton matavfall 
beräknades en konverteringsfaktor som relaterade hur mycket energi som gick att leverera 
från matavfall respektive hushållsavfall på följande sätt: 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟4 =
𝐸𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 �

𝑀𝐽
𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙�

𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙�
𝑀𝐽

𝑘𝑔 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙�
      (29) 

där 𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 betecknar det lägre värmevärdet för hushållsavfallet som togs emot av 
kraftvärmeanläggningen. 

Mängden värme, kyla och el som kunde levereras från ett ton matavfall blev då: 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

=  𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
𝑡𝑜𝑛 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

 ∙ 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟4      (30) 

Andelarna av den levererade energin från hushållsavfall som var värme, el respektive kyla var 
för Vattenfalls kraftvärmeverk i Uppsala givna. För Fortums anläggning i Högdalen behövde 
dessa beräknas. Detta gjordes genom att använda den totala produktionen av el och värme 
(ingen kyla producerades i Fortums anläggning) under år 20121. Exemplet gällande värme ges 
nedan. 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑎𝑣 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 å𝑟 2012
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 å𝑟 2012

     (31) 

Utifrån ekvation 30 och 31 kunde sedan den producerade värmen från matavfall beräknas. 

För produktionen av värme, el och kyla från hushållsavfall behövde det tillföras el i 
processen. Den årliga tillförseln av el till avfallsförbränningen var given för Vattenfalls 
kraftvärmeverk i Uppsala. Denna dividerades med den årliga tillförseln av avfall för att få en 
uppskattning på hur mycket el som behövde tillföras per ton förbränt avfall. För Fortums 
kraftvärmeverk i Högdalen fanns ingen motsvarande data tillgänglig, varför samma värde på 
förbrukad el per ton förbränt avfall antogs. 

Vid avfallsförbränningen behövdes det förutom el tillföras värme i form av ånga. Denna ånga 
var egenproducerad av kraftvärmeverken men var inte inräknad i den levererade värmen. Den 
egenproducerade ångan hade till allra största del sitt ursprung i hushållsavfall. I och med detta 
gjordes uppskattningen att ingen ånga behövde tillföras netto i ångproduktionen från 
hushållsavfall (se figur 1). 
 

                                                 
1 Data för 2013 fanns ej tillgänglig. 
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Figur 1. Illustration av relationen mellan tillfört hushållsavfall, levererad ånga och egenförbrukad ånga 

Från Smedby transporterades som redan nämnts en del av avfallet till Vattenfall i Uppsala och 
en del till Fortum i Högdalen. För att bestämma de totala energiflödena och 
växthusgasutsläppen per ton matavfall användes ett viktat medelvärde utifrån andelarna av 
matavfallet som transporterades till Uppsala respektive Högdalen. Dessa andelar beräknades 
med hjälp av viktdata som visade mängden hushållsavfall som transporterades till Uppsala 
respektive Högdalen under år 2013. Som exempel beräknades den totala levererade värmen 
per ton matavfall enligt ekvation 32 nedan. 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒
𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

= 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑈𝑝𝑝𝑠𝑎𝑙𝑎
𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

∙ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑈𝑝𝑝𝑠𝑎𝑙𝑎 + 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝐻ö𝑔𝑑𝑎𝑙𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
∙ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐻ö𝑔𝑑𝑎𝑙𝑒𝑛   (32) 

Antagandet om att matavfallet hade ersatt torv i kraftvärmeverk om det inte hade rötats till 
biogas betydde att det även i referensalternativet skulle ha bidragit till sluppna emissioner. 
Dessa beräknades utifrån den från kraftvärmeverk totala levererade energin per ton matavfall 
samt ett givet värde på utsläpp av växthusgaser per kWh från en livscykelanalys på torv.  

2.3.5 Nyckeltal 
Som mått på energiutbytena i det undersökta systemet samt referensalternativet användes 
kvoten 𝐸𝑢𝑡

𝐸𝑖𝑛
, vilken beräknades på liknande sätt i de båda systemen. För biogassystemet såg 

beräkningen av kvoten ut enligt följande, med värden erhållna ur ekvationerna 5, 7, 8, 12, och 
15. 

𝐸𝑢𝑡
𝐸𝑖𝑛

=
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑢𝑡 � 𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙�

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠 � 𝑘𝑊ℎ
𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙�

        (33) 

För att kunna bedöma biogassystemets klimatprestanda jämfördes nettoemissionerna mellan 
de två systemen. Biogassystemets emissionsbesparingar gentemot referensalternativet erhölls 
då av differensen nedan. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 − 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣   (34) 

Den procentuella klimatmässiga förbättringen gentemot referensalternaivet kunde sedan 
räknas fram med hjälp av ekvation 34 ovan. 

𝐹ö𝑟𝑏ä𝑡𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 =
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒�

𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙�

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣�
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒
𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙� 

∙ 100%    (35)  
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2.3.6 Kostnader 
Kostnader för biogasanläggningen i Kungsängens gård erhölls i form av ungefärliga 
årskostnader från Lennart Nordin, platschef vid anläggningen. Dessa kostnader gällde för ett 
fall då en del av den producerade rågasen användes som egenförbrukning. Eftersom denna 
studie behandlar ett fall då all biogas uppgraderas till gas med 97 procent metan behövde 
kostnaderna modifieras. Detta gjordes genom att först beräkna hur stor andel av rågasen som 
uppgraderades år 2013 enligt ekvation 36. 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑟å𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 2013 = 𝑅å𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 2013 �𝑚𝑛
3�

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑟å𝑔𝑎𝑠 2013 (𝑚𝑛
3 )

    (36) 

Denna faktor användes sedan för att beräkna de nya uppgraderings- och 
tankstationskostnaderna (ekv. 37). 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑑å 𝑎𝑙𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 �𝑘𝑟
å𝑟
� =

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑑å 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑛 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 �𝑘𝑟å𝑟�

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 2013
   (37) 

Årskostnaderna räknades om till kostnader per ton mottaget substrat genom att använda den 
totala mängden mottaget substrat år 2013. Detta räknades sedan om till kostnader per ton 
matavfall, per m3

n biogas och per kWh biogas med ekvationerna 3, 25 respektive 26. 

2.4 Avgränsning 
Denna studie undersöker energiflöden, kostnader och utsläpp av växthusgaser. Således tas 
ingen hänsyn till andra typer av utsläpp och miljöeffekter. Eventuella biprodukter i 
biogassystemet utöver den producerade gasen och gödslet försummas, liksom eventuella 
restprodukter i kraftvärmeverken. Tillsammans med den parallellt arbetande projektgruppens 
studie innefattar det undersökta systemet från de transporter som sker vid insamlingen tills att 
biogasen och biogödslet producerats av Uppsala Vatten. Transporter av slutprodukten till 
kunder innefattas alltså inte. Beträffande referensalternativet undersöks endast energiflöden 
och utsläpp av växthusgaser, det vill säga kostnader omfattas inte. 

3 Resultat 
Nedan presenteras resultat för biogassystemet samt referensalternativet. Resultaten är först 
presenterade i den ordning i vilken matavfallet färdas i systemet från den tidpunkt då det 
lämnar SÖRABs anläggning i Hagby till dess att det lämnar Uppsala Vattens anläggning vid 
Kungsängens gård. Därefter presenteras de sammanställda resultaten för hela biogassystemet 
med tillhörande systemkarta samt referensalternativets resultat för att sedan jämföra de båda 
systemen. Till sist presenteras kostnadssiffrorna för biogassystemet. 

3.1 Transport från Hagby till Uppsala 
Transporten av matavfall mellan Hagby och Uppsala utförs av transportföretaget FORIA på 
uppdrag av SÖRAB. Matavfallet som behandlas på SÖRABs anläggning lastas i containrar 
och körs sedan med FORIAS lastbilar till Uppsala Vattens biogasanläggning i Kungsängens 
gård. Varje lastbil transporterar tre containrar som vardera har en maxkapacitet på cirka tio 
ton matavfall. År 2013 utförde FORIA 637 stycken transporter på den 62 kilometer långa 
sträckan mellan anläggningen i Hagby och den i Uppsala. Totalt transporterades cirka 527 ton 
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substrat med ursprung i Solna på denna sträcka under 2013 i ungefär 22 lass. Den 
genomsnittliga bränsleförbrukningen för FORIAs lastbilar under den körda sträckan är 0,596 
liter per kilometer och bränslet är diesel av miljöklass 1 med 5 % inblandad RME 
(rapsmetylester) (SÖRAB, 2014a). Denna typ av bränsles energiinnehåll uppgår till 9,7 kWh 
per liter (vilket motsvarar 42,9 MJ/kg) (PREEM, 2012) och ger enligt en undersökning 
publicerad av PREEM (2013) under sin livscykel upphov till växthusutsläpp på 2,82 
koldioxidekvivalenter per liter bränsle. Utsläppen som följer av transport av substrat från 
Hagby till Uppsala uppgår till 9,62 kg koldioxidekvivalenter per ton insamlat matavfall i 
Solna. All data rörande transporterna mellan Hagby och Uppsala finns samlade i tabellerna 1 
och 2. 

Tabell 1. Parametrar använda till beräkningar på energianvändning och emissioner vid transport från Hagby till 
Uppsala. Ekvationerna i vilka dessa parametrar användes finns under rubrik 2.3.1 

Parameter Värde Enhet 

Körd sträcka (enkel tur) 62 km 
Bränsleförbrukning 0,596 liter/km 
Insamlad massa matavfall (ursprung Solna) 475 ton 
Transporterad massa substrat (ursprung Solna) 527 ton 
Antal körda lass (ursprung Solna) 21,9  
Total sträcka allokerad till Solnas matavfall 2718 km 
Total bränsleförbrukning (Solnas matavfall) 1620 liter 
Utsläpp diesel (5 % RME) 2,82 kg CO2e/liter 
Energiinnehåll diesel (5 % RME) 9,7 kWh/liter 

 
 
Tabell 2. Energianvändning och emissioner för transport mellan Hagby och Uppsala vattens anläggning. Värden 
är angivna med räknebasen 475 ton insamlat matavfall i Solna, per ton insamlat matavfall i Solna, per m3

n 
producerad biogas för fordonsbruk och per kWh biogas 

Parameter Värde Värde per ton 
avfall 

Värde per m3
n 

gas 
Värde per kWh 
gas 

Energianvändning 15716 kWh 33,1 kWh 0,255 kWh 0,026 kWh 
Växthusemissioner 4569 kg CO2e 9,62 kg  0,074 kg  0,008 kg  

 

3.2 Framställning av biogas på Uppsala vattens anläggning 
Biogasanläggningen vid Kungsängens gård byggdes 1996 cirka 2,5 km sydost om Uppsala 
centrum. Anläggningen tog år 2013 emot cirka 26 600 ton substrat varav 22 600 ton hade sitt 
ursprung i matavfall. Resten (cirka 15 %) kom framför allt från slakteriavfall, som ger mer 
biogas än vad matavfallet gör. Biogasen används framförallt i Uppsalas stadsbussar och 
biogödslet lagras i ett rötrestlager för att därifrån transporteras till lantbrukare i Uppsalas 
närområde (Uppsala Vatten och Avfall AB, 2013). 
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3.2.1 Process 
Processen för biogasproduktion på Uppsala Vatten inleds med en invägning av det 
inkommande substratet, vilket består av både insamlat matavfall och slakteriavfall. Avfallet 
tippas sedan, beroende på avfallstyp, ned i två olika fickor. Fickan där en övervägande del av 
matavfallet tippas leds sedan via matarskruvar till en maskin som sliter sönder de påsar som 
avfallet förpackats i. Avfallet och de sönderslitna påsarna leds sedan till en trumsikt, vilken 
kan beskrivas som en roterande trumma med små hål i. I trumsikten så skiljs matavfallet och 
nedbrytbara påsar från plastpåsarna. Matavfallet och de upprivna papperspåsarna passerar 
genom trumsiktens små hål, medan plastpåsarna i egenskap av deras mer sammanhängande 
struktur passerar genom hela trumman. Efter att avfallet skilts från plastpåsarna så förenas det 
med avfallet från den andra fickan, där slakteriavfall och andra avfallslass fritt från plastpåsar 
tippas efter invägning. I detta steg späds avfallet med vätska, både för att underlätta transport 
via matarskruvar samt för att uppnå en önskad torrsubstanshalt (Andersson, 2011). 

I processen som följer förbehandlas det substrat som lämnar tippfickan för rötning. Denna 
förbehandling innefattar ytterligare spädning, blandning, avskiljning av oönskade föremål, 
finfördelning, sedimentering samt hygienisering av det mottagna substratet. I 
hygieniseringstankarna hålls substratet vid en temperatur av cirka 70 °C i ungefär en timmes 
tid för att sedan transporteras vidare till en av rötningskamrarna med hjälp av pumpar. 
Substratet utsätts sedan i rötkamrarna för så kallad termofil rötning vid 52 °C, och lämnar 
rötkammaren som biogas (Grim, 2014). För att kunna användas i fordon behöver emellertid 
gasen uppgraderas, vilket innebär att koldioxid och andra oönskade ämnen avskiljs från den 
framställda gasen i syfte att öka dess energiinnehåll per volymenhet samt att minska 
luftföroreningarna som uppkommer vid förbränning (Energigas Sverige, 2012).2 

3.2.2 Biogasanläggningens värme- och elbehov 
Värmebehovet i anläggningen har under tidigare driftår tillgodosetts av producerad rågas, det 
vill säga biogas som inte genomgått uppgraderingsprocessen som krävs för att gasen ska 
kunna brukas i fordon. Plan finns dock på att istället tillgodose värmebehovet med hjälp av 
pellets, med anledningen att en högre produktion av uppgraderad biogas eftersträvas. Detta 
förutspås ge både kostnads- och miljömässiga fördelar (Grim, 2014). Anläggningens totala 
värmebehov har i ett examensarbete skrivet av Mats Andersson vid SLU år 2011 beräknats till 
207 kWh per ton mottaget substrat, vilket motsvarar cirka 229,5 kWh per ton insamlat 
matavfall. 

Behovet av elektrisk energi i anläggningen har i samma examensarbete från SLU beräknats 
till 152 kWh per ton. Detta har dock förändrats sedan anläggningen byggdes ut vid en 
tidpunkt efter att examensarbetet skrevs. Anläggningen har i dagsläget en högre kapacitet vad 
gäller mottaget substrat, medan den totala elförbrukningen inte har förändrats nämnvärt enligt 
Peter Malmros, processingenjör på Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård. 
Utbyggnaden av anläggningen har därmed medfört att elbehovet minskat till cirka 54 kWh per 

                                                 
2 För en mer detaljrik beskrivning av rötningsprocessen på Uppsala Vattens biogasanläggning hänvisas läsaren 
till studierna Andersson, M., 2011. Energikartläggning vid biogasanläggningen, Kungsängens gård, Uppsala: 
Sveriges Lanbruksuniversitet och Grim, J., 2014. Energianalys av hygieniseringssystem, Uppsala: Uppsala 
Universitet. 
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ton mottaget substrat, vilket motsvarar 59,9 kWh per ton insamlat matavfall. Detta elbehov 
innefattar dock inte uppgraderingen av rågasen. Uppgraderingsprocessen kräver enligt en 
uppskattning av Peter Malmros cirka 0,2 kWh per m3

n rågas, vilket motsvarar cirka 0,3 kWh 
per m3

n uppgraderad gas eller 38,7 kWh per ton insamlat matavfall. 

För att tillgodose anläggningens värmebehov kommer inom en snar framtid en pelletspanna 
användas. Vid användning av pellets med ursprung i sågspån kommer detta resultera i 
emissioner på 0,0163 kg CO2e/kWh (Hagberg, et al., 2009). Gällande elbehovet har nordisk 
elmix antagits. Denna elmix släpper ut 0,1255 kg CO2e/kWh (Energimyndigheten, 2009). All 
data presenterad ovan redovisas i tabell 3 och 4. 

Tabell 3. Parametrar erhållna av litteraturstudie samt från kontakt med Uppsala Vatten. Ekvationerna i vilka 
dessa parametrar användes finner läsaren under rubriken 2.3.2 samt den tillhörande underrubriken 2.3.2.1 

Parameter Värde Enhet 

Värmebehov 230 kWh/ton matavfall 
Emissioner pellets 0,016 kg CO2e/kWh 
Elbehov anläggning 59,9 kWh/ton matavfall 
Elbehov uppgradering 38,7 kWh/ton matavfall 
Totalt elbehov  98,6 kWh/ton matavfall 
Emissioner el 0,126 kg CO2e/kWh 

 

Tabell 4. Energiförbrukningen på Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård. Resultaten är 
angivna som totalsiffra för Solnas matavfall under 2013 (475 ton), per ton insamlat matavfall, per m3

n 
producerad gas och per kilowattimme utgående gas ur systemet. 

Parameter Värde 2013 Värde per ton 
avfall 

Värde per m3
n gas Värde per kWh 

gas 

Värme 109000 kWh 230 kWh 1,77 kWh 0,183 kWh 
El (anläggning) 28400 kWh 59,9 kWh 0,461 kWh 0,048 kWh 
El (uppgradering) 18400 kWh 38,7 kWh 0,298 kWh 0,031 kWh 

 

3.2.3 Biogas 
Innan den uppgraderas är rågasen som produceras vid Uppsala Vattens anläggning i 
genomsnitt sammansatt av 65 % metan, cirka 35 % koldioxid och en försvinnande liten andel 
andra ämnen såsom svavelväte och partiklar. Andelen producerad rågas per ton insamlat 
matavfall i Solna beräknades baserat på 2013 års siffror från Uppsala Vatten till 194 m3

n. Vid 
uppgradering ändras dock biogasens sammansättning på grund av koldioxidavskiljning, vilket 
också leder till en minskning av dess volym. Efter uppgraderingen består den färdiga biogasen 
av cirka 97 % metan och 3 % koldioxid. Avskiljningen av koldioxiden leder således till en 
volymminskning på cirka 33 % i förhållande till rågasen, vilket gör att den producerade 
volymen biogas blir 130 m3

n per ton insamlat matavfall. 
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Energiinnehållet i uppgraderad biogas innehållandes 97 % metan är 9,67 kWh/m3
n
 (Sjödal, 

2014), vilket motsvarar 34,8 MJ/m3
n. Biogasen som lämnar systemets energiinnehåll blir då 

1257 kWh per ton insamlat matavfall. Med de antaganden som gjorts kan den producerade 
och uppgraderade biogasen ersätta cirka 117 liter diesel per ton insamlat matavfall. Denna 
volym diesel ger under sin livscykel upphov till växthusutsläpp motsvarande 330 kg 
koldioxidekvivalenter. 
 
3.2.4 Biogödsel 
Från den totala mängden substrat som tillfördes år 2013 (26 600 ton) producerades 36 600 ton 
biogödsel. Från ett ton substrat produceras alltså cirka 1,38 ton biogödsel, vilket med ett ton 
insamlat matavfall som räknebas motsvarar cirka 1,53 ton biogödsel. Anledningen till att 
vikten för det producerade biogödslet är mindre än det inkommande substratet är att det i 
biogasanläggningen tillsätts vatten (torrsubstanshalten för biogödslet är 3,5 %) (Uppsala 
Vatten och Avfall AB, 2012).  

Enligt en australiensk studie gjord av Wood & Cowie (2004) beräknades utsläppen av 
koldioxidekvivalenter från livscykeln för en typ av svenskt konstgödsel med N:P:K-
sammansättningen 21:4:7 till 1,818 kg koldioxidekvivalenter per kilo konstgödsel. 
Uppskattningsvis kan biogödsel från ett ton matavfall ersätta 28,2 kg av denna typ av 
konstgödsel. Denna mängd konstgödsel skulle annars under sin livscykel ge upphov till ett 
utsläpp på cirka 51,2 kg koldioxidekvivalenter. Detta konstgödsel samt det producerade 
biogödslets näringssammansättningar redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Sammansättning av växtnäringsämnena kväve, fosfor och kalium för det producerade biogödslet och ett 
konstgödsel med liknande förhållande mellan dessa näringsämnen  

Växtnäring Massprocent i biogödsel (%) Massprocent i NPK-gödsel (%) 

Totalkväve 0,466 21 
Totalfosfor 0,050 4 
Totalkalium 0,158 7 

 

Det i Uppsala producerade biogödslet är certifierat enligt SPCR 120 och innehåller förutom 
växtnäring rikligt med mull vilket gör den till ett bra jordförbättringsmedel (Uppsala Vatten 
och Avfall AB, 2013). SPCR 120 är en certifiering specifik för biogödsel från rena 
källsorterade biologiskt lättnedbrytbara substrat och accepteras av flertalet branschföreningar 
och många uppköpare, dock inte alla (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2013; 
Bramstorp, 2013). 

3.3 Biogassystemet som helhet 
I tabell 6 och figur 2 presenteras resultaten för hela produktionskedjan för framställning av 
biogas, med samtliga steg i processen separerade. Först presenteras hur fördelningen gällande 
energianvändningen ser ut i systemets olika processteg. 
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Tabell 6. Data gällande energianvändning för hela den undersökta produktionskedjan mellan Solna och Uppsala 

Processteg3 Energianvänd-
ning per ton 
matavfall 
(kWh/ton) 

Energianvändning 
per m3

n uppgraderad 
biogas (kWh/m3

n
) 

Energianvändn-
ing per kWh 
uppgraderad 
biogas 
(kWh/kWh) 

Insamling (Solna-Hagby) 191 1,47 0,152 
Elanvändning Hagby 13,6 0,105 0,011 
Transport (Hagby-Uppsala) 33,1 0,255 0,026 
Elanvändning Uppsala Vatten 98,7 0,759 0,079 
Tillförd värme Uppsala Vatten 230 1,77 0,183 
Total energianvändning 566 4,36 0,450 

 

 

Figur 2. Procentuell fördelning av energianvändningen i produktionskedjan för biogasen 

Som synes i tabell 6 och figur 2 används den största delen energi i form av värme från pellets i 
Uppsala Vattens rötningsanläggning. Denna värmeenergi används främst i 
hygieniseringsprocessen och den termofila rötningsprocessen som kort beskrivs under rubrik 
3.2.1. Den totala energianvändningen vid anläggningen, bestående av tillförd värme och 
elanvändning vid rötprocess samt uppgradering, står också för merparten av systemets totala 
energibehov. 

                                                 
3 Data för insamling Solna-Hagby och elanvändning i Hagby (dvs. data på rad ett och två i Tabell 6) erhölls från 
Eriksson Petersen & Singh (2014) 
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Tabell 7. Data gällande emissioner av växthusgaser för den undersökta produktionskedjan mellan Solna och 
Uppsala. De sluppna emissionerna har i biogasens fall räknats fram via en jämförelse med diesel och i 
biogödslets fall via en jämförelse med svenskproducerat 21:4:7-gödsel (se rubrikerna 2.3.2.1 och 2.3.2.2)  

Processteg4 Emissioner per 
ton matavfall  
(kg CO2e/ton) 

Emissioner per m3
n 

uppgraderad biogas  
(g CO2e/m3

n) 

Emissioner per kWh 
uppgraderad biogas  
(g CO2e/kWh) 

Insamling (Solna-Hagby) 33,0 254 26,2 
Tillförd el Hagby 0,12 0,923 0,095 
Transport (Hagby-Uppsala) 9,62 74,00 7,65 
Tillförd el Uppsala vatten 12,40 95,17 9,84 
Tillförd värme Uppsala 
vatten 

3,74 
28,78 2,98 

Totala emissioner 58,8 452 46,8 
Sluppna emissioner biogas -330 -2538 -262,5 
Sluppna emissioner 
biogödsel 

-51,2 -394,1 -40,8 

Sluppna emissioner total -381 -2932 -303,3 
Nettobesparing utsläpp 322,3 2480 256,5 

 

 

Figur 3. Procentuell fördelning av emissioner inom den undersökta produktionskedjan för biogas 

Som tabell 7 och figur 3 visar står insamlingen av matavfallet för de största 
växthusgasutsläppen inom den undersökta produktionskedjan. Värmebehovet vid 
rötningsprocessen, som står för en betydande del av energianvändningen (se fig. 2 och tab. 6), 
bidrar inte till någon större del av systemets emissioner. Transporterna mellan Hagby och 

                                                 
4 Data för insamling Solna-Hagby och elanvändning i Hagby (dvs. data på rad ett och två i Tabell 7) erhölls från 
Eriksson Petersen & Singh (2014) 
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Uppsala har däremot fått en större roll än vid energifördelningen. Hur emissionerna i systemet 
är relaterade till energianvändningen presenteras i figur 4. 

 

Figur 4. Emissioner av växthusgaser per använd kilowattimme i produktionskedjans olika steg. 

Figur 4 visar att elen i Hagby samt värmen hos Uppsala Vatten står för den mest 
klimatvänliga energin som införs i systemet. De processteg där mest emissioner uppkommer 
per använd kilowattimme är de olika transportmomenten, där transporterna mellan Hagby och 
Uppsala står för flest emissioner per energienhet. Värdena i figuren motsvarar antagna 
livscykelvärden för de olika använda bränslena. 

I figur 5 följer den slutgiltiga kartläggningen av det undersökta systemet för framställning av 
biogas från matavfall. Samtliga värden är angivna med räknebasen 475 ton insamlat 
matavfall, vilket på ett ungefär motsvarar den insamlade massan matavfall från hushåll i Solna 
år 2013. 

 

Figur 5. Illustration av det undersökta systemet för framställning av biogas. Gula pilar avser energi i form av 
fordonsbränslen, blå pilar avser elektrisk energi och gröna pilar avser emissioner av växthusgaser 
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3.4 Referensalternativ 
I referensalternativet, där det i biogassystemet använda matavfallet istället behandlas som 
hushållsavfall, körs avfallet under liknande förutsättningar som i biogassystemet. Även detta 
uppdrag utförs av FORIA och liknande fordon används. De huvudsakliga skillnaderna mellan 
systemen gällande transporter utgörs av att inget vatten tillsätts vid omlastning, en större 
massa fraktas per lass och kortare sträckor körs. Värden på dessa transportparametrar erhölls, 
precis som i biogassystemets fall, från en rapport skriven av SÖRAB (2014b) gällande 
transporter från anläggningen i Smedby under år 2013. Driftdata från de båda 
kraftvärmeverken togs från Fortums Miljörapport 2012 – Högdalenverket (2013) respektive 
Vattenfalls Miljöredovisning Uppsala 2012 (2013). Det effektiva värmevärdet för matavfallet 
beräknades med hjälp av data från Miljöfaktaboken 2011 (2011) enligt ekvation 28 beskriven 
under rubrik 2.3.4. Livscykelemissionerna för torv hämtades ur IVL Svenska Miljöinstitutets 
rapport Miljöfakabok för bränslen – Del 2. Bakgrundsinformation och Teknisk bilaga (2001). 
Samtliga parametrar gällande indata för referensalternativet visas i tabell 8. 
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Tabell 8. Indata för beräkningar gällande referensalternativet, för mer information om hur dessa parametrar 
använts hänvisas läsaren till metodbeskrivningen under rubrik 2.3.4 

Parameter Värde 
(Vattenfall, 
Uppsala) 

Värde 
(Fortum, 
Högdalen) 

Enhet 

Körd sträcka (enkel tur) 45 35 km 
Bränsleförbrukning 0,598 0,6 liter/km 
Transporterad massa hushållsavfall från 
Smedby år 2013 

28729 4757 ton 

Antal körda lass från Smedby år 2013 967 144  
Massa hushållsavfall per transport 29,7 33,0 ton 
Utsläpp diesel (5 % RME) 2,82 2,82 kg CO2e/liter 
Energiinnehåll diesel (5 % RME) 9,7 9,7 kWh/liter 
Förbränningskapacitet (avfall) 55 69 ton/h 
Effekt (från pannor med avfall) 191 193 MW 
Värmeeffekt (från pannor med avfall) 170  MW 
Eleffekt (från pannor med avfall)  10  MW 
Kyleffekt (från pannor med avfall) 11  MW 
Total producerad värme 2012  1 978 GWh 
Total producerad el 2012  197 GWh 
Total producerad kyla 2012  0 GWh 
Av företaget använt effektivt  
värmevärde för hushållsavfall 

12 9,64 GJ/ton 

Effektivt värmevärde matavfall 3,914 GJ/ton 
Årlig elanvändning 40 40 GWh 
Utsläpp torv 318 g/kWh 
 

Från tabell 8 kan det från den transporterade massan hushållsavfall år 2013 till de olika 
kraftvärmeverken erhållas att cirka 86 procent av avfallet körs till Uppsala och cirka 14 
procent till Högdalen. Denna fördelning användes som viktade medelvärden mellan de olika 
kraftvärmeverken (se rubrik 2.3.4). Kommande resultat beträffande referensalternativet avser 
dessa viktade medelvärden. 
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Tabell 9. Energianvändning i referensalternativets alla processteg 

Processteg5  Energianvändning 
per ton matavfall 
(kWh/ton) 

Energianvändning per 
kWh levererad energi 
(kWh/kWh) 

Insamling (Solna-Smedby) 34,4 0,043 
Elanvändning Smedby 2,54 0,0032 
Transport från Smedby 16,8 0,015 
Elanvändning i kraftvärmeverk 244 0,215 
Total energianvändning 298 0,276 
 

Tabell 10. Emissioner av växthusgaser för referensalternativets fullständiga processkedja. De sluppna 
emissionerna har räknats fram via en jämförelse med torv (se rubrik 2.3.4) 

Processteg5 Emissioner per ton 
matavfall  
(kg CO2e/ton) 

Emissioner per kWh 
levererad energi  
(g CO2e/kWh) 

Insamling (Solna-Smedby) 9,98 8,81 
Tillförd el Smedby 0,023 0,020 
Transport från Smedby 4,89 4,32 
Elanvändning i kraftvärmeverk 30,6 27,0 
Totala emissioner 45,5 40,2 
Sluppna emissioner -360 -318 
Nettobesparing utsläpp 314 277 
 

Som tabell 9 och 10 visar står elanvändningen i kraftvärmeverken för det klart största värdet 
både gällande energianvändningen och utsläpp av växthusgaser, medan elanvändningen i 
anläggningen i Smedby står för en väldigt liten del. 

  

                                                 
5 Data för insamling Solna-Smedby och elanvändning i Smedby (dvs. data på rad ett och två i både Tabell 9 och 
10) erhölls från Eriksson Petersen & Singh (2014) 
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3.5 Jämförelse mellan de två systemen 
Det undersökta systemet för produktion av biogas och dess referensalternativ skiljer sig 
betydligt i både energianvändning och utsläpp av växthusgaser, vilket illustreras i figurerna 
nedan. 

 

Figur 6. Jämförelse av energianvändningen per ton insamlat matavfall mellan biogassystemet (blått) och 
referensalternativet (rött) 

Från figur 6 kan det konstateras att biogassystemet använder mer energi än 
referensalternativet i alla steg utom elanvändningen i energiomvandlingsprocesserna, som för 
biogassystemet avser processen på biogasanläggningen i Kungsängens gård och för 
referensalternativet processen i kraftvärmeverken. 

Tabell 11. Summa in- och utgående energi samt fördelningen av olika energibärare i den utgående energin för 
biogassystemet och referensalternativet  

Parameter Biogassystem  
(kWh/ton matavfall) 

Referensalternativ  
(kWh/ton matavfall) 

Energi ut 1256  1133 
  varav kemiskt bränsle  1256  0 
  varav el 0 65,5 
  varav värme 0 1012 
  varav kyla 0 56,0 
Energi in 566 298 
 

Från data presenterade i tabell 11 beräknades kvoten mellan utgående energi och ingående 
energi i de båda systemen, vilka återfinns i tabell 12. 
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Tabell 12. Kvoten mellan utgående och använd energi i biogassystemet samt referensalternativet 

 
Parameter 

Biogassystem Referensalternativ 

𝑬𝒖𝒕
𝑬𝒊𝒏

 2,22 3,81 

 

Från nyckeltalen presenterade i tabell 12 kan det genast konstateras att referensalternativet är 
bättre än biogassystemet sett till förhållandet mellan ut- och ingående energi. 

 

 

Figur 7. Jämförelse av emissioner (givna i kg koldioxidekvivalenter per ton insamlat matavfall) mellan 
biogassystemet (blått) och referensalternativet (rött) 

Som figur 7 visar ligger framför allt transporter vid insamling och elanvändning vid 
energiomvandlingsprocesserna bakom den största andelen emissioner i båda systemen. Vid en 
närmare anblick kan det också konstateras att biogassystemet ger upphov till en större mängd 
emissioner inom hela produktionskedjan gentemot referensalternativet. 
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Figur 8. Skillnaden mellan produktionsemissioner och sluppna emissioner för de båda undersökta systemen samt 
skillnaden mellan dessa. Samtliga värden är angivna i kg koldioxidekvivalenter per ton insamlat matavfall 

Som figur 8 visar så är biogassystemet något bättre än referensalternativ sett till nettoutsläpp 
av växthusgaser, detta trots de högre utsläppen inom produktionskedjan illustrerade i figur 7. 

3.6 Kostnader 
I denna del redovisas kostnader för de aktörer som betraktats som huvudsakliga inom 
biogassystemet. Kostnader för Solna stad och SÖRAB är framtagna av den parallellt 
arbetande projektgruppen. Uppsala Vattens kostnader är grova uppskattningar på grund av 
företagets önskemål att inte få hela sin ekonomi redovisad. 

Tabell 13. Kostnader för de olika aktörerna i kedjan för produktion av biogas 

Aktör6 Kostnad (kr/ton) Kostnad (kr/m3
n) Kostnad (kr/kWh) 

Solna stad 5017 38,6 3,99 
SÖRAB 551 4,2 0,44 
Uppsala Vatten 1478 11,4 1,18 
Total 7046 54,2 5,61 

                                                 
6 Data för kostnader hos Solna Stad och SÖRAB (dvs. rad ett och två i tabell 13) erhölls från Eriksson Petersen 
& Singh (2014) 
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Figur 9. Procentuell fördelning av kostnaderna mellan de olika aktörerna i produktionskedjan för biogas 

Som tabell 13 och figur 9 visar är det Solna stad som står för merparten av biogassystemets 
kostnader. Biogasen säljs av Uppsala Vatten till ett pris motsvarande cirka 100 öre/kWh. 
Biogödslet säljs inte i dagsläget utan läggs på lager (Nordin, 2014). 

Tabell 14. De olika kostnaderna för Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård 

Delkostnad Kostnad (kr/ton) Kostnad (kr/m3
n) Kostnad (kr/kWh) 

Anläggning 875 3,19 0,33 
Uppgradering och 
tankstationer 

415 6,73 0,70 

Transport av gödsel 167 1,28 0,13 
Avskrivning gödsellager 20,8 0,16 0,02 
Total kostnad 1478 11,4 1,18 
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Figur 10. Kostnaderna per ton matavfall för Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård 

4 Diskussion 
Sett till kvoten mellan utgående energi och använd energi samt nettoemissionerna för de båda 
systemen framgår det att referensalternativet är bättre sett ur ett energieffektivitetsperspektiv, 
men att biogassystemet är ett bättre val om man ser till klimatet. Förklaringen till detta ligger 
bland annat i att biogödslet som produceras tillsammans med biogasen från Uppsala Vatten 
inte tillskrivits något energiinnehåll, men inkluderats i beräkningarna kring sluppna 
emissioner. Detta diskuteras utförligare under rubrik 4.3. Nedan kommenteras och diskuteras 
de erhållna resultaten från de två undersökta avfallshanteringssystemen. 

4.1 Transporter 
Vid en första granskning av resultatet syns tydliga skillnader, framför allt rörande 
energianvändning, mellan de olika transportmomenten. Till exempel så kan det konstateras att 
energianvändningen vid insamling av matavfall står för en betydligt större del av systemets 
totala energianvändning än den för transport mellan omlastning och 
energiomvandlingsprocess.  Detta beror främst på att de transporter som sker från 
anläggningarna i Smedby och Hagby till respektive processanläggningar transporterar 
betydligt större massor avfall per körd transport jämfört med transporterna som sker i 
samband med insamlingen av avfallet. Dessutom så sker insamlingen troligtvis under andra 
trafikförhållanden. Transporterna från Smedby och Hagby kör, till skillnad från 
insamlingstransporterna, till stor del på motorväg. Detta möjliggör ett bättre utnyttjande av 
fordonsbränslets energiinnehåll. Gällande emissioner så beror insamlingsfasens lägre 
växthusemissioner per energienhet på att dessa bilar till stor del körs på fordonsgas med ett 
biogasinnehåll på 50 %, medan resterande transporter körs på diesel. Ur klimatsynpunkt vore 
det av anledningar nämnda ovan önskvärt att fler transporter i kedjan kördes med 
klimatvänligare drivmedel. Frågan är då bara hur bra biogas lämpar sig i de tyngre fordon som 
transporterar substrat mellan omlastnings- och processanläggningarna i de båda systemen.  
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Skillnaden i energianvändning vid transport från omlastning till energiomvandlingsprocess 
mellan biogassystemet och referensalternativet beror dels på att matavfallet i snitt färdas en 
längre sträcka per transport i biogassystemet. Sträckan Hagby-Uppsala är längre än båda 
sträckorna Smedby-Uppsala och Smedby-Högdalen. En annan faktor som resulterar i högre 
energianvändning hos biogassystemet är tillsatsen av vatten som görs i Hagby innan transport 
till Uppsala Vattens anläggning. Denna tillsats av vatten resulterar i en mindre mängd rent 
avfall per transport från Hagby relativt transporterna från Smedby vilket i sin tur resulterar i 
ett större antal körda transporter för samma massa avfall. Den högre energianvändningen i 
biogassystemet resulterar, till följd av att samma bränsle används, i att emissionerna för 
transporten mellan omlastnings- och processanläggningen blir högre relativt 
referensalternativet. 

Enligt Tonny Hendered, platschef på Hagby återvinningsanläggning, strävar SÖRAB mot att 
minska andelen tillsatt vatten vid omlastningen av matavfallet. Detta skulle i så fall påverka 
resultaten från denna studie. Om vattentillsatsen i Hagby skulle halveras skulle detta innebära 
en minskning av systemets emissioner med ungefär 0,8 % (0,472 kg/ton matavfall) och 
energianvändningen med cirka 0,3 % (1,62 kWh/ton matavfall). En annan förbättring som kan 
ske inom detta område är att se till att fylla transporterna till sin maxkapacitet 30 ton istället 
för att i dagsläget lasta 24 ton per transport i genomsnitt. Detta skulle leda till en 
energiminskning på 1,2 % (1,62 kWh/ton matavfall) och en emissionsminskning på 3,3 % 
(1,92 kg/ton matavfall) sett till hela produktionskedjan. 

Den höga energianvändningen i insamlingsfasen hos biogassystemet gentemot 
referensalternativet beror troligtvis på att den totala mängden insamlat avfall är betydligt 
mindre än mängden insamlat hushållsavfall. Bilarna som endast samlar matavfall får då åka 
en betydligt längre sträcka per ton insamlat avfall jämfört med bilarna som samlar 
hushållsavfall, vilket resulterar i en hög energianvändning. I ett framtida fall, där sorteringen 
av matavfall antas öka, skulle energianvändningen och emissionerna per ton avfall i detta steg 
minska. Detta skulle naturligtvis gynna det undersökta biogassystemet gentemot 
referensalternativet, både energi- och emissionsmässigt. 

4.2 Energiomvandlingsprocesser 
Som tabellerna 7, 10 och 11 samt figurerna 6 och 7 visar så står 
energiomvandlingsprocesserna i de båda systemen för en betydande del av både 
energianvändningen och växthusgasemissionerna. Detta medför förstås att antaganden och 
uppskattningar i detta led har en stor påverkan på slutresultatet. Inledningsvis kan det i 
Uppsala vattens fall konstateras att användningen av pellets medför att ett i systemet 
förhållandevis stort energibehov kan tillgodoses utan en stor påverkan på klimatet. Den 
använda elektriciteten i de båda anläggningarna, som antagits vara av karaktären nordisk 
elmix, har emellertid en betydligt större inverkan på klimatet per kWh vilket illustreras i figur 
4. Antagandet av nordisk elmix har också en större inverkan på referensalternativet än 
biogassystemet, eftersom att elanvändningen i detta alternativ är lite mer än dubbelt så stor. 
Om istället ett antagande gjorts att elavtalet på dessa anläggningar liknade det hos SÖRAB, 
hade det lett till en emissionsminskning hos biogassystemet med cirka 20 % och hos 
referensalternativet med cirka 62 %. Från detta kan det konstateras att värdet för emissionerna 



28 
 

från referensalternativet är väldigt känsligt gällande vilket antagande som görs för den 
använda elen. 

Avfallet som når Uppsala Vattens biogasanläggning kan i huvudsak delas in i tre kategorier; 
matavfall i nedbrytningsbara papperspåsar, matavfall i plastpåsar och slakteriavfall. Dessa tre 
typer har i denna studie antagits ge samma mängd gas per ton avfall samt antagits kräva lika 
mycket energi vid processen på anläggningen. Som beskrivs under rubrik 3.2.1 skiljer sig 
dock mottagandet mellan de olika typerna av avfall och därmed energianvändningen. Enligt 
Andersson (2011) står påsöppnaren, som endast matavfallet i plastpåsar behöver passera, för 
3,5 % av anläggningens totala elanvändning. Detta skulle innebära att Solnas matavfall, som 
packeteras i nedbrytningsbara påsar, troligtvis står för en något mindre elanvändning per ton 
matavfall än vad som angivits i resultatet. Skillnaden är dock väldigt liten, en minskning av 
elanvändningen hos Uppsala Vatten med 3,5 % skulle endast innebära en minskning på cirka 
1,9 kWh/ton avfall. Detta motsvarar ungefär 0,5 % av biogassystemets totala 
energianvändning, vilket betyder att antagandet om att energianvändningen är densamma för 
alla avfallstyper inte påverkar resultatet i någon större grad.  

De olika typerna av mottaget avfall skiljer sig också i kvalitet. Uppsala Vattens 
processingenjör Peter Malmros menar att slakteriavfallet ger något mer biogas per massenhet 
än matavfallet som levereras i påsar. Avfallet från Solna, som är förpackat i påsarna av 
nedbrytningsbar typ, ger dock mer gas än det som förpackas i plastpåsar. Exakt hur mycket 
mer biogas som utvinns av slaktavfallet jämfört med det insamlade matavfallet är okänt, men 
det faktum att det tillförda substratet vid Kungsängens gård består till cirka 85 % av matavfall 
motiverar antagandet om att matavfallet från Solna ger lika mycket biogas per ton som 
anläggningens genomsnitt. 

En annan osäkerhet rörande referensalternativet är de antaganden som gjorts kring effektiva 
värmevärden. Kvoten mellan matavfallets värmevärde och det osorterade hushållsavfallets 
värmevärde är proportionell mot den beräknade levererade energin per ton matavfall i 
kraftvärmeverken. Det effektiva värmevärdet för matavfall beräknades med hjälp av 
Miljöfaktaboken 2011 till 3,914 MJ/kg (se ekvation 28 och tabell 8). Det effektiva 
värmevärdet för hushållavfall var i denna rapport givet till 12,2 MJ/kg medan de effektiva 
värmevärdena som användes för kraftvärmeverken i Uppsala och Högdalen var 12 MJ/kg 
respektive 9,64 MJ/kg. Dessa värmevärden skiljer sig alltså inte alltför mycket från värdet i 
Miljöfaktaboken 2011, vilket ger dem en viss trovärdighet. 

4.3 Biogödslet 
Det av Uppsala Vatten producerade biogödslet kan ses som en restprodukt vid produktionen 
av biogas. De resultat som använder enheter med ett värde per m3

n biogas eller per kWh kan 
därför vara en aning missvisande eftersom endast biogasens nytta indikeras i enheten. 
Biogödsel är inget energislag vilket innebär att det skulle vara tämligen intetsägande att mäta 
dess energi. Produktionen av biogödsel resulterar emellertid i utebliven energianvändning då 
produktion av konstgödsel är mycket energikrävande (Wood & Cowie, 2004).  
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Huruvida biogödslet helt och hållet kan ersätta konstgödsel är inte helt självklart. Fördelen 
med konstgödsel är bland annat dess näringstäthet vilket gör det lättare att hantera. 
Exempelvis lämpar sig inte biogödsel särskilt bra till gödsling av gräsytor på grund av den 
stora mängden gödsel som krävs för att tillföra en erforderlig mängd näring. Detta verkar 
givetvis negativt på efterfrågan på biogödslet, eftersom att konstgödsel i regel ger en större 
flexibilitet. En annan faktor som troligen inverkar negativt på biogödslets ekonomiska 
konkurrenskraft är den upplevda risken för problem beträffande sjukdomsspridning och 
föroreningar, certifikat till trots. 

4.4 Exergi & energinytta 
I resultatdelen har värden för energimängder in och ut ur systemet presenterats. Dock ger 
dessa resultat inte en fullständig bild av systemets nytta i avseende på energi. Som nämnts 
redan i arbetets inledning kan sällan energi i form av två olika sorters energibärare likställas 
med varandra. En energienhet elektricitet eller bränsle är exempelvis ur exergisynpunkt 
betydligt mer värdefull än en energienhet värme. Om detta exergiperspektiv anammas 
förefaller genast nyckeltalet Eut/Ein som aningen missvisande. I denna kvot likställs nämligen 
all energi, oberoende av dess kvalitet. Exempelvis så summeras el- och värmeförbrukning, 
samt energiinnehåll i använda bränslen för att erhålla ett värde på Ein, även om exergin skiljer 
sig nämnvärt mellan dessa. El och kemiska bränslen har en exergifaktor nära 1 medan 
exergifaktorn för värme varierar, beroende på temperatur relativt dess omgivning, mellan 0 
och 0,49 i intervallet 20 till 300 °C för en omgivningstemperatur på 20 °C (Stattin, et al., 
2009). 

Att enbart se till exergi för att avgöra vad som är nyttig energi är emellertid inte heller 
optimalt. Eut i biogassystemets fall, som består av kemiskt bränsle med en exergi nära 1, 
representerar knappast mängden nyttig energi som lämnar systemet. Om gasen används i en 
förbränningsmotor kan denna i dagsläget tillgodogöra sig mindre än hälften av den tillförda 
energin i form av gasens energiinnehåll. Detsamma gäller för den i systemet instoppade 
energin som utgörs av diesel. En annan anledning till att inte enbart se till värden på exergi är 
att mängden tillgodogjord nyttig energi varierar betydligt mellan olika användningsområden. 
Exempelvis så lämpar sig värmeenergi i stort sett lika bra som elektricitet i 
uppvärmningssyfte, trots en stor skillnad i exergi. Stattin et al. (2009) menar att exergin bör 
betraktas som ett mått på hur många användningsområden energislaget i fråga lämpar sig för. 
Att enbart se till exergi vid beräkning av nyttig energi blir alltså missvisande om ingen hänsyn 
tas till energislaget i frågas användningsområde. 

Om dessa resonemang appliceras på jämförelsen mellan biogassystemet och 
referensalternativet kan det konstateras att energin som lämnar biogassystemet är väldigt 
värdefull sett till dess exergi. Energin som lämnar referensalternativet består dock 
övervägande av fjärrvärme, som på grund av en i exergisammanhang låg temperatur medför 
en låg energikvalitet. Den producerade elen har emellertid en hög exergi, men på grund av att 
denna el är i minoritet gällande kraftvärmeverkens levererade energi så är biogassystemet 
bättre sett till exergin på den utgående energin. Gällande den ingående energin i de båda 
systemen så används ungefär dubbelt så mycket el i referensalternativet gentemot 
biogassystemet. I biogassystemet används dock mer än fyra gånger så mycket bränsle och en 
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hel del värme vid rötningsprocessen. Detta medför att referensalternativet är bättre gällande 
den ingående energin, både genom att mindre energi används totalt inom kedjan samt att en 
något mindre mängd högkvalitativ energi brukas. Sett till nettosiffror är emellertid 
biogassystemet ett bättre alternativ vid anamning av ett renodlat exergiperspektiv. 

Som diskuterats ovan är dock ett renodlat exergiperspektiv knappast ett optimalt verktyg för 
att mäta energinyttan. Hänsyn måste, förutom till energikvalitet, tas till energin i frågas 
användningsområde. Ett bättre sätt att mäta energinyttan i de båda systemen skulle möjligtvis 
kunna vara att titta på marknadspriser för de olika energislagen som träder in i och lämnar 
systemen. Marknadspriserna baseras delvis på konsumenternas efterfrågan, vilket medför att 
de har möjlighet att spegla energins nytta inom sitt användningsområde på ett bättre sätt än 
exergiperspektivet. En annan aspekt som bör tas i beaktning vid en jämförelse av de två 
avfallssystemen är möjligheterna för klimatmässiga förbättringar inom fjärrvärmen respektive 
fordonsflottan. Inom fjärrvärmen finns idag ett betydligt större urval av etablerade och relativt 
klimatvänliga bränslen än inom transportsektorn. Detta ger biogassystemet en viss 
klimatmässig fördel gentemot referensalternativet sett till ett större perspektiv än just denna 
fallstudie.  

4.5 Kostnader  
De kostnadssiffror som anges i resultatdelen ger en grov uppskattning av 
produktionskostnaden för biogasen som lämnar det undersökta systemet. Denna kan vid en 
första anblick anses som väldigt hög. Det bör dock tas i beaktning att systemet också utgör en 
samhällsnytta i form av avfallshantering. Kostnaden för denna avfallshantering skulle, 
oberoende av det undersökta systemets existens, ändå finnas. För att erhålla den egentliga 
totala produktionskostnaden bör således omkostnaderna för omhändertagandet av vanligt 
hushållsavfall motsvarande det matavfall som i systemet blir biogas inräknas. Med andra ord 
bör egentligen endast de extra kostnader som uppkommer gentemot den “vanliga” 
avfallshanteringen tillskrivas biogasen. 

En annan positiv effekt av biogassystemet som ej innefattas av kostnadsberäkningarna är dess 
produktion av biogödsel. Kostnaden för biogödselproduktionen kan, förutom Uppsala Vattens 
gödsellager, allokeras till en del av samtliga kostnader i systemet. Ett tänkbart sätt att allokera 
kostnaderna till biogödslet och därmed separera de kostnader som hör till gasen vore att, likt 
metoden beskriven under rubrik 2.3.2.2 beräkna produktionskostnaden av den ersatta 
mängden konstgödsel. 

4.6 Annan miljöpåverkan 
För att bedöma de två systemen för avfallshanterings miljöpåverkan har endast 
klimatperspektivet tagits i beaktning i form av utsläpp av växthusgaser. Detta ger dock ingen 
fullständig bild av systemens prestanda i avseende på miljövänlighet, då andra faktorer såsom 
partikelutsläpp, bidrag till försurning och övergödning samt lokala miljöeffekter vid 
exempelvis resursuttag försummas.   

Biogödslet som produceras ger upphov till miljöförbättringar om det ersätter konstgödsel. I 
denna studie har denna nytta enbart mätts i utsläpp av växthusgaser. Detta är emellertid ett 
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exempel på förkastning av en nytta i övergödningssynpunkt eftersom konstgödsel bidrar till 
övergödning. Produktionen av biogödsel från matavfall bidrar till att i högre grad sluta 
kretsloppen av näringsämnen genom att de näringsämnen som användes vid produktion av 
maten återförs till jordbruket. Beträffande fosfor skulle detta kunna ses som särskilt viktigt 
eftersom fosfor i många fall är en bristvara, något som ett flertal nationer uttryckt sin oro för 
(Gilbert, 2009). 

5 Slutsatser 
Det undersökta systemet för produktion av biogas är något sämre än referensalternativet, i 
vilket matavfall sorteras som hushållavfall för att sedan förbrännas i kraftvärmeverk, sett 
enbart till förhållandet mellan energiflöden in och ut ur systemen. Detta förhållande 
försummar dock energibidraget från det producerade biogödslet och ger ingen fullständig bild 
av hur stor energinytta de båda systemen bidrar med. Biogassystemet använder mer energi av 
låg kvalitet samt mindre av det högkvalitativa energislaget elektricitet relativt 
referensalternativet. Energin som lämnar biogassystemet är också av betydligt högre kvalitet 
jämfört med energin som lämnar referensalternativet.  

Biogassystemet är något bättre än referensalternativet sett till reduktion av växthusgasutsläpp. 
Värden för systemens emissioner är dock väldigt känsliga gällande de antaganden som gjorts i 
studien. Sett till ett större perspektiv har också biogassystemet en annan klimatmässig fördel. 
Tillgången på förnybar energi är, relativt den svenska kraftvärmen, generellt sett betydligt 
mindre inom transportsektorn, i vilken biogassystemets utgående energi kan verka. 

Eftersom de största emissionerna och en stor del av energianvändningen i biogassystemet sker 
i samband med insamlingen av matavfallet, finns där störst potential för förbättringar. I ett 
framtida fall där mer matavfall sorteras kan dessa värden dock komma att ändras betydligt till 
biogassystemets fördel. Transporterna mellan Hagby och Uppsala är den länk i kedjan som 
släpper ut mest växthusgaser per kilowattimme, samt står för en relativt stor del av systemets 
totala emissioner. Dessutom står elanvändningen hos Uppsala Vatten för en betydande del av 
systemets emissioner. 

Kostnaden per kilowattimme producerad biogas sett över hela produktionskedjan överstiger 
det pris som biogasen slutligen säljs för. Emellertid står biogassystemet, utöver biogas- och 
biogödselproduktionen, för en samhällelig nytta i form av avfallshantering. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det undersökta biogassystemet inte är särskilt bra sett 
till ett energiperspektiv och inte heller en påtaglig förbättring emissionsmässigt gentemot 
referensalternativet. Vid en mer djupgående analys av resultaten och ett större hänsynstagande 
till systemens komplexitet framgår dock biogassystemet som ett steg i rätt riktning i strävan 
mot ett mer hållbart samhälle. 

  



32 
 

6 Förslag till vidare studier 
Denna studie har haft ett tydligt fokus på den undersökta produktionskedjans energiflöden och 
utsläpp av växthusgaser. Förutom detta huvudfokus har även en enklare kostnadsanalys 
genomförts. Emellertid ger en kartläggning av energiflöden och växthusgasemissioner ingen 
fullständig bild av hur systemet förhåller sig till begreppet hållbar utveckling. Att undersöka 
hur systemet förhåller sig till andra hållbarhetsaspekter såsom övergödning, partikelutsläpp 
och sociala faktorer samt jämföra dessa parametrar gentemot andra avfallshanteringssystem är 
således ett utmärkt föremål för vidare studier. 

En annan infallsvinkel som skulle kunna vara intressant för vidare studier är en mer 
djupgående analys av systemets kostnader. Denna analys skulle kunna jämföra detta systems 
kostnader gentemot annan avfallshantering, exempelvis det referensalternativ som betraktats i 
denna studie. Det skulle också vara intressant att genomföra en mer dynamisk analys, där 
systemets parametrars växelverkan gentemot varandra undersöks. Genom en sådan skulle 
förmodligen förbättringsförslag enklare hittas. 

7 Författarnas tack 
Författarna vill rikta ett stort tack till handledare Peter Hagström vid Kungliga Tekniska 
högskolan för all hjälp och vägledning under arbetets gång. 

Tack även till Lovisa Eriksson Petersen och Archit Singh för ett givande samarbete och utbyte 
av data relaterat till projektet. 

Till sist vill författarna även tacka Lennart Nordin och Peter Malmros vid Uppsala Vattens 
biogasanläggning, Viktor Kamb vid Fortum Värme, Anders Willén och Anna Karlsson vid 
Vattenfalls kraftvärmeanläggning i Uppsala samt Tonny Hendered, Åsa Lindelöf, Ylva Grill 
och Per Hammarlund på SÖRAB. Utan hjälp från dessa angående information och data 
gällande de undersökta systemen hade denna kartläggning inte kunnat genomföras. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1 – Frågor till Uppsala Vatten ställda via mail 
Frågor kring biogasproduktion 10/2-2014 (Peter Malmros) 
Hur ser de olika stegen för framställning av biogas och biogödsel i er anläggning ut från att ni 
tar emot matavfallet till dess att biogas och biogödsel är klart för användning? 

Hur mycket matavfall tar ni emot per år för framställning av biogas och biogödsel? Hur 
mycket har sitt ursprung i Solna? 

Hur stor är energiåtgången för var och en av dessa processer per år? Var kommer denna 
energi ifrån? 

Vi skulle gärna vilja en siffra på hur mycket matavfall som krävs för att producera en viss 
energimängd/volym biogas. Hur mycket gödsel produceras vid denna mängd? 

Kostnadsfrågor 31/3-2014 (Lennart Nordin) 
1. Hur mycket betalar ni för er el? 

2. Vi har fått reda på att ni i framtiden kommer tillgodose ert värmebehov med hjälp av 
pellets. Har ni någon uppskattning på hur mycket dessa pellets kommer att kosta er? 

3. Hur stora är era personalkostnader? 

4. Hur stora är de övriga kostnaderna (drift, underhåll etc.)? 

5. Hur mycket säljer ni fordonsgasen resp. biogödslet för? 

Förtydliganden gällande kostnader 31/3-2014 (Lennart Nordin) 
I de driftkostnader du gav en siffra på i föregående mail, ingår då el och värmekostnader (om 
ni har värmebehov utöver den biogas ni använder)? 

Är siffran du gav på de kostnader som gödslet för med sig en nettosiffra, dvs gjorde ni en 
förlust på 4,5 miljoner förra året på grund av biogödslet? Tar ni inte alls betalt för gödslet? 

Hur stor var den totala investeringskostnaden för anläggningen (inräknat utbyggnaden som 
skedde efter 2010)? 

Vi förstår att de olika ingående komponenterna i anläggningen ser olika ut gällande tekniska 
och ekonomiska livslängder, men har ni själva gjort någon uppskattning på anläggningens 
livslängd? Det vi vill få fram är hur vi ska omvandla investeringskostnaden till kostnad/år. 
Finns det någon årlig kostnad för anläggningstillgångarna enligt avskrivning? 

Fråga om gasuppgradering 1/4-2014 (Peter Malmros) 
Elförbrukningen som du angav var 54 kWh/ton inkommande substrat, inkluderar den 
uppgraderingen av biogasen? Om inte, har du någon uppskattning på hur stor den är? 
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Bilaga 2 – Frågor ställda till SÖRAB via mail 
Fråga rörande transport Hagby-Uppsala 12/2-2014 (Ylva Grill) 
Vi mailade Foria med frågor kring transporten av matavfall från Hagby till biogasanläggingen 
i Uppsala och fick följande svar:  
(bränsleförbrukningen varierar beroende på biltyp, lastsort, vikt, körsätt, underlag, säsong på 
året (dvs barmark eller inte samt lufttemperatur). Vi har självklart data för allt detta med 
tillhörande miljörapporter som lämnas till SÖRAB, dessa rapporter kan jag inte utan 
SÖRABs godkännande lämna ut. 
 
Så nu undrar vi om vi skulle kunna få tillgång till dessa miljörapporter som åsyftas. 
Frågor rörande Hagby 26/3-2014 (Tonny Hendered) 
Hur mycket utsorterat matavfall tog SÖRAB emot år 2013, mer exakt än 13000 ton?   

Hur mycket matavfall (inklusive tillsatt vatten) skickades till Uppsala Vatten år 2013? 

Transporteras allt sorterat matavfall till Uppsala Vatten? 

Enligt Lovisa och Archit sa du att det i genomsnitt transporteras 22-23 ton avfall med varje 
lastbil som åker till Uppsala, hur väl stämmer denna siffra? 

Frågor rörande Smedby 31/3-2014 (Tonny Hendered) 
1. Hur stor andel av ert mottagna hushållsavfall transporteras till Högdalen respektive 
Uppsala, dvs hur ser fördelningen ut? 

2. Gällande transporterna mellan Hagby och Uppsala vatten hade FORIA (som kör uppdraget) 
lämnat rapporter till er i form av excel-ark med information om körd sträcka, 
bränsleförbrukning m.m. Finns liknande uppgifter hos er för uppdragen mellan Smedby och 
kraftvärmeverken i Högdalen & Uppsala och skulle vi i så fall kunna få dem? 

3. Som påföljd till föregående fråga; hur stor massa lastas de transporter som lämnar Smedby 
med i genomsnitt? Alt. Hur många transporter kördes och hur mycket hushållsavfall lämnade 
Smedby totalt under föregående år (eller det senaste året där information finns tillgänglig)? 

4. När det gällde insamlat matavfall som senare skickades för att bli biogas tillsattes en 
relativt stor mängd vatten vid Hagbys anläggning innan matavfallet lämnade anläggningen. 
Sker detta också, mot förmodan med tanke på att den potentiellt utvunna energin minskar, för 
det hushållsavfall som ska förbrännas i kraftvärmeverken? I så fall skulle vi gärna vilja ha en 
siffra på hur stor massa avfall som samlades in respektive lämnade anläggningen under det 
senaste året där information finns tillgänglig. 

Bilaga 3 – Frågor ställda till FORIA via mail 
Frågor rörande transport Hagby-Uppsala 10/2-2014 (Sebastian Sandberg) 
Vilket kontor är det som ansvarar för matavfallstransporterna mellan Hagby och 
biogasanläggningen vid Kungsängens gård? Hur lång sträcka körs utöver den mellan dessa 
anläggningar? 
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Hur ser bränsleförbrukningen ut vid körning av matavfallet mellan anläggningarna (dvs. hur 
mycket och hur ofta tankas bilarna)? Vilket bränsle används? 

Bilaga 4 – Frågor ställda till Fortum via mail 
Frågor kring kraftvärmeverket i Högdalen 3/4-2014 (Niklas Öberg) 
1. Hur mycket hushållsavfall tog ni emot under 2013?  

2. Eldar ni annat än hushållsavfall? Om ja, kan du ge oss en uppskattning på hur stor andel av 
den totala el-, värme- och kylproduktionen som har sin grund i hushållsavfallet? 

3. Hur mycket värme, el och kyla levererade ni under 2013? 

4. Hur mycket el och värme användes totalt under 2013 på er anläggning i Högdalen (lokaler 
etc. inräknat)? Använder ni den egenproducerade elen och värmen för detta ändamål? 

5. Om ni inte använder er egenproducerade el i Högdalen, var kommer den ifrån då (kan vi 
anta nordisk elmix)? 

6. Finns det data gällande utsläpp från anläggningen? 

Bilaga 5 – Frågor ställda till Vattenfall via mail 
Frågor kring kraftvärmeverket i Uppsala 8/4-2014 (Anders Willén) 
1. Hur mycket hushållsavfall tog ni emot under 2013?  

2. Eldar ni annat än hushållsavfall? Om ja, kan du ge oss en uppskattning på hur stor andel av 
den totala el-, värme- och kylproduktionen som har sin grund i hushållsavfallet? 

3. Hur mycket värme, el och kyla levererade ni under 2013? 

4. Hur mycket el och värme användes totalt under 2013 på er anläggning i Högdalen (lokaler 
etc. inräknat)? Använder ni den egenproducerade elen och värmen för detta ändamål? 

5. Om ni inte använder er egenproducerade el i Högdalen, var kommer den ifrån då (kan vi 
anta nordisk elmix)? 

6. Finns det data gällande utsläpp från anläggningen? 

Följdfrågor kring värmeverket 9/4-2014 (Anders Willén) 
1. Avser kolumnen tillförd energi den (brutto)energi som fås ut från respektive bränsle? Eller 
avser den det faktiska energiinnehållet i energikällan? 

2. Om skillnaden mellan tillfört och producerad är egenförbrukning och förluster, vad är då 
skillnaden mellan produktion och leverans? 

3. Finns det något sätt att få data för endast egenförbrukning, annat än den siffra som 
representerar summan av både egenförbrukning och förluster? 
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