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Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 
företagsekonomi, EKL 361, VT 2007  
 
Författare: Maria Karlsson, Sofia Lanebäck och Fatima Saleh 
Handledare: Helena Forslund och Leif Enarsson 
 
Titel: Biomal konceptet - En Livscykelanalys över hur animaliska biprodukter 
hanteras 
 
Bakgrund: Det har länge varit ett problem att göra sig av med animaliska 
biprodukter och volymerna har även ökat sedan nytt EU-direktiv från 2005 förbjöd 
deponering av organiskt avfall. Biomal produceras genom att animaliska biprodukter 
krossas och mals ner till en köttmassa.  
 
En Livscykelanalys är en metod som belyser miljöpåverkan från en process, produkt 
eller aktivitet genom att påvisa och kvantifiera användning av energi och material och 
miljöutsläpp.  
 
Syfte: Beskriva hur Biomalkonceptet ser ut idag genom att göra en LCA 
(Livscykelanalys). 
 
Metod: Vår uppsats är en fallstudie på Biomalkonceptet. Vi har en positivistisk 
grundinställning då vårt mål har varit att undersöka processerna på ett så objektivt 
sätt som möjligt. Vi använder oss av både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. 
Våra primärdata fick vi genom intervjuer och observationer och våra sekundärdata 
fick vi genom litteraturstudier och material tillhandahållet från intervjuobjekten.  
 
Slutsatser: Biomals produktionsprocess är en sluten process som orsakar minst 
miljöbelastningar. Transporterna utgör den största miljöbelastningen för 
Biomalkonceptet. Biomal förbränns tillsammans med torv, RT-flis och PTP i 
varierande blandningar. Enligt belastningsindex ECO Sweden 1998 utgör NOx den 
största miljöbelastningen, vilket bidrar till försurning och övergödning. Enligt 
belastningsindex ET-long Sweden utgör CO2 den största miljöbelastningen, vilket 
bidrar till växthuseffekten.  
 
 
Förslag till fortsatt forskning: Vi skulle gärna se att denna studie kompletteras med 
information om torv, RT-flis och PTP och sedan används vid en jämförelse med 
något annat bränsle eller annan bränsleblandning. Även annan användning av ABP 
skulle vara intressant att undersöka, till exempel dess framtida användning i 
Biodiesel. 
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INLEDNING 

1. Inledning 

 detta kapitel presenterar vi bakgrund till vårt ämne: hanteringen av 

animaliska biprodukter och metoden Livscykelanalys och diskuterar kring 

dess olika problem i en problemdiskussion. Detta leder oss till vår 

problemformulering och därefter till vårt syfte med uppsatsen. 

 I

 

1.1 Bakgrund 

Avfallshantering är en viktig del i samhällets infrastruktur, material flöde, omsättning 

av näringsämnen och energi för uppvärmning. En effektiv avfallshantering medför att 

Sveriges miljömål kan uppnås.1 Några av Sverige miljömål är; begränsad 

klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö2. Naturen tar skada av enkelriktade flöden, så 

som avfall. Genom att återföra dessa restprodukter till kretsloppet förhindras detta.3 

För att användningen av naturresurser ska minska är det viktigt att återanvända avfall 

som ändå skapas4. 

 

Att göra sig av med djurkadaver och slaktavfall, (animaliska biprodukter hädanefter 

kallade ABP), har länge varit ett problem för lantbruket och myndigheter och orsakat 

avsevärd miljöbelastning. I samband med ökande smittskyddskrav, inte minst efter 

alla turer kring galna kosjukan (BSE), har EU’s krav på hur ABP ska omhändertas 

skärpts.5 I och med ett nytt EU-direktiv förbjuds deponering av organiskt avfall från 

första januari 20056. Detta har också medfört att volymerna som ska omhändertas har 

ökat7.  

 

                                                 
1 www.rvf.se/m4n?oid=1431&_locale=1 
2 http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/alla_mal.php 
3 http://www.konvex.se/index.php?id=17 
4 http://www.naturvardsverket.se/Produkter-och-avfall/Avfall/Hantering-och-behandling-av-
avfall/atervinning-av-avfall-i-anlaggningsarbeten/ 
5 http://www.sva.se/dokument/stdmall.html?id=1154&searchstring=slaktavfall&visaarkiv=1 
6 Regeringskansliet (Ds 2001:23), s. 52 
7 http://www.sva.se/dokument/stdmall.html?id=1154&searchstring=slaktavfall&visaarkiv=1 
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ABP passar bra som bränsle vid energiproduktion och är en resursbesparande metod8. 

En enkel definition av ABP är, allt från djurriket som inte är livsmedel. Där 

inkluderas till exempel biprodukter från slakt, styckning och chark (som inte är 

avsedda som livsmedel) samt naturgödsel9.  

 

Det vanligaste sättet att hantera ABP på är att bearbeta dessa till fett, kött- och 

benmjöl. Fettet används bland annat vid energiverk istället för olja och kött- och 

benmjöl används för energiproduktion. Biomal är ett nytt koncept där biobränsle 

produceras genom att animaliska biprodukter krossas och mals ner till en köttmassa. 

Detta koncept är enklare, billigare och mindre energikrävande.10 Konvex är det enda 

bolag i Sverige som omhändertar och bearbetar ABP genom den nya processen kallad 

Biomal. Råvarorna härstammar från svenska slakterier och djurägare.11 Den färdiga 

Biomalen förbränns sedan för att utvinna energi12. 

 

Då miljömedvetenheten har ökat har samtidigt bilden av miljöproblemen blivit mer 

komplicerade. När fabriksutsläppen har minskat så har det riktats större intresse mot 

att titta på produkters totala miljöpåverkan.13 En metod för att visa en process, 

produkts eller en aktivitets miljöpåverkan är Livscykelanalys, på engelska Life Cycle 

Assessment, (hädanefter kallad LCA)14. LCA visar en produkts miljöpåverkan ”från 

vaggan till graven”. Vaggan är när råmaterial utvinns från naturresurser och graven är 

vid produktens bortskaffande.15 En Livscykelanalys belyser miljöpåverkan från en 

process, produkt eller aktivitet genom att påvisa och kvantifiera användning av 

energi, material och miljöutsläpp. Metoden ska också tolka och bedöma de olika 

utsläppen.16  

 

                                                 
8 Regeringskansliet (Ds 2001:23), s. 41-47 
9 Edström, M. et. al., (2006), s. 9 
10  http://www.konvex.se/index.php?id=52 
11 http://www.konvex.se/index.php?id=2 
12 Virta, Leo., (2007-04-19) 
13 Ryding, S-O., (1995), s. 343 
14 Henricson, C. et. al., (2000), s. 296 
15 Baumann, H. et. al., (2004), s. 19 
16 Henricson, C. et. al., (2000), s. 296 
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1.2 Problemdiskussion  

I många EU länder används ABP oftast till köttmjölstillverkning men användning av 

köttmjöl i foder är idag begränsad på grund av smittorisken. Därför har stora delar av 

köttmjölet bränts, ofta utan att ta tillvara på energin.17 Att producera energi anses 

idag vara den mest lönsamma metoden att ta tillvara ABP, rent resursmässigt. Detta 

beror på att marknaden idag inte efterfrågar fetter och köttmjöl i lika stor 

utsträckning.18 Eftersom användningen av köttmjöl till foder minskar tycker vi inte 

att foderproduktionen är intressant att undersöka och väljer därför att titta på 

produkter som används till att generera energi. Vi tycker att det är positivt att 

använda så mycket som möjligt av de ABP som uppstår med så lite resurser som 

möjligt, därför vill vi undersöka det sättet som vi tror effektivt tar tillvara på 

biprodukterna.  

 

Bearbetningsprocessen till fett och kött- och benmjöl som sker innan själva 

energiproduktionen är, i sig, energikrävande och onödigt komplicerad19. Vi anser 

därför att det är av intresse att kartlägga hur Biomalkonceptet ser ut från det att en 

ABP uppstår till att den återanvänds i form av energi. Vad består inflödet till 

Biomalproduktionen av? Vad händer i detalj med ABP i Biomalproduktionen? Vad 

består processens utflöde av?   

 

Ur miljömässig aspekt är det också viktigt att öka användningen av de förnyelsebara 

energikällorna. Om biobränslen hanteras på rätt sätt är de mycket bra ur ett 

miljöperspektiv20. Vilken energi går åt för att framställa Biomal? Vilka emissioner 

ger Biomal upphov till under produktion och förbränning? Hur stor del utgör 

transporterna till och från produktions- och förbränningsanläggningarna? För att få en 

helhetsbild kan vi inte enbart titta på enstaka faktorer. För att få svar på alla våra 

frågor behöver vi se på ett flertal viktiga faktorer för Biomalkonceptet, det vill säga 

”från vaggan till graven”. Konceptets vagga innebär att energi och material tas ut från 

                                                 
17 http://www.sva.se/dokument/stdmall.html?id=1154&searchstring=slaktavfall&visaarkiv=1 
18 Regeringskansliet (Ds 2001:23), s. 46 
19 http://www.konvex.se/index.php?id=52 
20 http://www.vattenfall.se/om_ vattenfall/energikunskap/biobransle/miljo.asp 
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naturen och graven är när energi och material återförs till naturen igen21. Som vi ser 

det så består Biomalkonceptet av två processer produktions- och 

förbränningsprocessen. Dessa två processer försörjs med input genom transport till 

och från produktions- och förbränningsanläggningen. Att få en helhetsbild av en 

process och dess miljöpåverkan är inte enkelt men metoden LCA är en möjlig 

lösning.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur ser en LCA ut för Biomalkonceptet? Utifrån LCA’n ämnar vi att besvara 

nedanstående frågor: 

Delfråga 1: Hur ser produktionsprocessen ut? 

Delfråga 2: Hur ser förbränningsprocessen ut? 

Delfråga 3: Vilken miljöpåverkan har Biomalkonceptet? 

 

1.4 Syfte  

Beskriva hur Biomalkonceptet ser ut idag genom att göra en LCA. 

 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

Denna uppsats är strukturerad enligt figur 1.1 men den har egentligen inget renodlat 

empirikapitlet. Detta beror på att vi följer LCA-metoden som presenteras i 

teorikapitlet. Vi har valt att förtydliga hur kapitel 4 ”Genomförandet av LCA på 

Biomalkonceptet” är strukturerat först i slutet på kapitel 3 på grund av att upplägget 

innehåller teorin. Vi vill med andra ord att läsaren ska ha läst teorin innan vi går in på 

detaljer om vårt genomförande.  

 

 

 

                                                 
21 Rydh, C-J. et. al.,  (2002), s. 31 
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Figur 1.1: Uppsatsens fortsatta disposition.     Källa: Egen 
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METOD 

2. Metod 
 

 detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra vår LCA 

på Biomalkonceptet. Vi börjar med vårt vetenskapliga synsätt vilket följs av 

vårt vetenskapliga angreppssätt. Efter det beskriver vi vilken forskningsmetod 

som vi valt. Därefter redogör vi för vår population och vårt urval. Under 

datainsamlingen redogör vi för hur vi fått fram våra data och vilka intervjuer 

vi gjort. Efter det beskriver vi våra sanningskriterier och studiens 

generaliserbarhet. Vi avslutar metodkapitlet med en metodsammanfattning. 

 I

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

Vetenskapligt synsätt handlar om vilka teoretiska förföreställningar som forskaren 

har. De teoretiska förföreställningarna utformar forskningsstrategin tillsammans med 

kunskapssynen och forskningsansatsen. Förföreställningarna handlar om genom vilka 

glasögon forskaren kommer att se på den empiriska verkligheten.22

 

Positivism 

Den tidiga positivismen, som också kallas logisk empirism, menar att det enda som är 

värt att undersöka är det som kan iakttas med våra sinnen och det finns ingen tilltro 

till andra teorier inför sina empiriska undersökningar. Positivismen har förändrats i 

riktning mot att erkänna förföreställningar och att forskaren kan använda en generell 

teori som ramverk för arbetet och för att ställa upp hypoteser.23 Det finns två centrala 

antaganden inom positivismen, de är: 

• Kunskap om faktiska förhållanden erhålls genom sinneserfarenhet 

                                                 
22 Johansson-Lindfors, M-J., (1993), s. 76-78 
23 Ibid. 
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• Kunskap som inte rör faktiska förhållanden handlar om förhållandet mellan 

idéer. Denna kunskap uppstår i formella vetenskaper, till exempel logik och 

matematik.24 

 

Hermeneutik 

Den hermeneutiska grundinställningen är inte enhetlig angående om 

förföreställningar finns eller inte25. Hermeneutiken menar att det inte går att göra en 

absolut objektiv tolkning av en text. Forskaren kan inte frigöra sig från egna 

traditioner och sin egen tolkningshorisont.26 Forskaren utgår ifrån mer eller mindre 

medvetna antaganden, det vill säga sin förförståelse. Utifrån denna görs en preliminär 

och grov tolkning av fenomenet som ska undersökas som vägleder forskaren när 

detaljerna sedan undersöks. Den hermeneutiska forskningstraditionen säger att syftet 

med forskningen är att skapa förståelse för det studerade fenomenet. Det krävs 

tolkning för att få förståelse och, enligt många hermeneutiker, inlevelse och empati.27

 

Vårt vetenskapliga synsätt 

Vi har en positivistisk grundinställning då vårt mål har varit att undersöka 

processerna på ett så objektivt sätt som möjligt. Då vi utgick från bestämda metoder 

och använde oss av kvantitativa data så anser vi att det fanns lite utrymme för oss att 

känna och tycka alltför mycket om processen. Ytterligare en faktor till att vi inte har 

ett hermeneutiskt synsätt är att vi inte hade den expertis det krävdes för att undersöka 

dessa processer vilket gör att våra egna traditioner och tolkningshorisont var relativt 

obefintliga. 

 

                                                 
24 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286064&i_word=positivism 
25 Johansson-Lindfors, M-J., (1993), s. 78 
26 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=202053&i_word=hermeneutik 
27 Johansson, L-G., (2003), s. 96 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns två stycken vetenskapliga angreppssätt. Den ena är induktion som kan 

kallas upptäckandets väg och den andra deduktion som kan kallas bevisandets väg.28 

Vid induktion formuleras teorier utifrån den insamlade empirin. Det är inte 

nödvändigt att ha läst in redan existerade teorier utan det är i verkligheten forskaren 

börjar upptäcka mönster som sedan kan sammanfattas i modeller och teorier. 

Deduktion är induktionens motsats, här börjar forskaren istället med teorierna och gör 

förutsägelser om empirin. Detta ska sedan verifieras av de insamlade fakta.29 

Deduktion innebär att med teorin som utgångspunkt göra ett antagande om hur 

fenomen fungerar i verkligheten30. Abduktion är en blandning av de två vetenskapliga 

angreppssätten ovan.31

 

Vårt vetenskapliga angreppssätt 

Vårt vetenskapliga angreppssätt är deduktivt. Vi utgick ifrån teori om 

Livscykelanalys vilket innebär att vi hade vissa antagande om vårt ämne innan vi 

genomförde den empiriska undersökningen. Denna teori är i sig en metod som hjälpte 

oss att strukturera empirin.  

 

Vi valde att studera ett bränsle som vi hade uppfattning om att vara miljövänligt, ett 

alternativt bränsle till de fossila bränslena. Detta gjorde att vi ville samla in fakta för 

att kunna bekräfta eller stjälpa vår uppfattning.  

 

2.3 Forskningsmetod  

Det finns två forskningsmetoder; kvantitativa och kvalitativa. Vilken av dessa som en 

studie använder sig av beror främst på studiens syfte. Kvantitativ forskningsmetod är 

bra att använda om materialet som används går att mäta eller värderas numeriskt.32 

                                                 
28 Patel, P. & Tebelius, U., (1987), s. 17 
29 Björklund, M. & Paulsson, U., (2003), s. 62 
30 Patel, P. & Tebelius, U., (1987), s. 17 
31 Björklund, M. & Paulsson, U., (2003), s. 62 
32 Ibid. s. 63 
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Detta är nödvändigt för att kunna göra formaliserade analyser, jämförelser och att 

kunna pröva de resultat som framkommit33. Metoder som går att använda sig av i 

kvantitativ forskningsmetod är enkäter och matematiska modeller. I kvalitativ 

forskningsmetod vill forskaren istället få en djupare förståelse för ett specifikt ämne, 

en specifik händelse eller situation.34 Det centrala i kvalitativa metoden är att samla 

information på olika sätt för att få en djupare förståelse av problemets komplexitet 

och beskriva helheten35. För att få denna djupare förståelse så använder sig kvalitativ 

forskningsmetod sig av observationer och intervjuer36. Sammanfattningsvis innebär 

det att kvantitativa variabler är egenskaper som forskningsobjektet har mer eller 

mindre av, till exempel variabeln kroppslängd. Kvalitativa variabler är något som 

man har eller inte, till exempel variabeln kön (man/kvinna).37  

 

Vår forskningsmetod 

Vår frågeställning lyder som följande: Hur ser en LCA ut för Biomalkonceptet? 

Utifrån LCA’n ämnar vi att besvara nedanstående frågor: 

1. Hur ser produktionsprocessen ut? 

2. Hur ser förbränningsprocessen ut? 

3. Vilken miljöpåverkan har ovanstående moment? 

 

De första två delfrågorna i frågan ämnade vi att besvara genom att använda en 

kvalitativ forskningsmetod. Vi ville få en djupare förståelse av vårt ämne och kunna 

beskriva helheten. Den tredje delfrågan innehåller kvantitativa data för att vi skulle 

kunna göra beräkningar och bedömningar av Biomalkonceptets miljöpåverkan. Vår 

forskningsmetod är alltså både kvalitativ och kvantitativ. 

 

                                                 
33 Holme, I. M. & Solvang, B. K., (1997), s. 14 
34 Björklund, M. & Paulsson, U., (2003), s. 63 
35 Holme, I. M. & Solvang, B. K., (1997), s. 14 
36 Björklund, M. & Paulsson, U., (2003), s. 63 
37 Rosengren, K-E. & Arvidson, P., (2005), s. 187 
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2.4 Undersökningsmetod 

Det finns många olika undersökningsmetoder men de tre vanligaste är 

surveyundersökning, fallstudie och experiment. Vid en surveyundersökning finns det 

möjlighet att samla in information om ett större antal variabler men den kan också ge 

mycket information om ett begränsat antal variabler.38 Ett kännetecken för 

surveyundersökning är stickprovsundersökning39. Vid val mellan breda studier och 

fallstudier brukar det vara avgörande vilken grad av kontextbundenhet och 

avgränsbarhet som forskningsproblemet har. Om det som kännetecknar 

problemställningarna är kontextbundenhet och icke avgränsbarhet så brukar det leda 

till fallstudier. Det som fallstudier har gemensamt är att de valda fallen studeras på ett 

omfattande sätt, det vill säga många iakttagelser om få informationsenheter.40 Vid 

experiment studeras några enstaka variabler och allt annat som kan påverka dessa 

variabler försöker man få kontroll över41.  

 

Vår undersökningsmetod 

Vår studie innebär att vi gör en omfattande studie om Biomalkonceptet, med andra 

ord, en fallstudie. LCA är metoden som ska hjälpa oss att både utföra och presentera 

studien. Ett problem med LCA är att det inte finns någon enhetlig metod för 

genomförandet42. Det största problemet med en LCA är att hitta relevanta data43. En 

LCA kan användas både internt och externt; internt av företag till exempel vid 

produktutveckling och externt, till exempel för att kommunicera information till 

omgivningen. En intern användning av LCA är ofta vid produktutveckling.44 Vi 

besitter inte den kunskapen som vi tror krävs för att göra en LCA för internt bruk. Vi 

avser att vår LCA av Biomalkonceptet ska användas externt då Biomal är relativt 

okänt för allmänheten och att det därför kan vara av intresse att sprida kunskap om 

detta koncept. 

                                                 
38 Patel, R. & Davidsson, B., (2003), s. 53 
39 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., (1999) s. 168 
40 Johansson-Lindfors, M-J., (1993), s. 61-64 
41 Patel, R. & Davidsson, B., (2003) s. 55 
42 Rydh, C-J. et. al.,  (2002), s. 45 
43 Ibid. 
44 Henricson, C. et. al., (2000), s. 301 
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2.5 Urval 

Idealet vid en undersökning är att göra en totalundersökning, det vill säga att 

undersöka hela populationen45. Mängden av alla definierade undersökningsenheterna 

kallas population46. En totalundersökning är av tids- och kostnadsskäl sällan möjlig. 

Tanken med urvalet är att det ska kunna vara generaliserbart för en viss grupp av 

individer, händelser, situationer och så vidare.47 De två vanligaste huvudtyperna av 

urval är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval48.  

 

Sannolikhetsurval 

Vid ett sannolikhetsurval är sannolikheten för varje utvald informationsenhet att 

komma med i urvalet känd. Sannolikhetsurvalen uppskattar också storleken på 

felmarginalen. Olika typer av sannolikhetsurval är till exempel: obundet 

slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat urval och klusterurval.49 Det 

obundna slumpmässiga urvalet kan till exempel ske genom att använda en 

slumpvalstabell. Systematiskt urval innebär att informationsenheter med ett visst 

avstånd tas med, exempelvis var tionde individ i telefonkatalogen. Forskaren kan 

göra ett stratifierat urval om denne innehar viss kunskap om informationsenheterna 

så att de kan delas in i olika strata, ur vilka forskaren sedan gör urvalet. Klump- eller 

klusterurval innebär grupp- eller flerstegsurval. Man delar först in ”urvalsramen” i 

grupper, eller kluster. Sedan används någon av de tidigare nämnda urvalsmetoderna 

på klustren.50 Varje kluster är internt heterogent men de olika klustren är ganska lika 

varandra51.  

 

Icke-sannolikhetsurval 

Vid icke-sannolikhetsurval är det forskaren som väljer ut vilka informationsenheter 

som kommer med i urvalet, därmed blir sannolikheten för de olika 

                                                 
45 Johansson-Lindfors, M-J., (1993), s. 91-92 
46 Rosengren, K-E. och Arvidson, P., (2005), s. 125 
47 Johansson-Lindfors, M-J., (1993), s. 91-92 
48 Ibid. s. 92 
49 Johansson-Lindfors, M-J., (1993), s. 92 
50 Ibid. s. 93-94 
51 Rosengren, K-E. och Arvidson, P., (2005), s. 130 

   11



METOD 

informationsenheterna att komma med i urvalet okänd. Några vanliga urvalsmetoder 

är subjektiva urval, självselekterande urval, tillfällighetsurval och kvoturval. 

Subjektiva urval sker genom att forskaren bedömer vilka informationsenheter från 

populationen som ska undersökas. Vid det självselekterande urvalet är det 

informationsenheterna som ställer upp frivilligt. Tillfällighetsurvalet är ett urval av 

”mannen på gatan”, där när och var som informationsenheterna undersöks. 

Kvoturvalet kan garantera någon typ av säker koppling mellan populationen och 

stickprovet. En vanlig indelning vid kvoturval är kön.52 Kvoturval har beskrivits som 

en felaktigt och föråldrad metod som inte bör användas eftersom resultatet inte blir 

representativt53. En gemensam sak för alla icke-sannolikhetsurvalen är att 

möjligheterna till representativitet och generaliserbarhet, i statistisk mening, är 

begränsade54. 

 

Vårt urval 

Vi utgår från att vår uppsats har två populationer. Den ena är Biomalproducenter och 

den andra är de förbränningsanläggningar som använder Biomal, i Sverige. Genom 

Konvex fick vi reda på vilka aktörer som producerar eller förbränner Biomal i 

Sverige idag. Dessa aktörer är relativt få. I tabell 2.1 har vi ställt upp våra två 

populationer.  

 
Tabell 2.1: Översikt över de två populationer som ingår i vår studie.  Källa: Egen 

Nr Population: Biomalproducenter Population: Förbränningsanläggningar 

1 Konvex i Karlskoga Karlskoga 

2 Konvex i Krutmöllan Perstorp 

3 Slakteri i Uppsala Ängelholm 

4 Slakteri i Linköping Nynäshamn 

5 Slakteri i Skövde Uddevalla 

6 Slakteri i Visby 

7 Slakteri i Kalmar 

8 Slakteri i Helsingborg 

                                                 
52 Johansson-Lindfors, M-J., (1993), s. 93-94 
53 Rosengren, K-E. och Arvidson, P., (2005), s. 130 
54 Johansson-Lindfors, M-J., (1993), s. 95-96 
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Biomalproducenterna är några slakterier och Konvex anläggningar i Karlskoga och 

Krutmöllan som producerar Biomal idag. Ur populationen producenter valde vi att 

endast undersöka processen hos Konvex för att det var de som utvecklade konceptet 

och är dessutom den största producenten av Biomal. Det är dock bara Karlskoga som 

producerar Biomal i full skala. Därför valde vi att begränsa undersökningen till 

Konvex anläggning i Karlskoga.  

 

Av de möjliga förbränningsanläggningarna har vi valt att även här endast studera en 

anläggning. Detta på grund av begränsad tidsperiod för vår utförda studie. Valet för 

populationen förbränningsanläggningar blev Karlskoga Kraftvärmeverk därför att den 

ligger närmast, geografiskt sätt, vårt val av producent, samt att de tar emot Biomal 

från produktionsanläggningen i Karlskoga. 

 

Vårt urval är i båda fallen Nr 1 i tabellen. Vid båda urvalen gjorde vi ett subjektivt 

icke-sannolikhetsurval på grund av att vi själva bedömde vilka anläggningar som 

skulle undersökas.  

 

2.6 Datainsamling  

Det finns två stycken olika sorter data, primär- och sekundärdata. Primärdata är det 

material som samlas in enbart för det aktuella arbetet. Det kan göras genom 

intervjuer, enkäter, direkta observationer och/eller experiment.55 Sekundärdata 

innebär att datamaterialet har samlats in tidigare och analyserats för ett annat 

ändamål. Problematiken med detta består i att få tillfredställande information.56 Det 

är viktigt att tänka på att informationen som finns kan vara vinklad. Sekundärdata är 

all form av skrivet material.57 Det finns ingen typ av källa som är bättre en någon 

annan. De kompletterar varandra och därför bör fler datainsamlingskällor användas.58  

 

                                                 
55 Björklund, M. & Paulsson, U., (2003), s. 67-69 
56 Johansson-Lindfors, M-J., (1993), s. 117-118 
57 Björklund, M. & Paulsson, U., (2003), s. 67 
58 Yin, R. K., (2003), s. 86 
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Primärdata 

Intervjuer kan ske genom personlig direktkontakt, telefon, e-post och/eller sms. Det 

finns tre stycken olika sorters intervjuer. De är strukturerad intervju, semistrukturerad 

intervju och ostrukturerad intervju. Strukturerad intervju innebär att frågorna under 

intervjun är bestämda i förväg och tas upp i en specifik ordning. Semistrukturerad 

intervju har inga förutbestämda frågor utan frågorna formuleras under intervjun. I en 

semistrukturerad intervju finns det dock ett bestämt ämnesområde som frågorna 

formuleras kring. Slutligen så finns det ostrukturerad intervju där det varken finns 

formulerade frågor eller ämnesområde.59

 

Observationer kan genom föras på flera olika sätt . I en deltagande observation deltar 

forskaren i den undersökta aktiviteten. Forskaren kan också iaktta aktiviteten utifrån 

då den/det observerade antingen kan få reda på observationen i förväg eller att 

observationen sker ”i smyg”.60 Observationer är ofta en tidskrävande metod men kan 

i vissa fall ge mer objektiv information61. 

 

Sekundärdata 

Litteraturstudier är att studera skrivet material, till exempel böcker, broschyrer och 

tidskrifter62. En styrka med denna metod är att forskaren under kort tid och med 

knappa resurser kan ta del av omfattande information. Metoden är också bra för att 

bilda kunskap inom ämnesområdet. Det är viktigt att ifrågasätta informationen på 

grund av att det inte alltid framgår hur litteraturens information har samlats in och i 

vilket syfte.63

 

Vår datainsamling 

Vi samlade in både primär- och sekundärdata. Primärdata fick vi genom intervjuer 

och observationer. De valda intervjuobjekten som vi redovisar för i tabell 2.2 har 

                                                 
59 Björklund, M. & Paulsson, U., (2003), s. 68 
60 Ibid. s. 69 
61 Ibid. s. 71 
62 Ibid. s. 67 
63 Ibid. s. 69-70 
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antingen stor kunskap och expertis om Biomals produktion, transport, förbränning 

eller emissioner.  

 

 
Tabell 2.2: Valda intervjuobjekt.      Källa: Egen 
Namn Titel Företag Datum Kontaktsätt  

Leo Virta VD Konvex AB 2007-04-19 Personlig intervju, 

telefon samt e-post 

Mikael Hultgren Fabrikschef Konvex AB 2007-04-19 Personlig intervju, 

telefon samt e-post 

Mikael Lidholm Transportledare Konvex AB 2007-04-19 - 

2007-05-14 

Telefon och e-post 

Solvie Herstad-Svärd Processkonsult S.E.P 2007-04-19 - 

2007-05-20 

Telefon och e-post  

Per Lidell  Kraftvärmechef Karlskoga 

Kraftvärmeverk AB 

2007-05-02 Telefon och e-post 

 

 

Vår första kontakt var med VD för Konvex, Leo Virta, för att höra om de var villiga 

att bistå oss med information om Biomal, vilket de var. Vi gjorde ett studiebesök på 

Biomalanläggningen i Karlskoga för att med egna ögon få se produktionen av 

Biomal. Under studiebesöket intervjuade vi VD, Leo Virta, och fabrikschefen, 

Mikael Hultgren. Dessa två personer har störst kunskap om Biomals 

produktionsprocess. För att få ytterligare information om de tekniska detaljerna 

hänvisades vi till Solvie Herstad Svärd som är processkonsult på Scandinavian 

Energy Project AB (hädanefter kallat S.E.P). S.E.P har genomfört mätningar i ett 

flertal anläggningar som förbränner Biomal, däribland Karlskoga Kraftvärmeverk. 

Information om transporterna till och från Biomalanläggningen kunde 

transportledaren på Konvex, Mikael Lidholm, bistå med. Slutligen kontaktade vi 

kraftvärmechefen på Karlskoga Kraftvärmeverk, Per Lidell, för att få information om 

förbränningsprocessen. Våra intervjuer har varit semistrukturerade. 
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Sekundärdata fick vi genom litteraturstudier och material tillhandahållet från 

intervjuobjekten som till exempel mätningar på materialsammansättningar och 

emissioner. 

 

2.7 Sanningskriterier  

För att det som forskaren lägger fram ska vara trovärdigt finns det tre olika aspekter 

att beakta. De är validitet, reliabilitet och objektivitet. Validitet innebär i vilken 

utsträckning som forskaren mäter det han/hon avser att mäta. Det går att öka 

validiteten genom att skriva tydligt formulerade enkäter och interjuver och se till att 

frågorna inte vinklas. Reliabilitet innebär huruvida svaren blir desamma om någon 

forskare upprepar studien. Det går att öka reliabiliteten, genom att formulera om 

samma fråga för att se om svaret blir detsamma. Objektivitet innebär i vilken 

utsträckning värderingar påverkar studien. För att öka objektiviteten så kan det vara 

bra att kontrollera så att inga sakfel uppstår i fakta som återges. Forskaren ska 

undvika värdeladdade ord och inte endast välja ut fakta som passar.64

 

Våra sanningskriterier 

Vi har genomfört en LCA på Biomalkonceptet och det innebar att vi följde bestämda 

faser som en LCA kräver. Det finns inte ett enda tillvägagångssätt för att utföra en 

LCA vilket innebar att det sätt vi valde att utföra LCA’n på kan påverka både 

validiteten och objektiviteten för denna studie. För att upprätthålla en så god validitet 

som möjligt kontrollerade vi ständigt att studien gick mot att besvara vår 

frågeställning och uppfylla vårt syfte.  

 

Objektiviteten försökte vi bibehålla genom att hålla oss till förutbestämda modeller 

och teorier. Vid intervjuerna har vi försökt ha genomtänkta intervjufrågor där svaren 

inte kunnat ”sväva ut”. Vi har skickat vår uppsats till våra informationsgivare för att 

kontrollera att det inte uppstått några faktafel. Detta försäkrar oss om att våra egna 

tolkningar inte har förvanskat vårt datamaterial. 

                                                 
64 Björklund, M. och Paulsson, U., (2003), s. 59-62 
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Reliabiliteten har vi försökt öka genom att ställa frågor trots att vi redan hade svaren. 

Sådan kunskap kan vi ha fått genom fakta från rapporter eller hemsidor eller under 

våra intervjuer där intervjuobjektet gått händelserna i förväg och gett oss svaren på 

frågor som vi ännu inte hunnit ställa. Reliabiliteten borde vara relativt hög då vårt 

tillvägagångssätt, till stor del, varit styrt av LCA-metoden samt då vi öppet redovisar 

vårt datamaterial och hur vi gått tillväga.  

  

Vår uppfattning om att Biomal är ett bra alternativt bränsle och att dess 

miljöpåverkan är relativt låg har inte påverkat vilka data vi presenterat. Vi har inte 

bortsett från data enbart för att det motsäger vår uppfattning. 

 

2.8 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet kallas också överförbarhet och innebär studieresultatets möjligheter 

att överföras också på andra objekt utanför det specifika studieobjektet, till exempel 

på andra företag inom samma eller närliggande bransch. Ju mer lika förhållandena 

mellan studieobjekten är desto större är chansen att resultatet är generaliserbart.65 

Generaliserbarheten hos en teori bestäms då undersökningens urval sker. Eftersom 

urvalen endast är en del av populationen så är undersökningens generaliserbarhet 

beroende av urvalets representativitet. Av de olika typer av urval som finns så är det 

endast sannolikhetsurval som kan garantera generaliserbarhet. Generaliserbarheten 

kan dock aldrig garanteras på grund av att det finns risk för slumpmässiga fel och 

skevhet i urvalet.66 Studiens generaliserbarhet undersöks i slutet av arbetet, då det är 

viktigt att höja abstraktionsnivån för att se om studien kan användas utanför det 

undersökta objektet. Att gå upp i abstraktionsnivå vid arbetets slut är ett krävande 

moment. Om man inte gör detta så får arbetet karaktären av att endast vilja lösa en 

enskild klients problem.67

 

 

                                                 
65 Björklund, M. och Paulsson, U., (2003), s. 48-49 
66 Johansson-Lindfors, M-J., (1993), s. 162 
67 Björklund, M. och Paulsson, U., (2003), s. 49-50 
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Studiens generaliserbarhet 

Vi kommer att kommentera detta under kapitel 7.1  Slutkommentar. 

 

2.9 Metodsammanfattning 

 

 
Vetenskapligt synsätt Positivism 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktion 

Undersökningsmetod Fallstudiemetoden 

Kvalitativ och kvantitativForskningsmetod 

Urvalsmetod Subjektivt icke-
sannolikhetsurval 

Intervjuer, observationer 
och litteraturstudier 

Datainsamlingsmetod 
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3. Teori om LCA 
 

 detta kapitel tar upp teori om LCA som vi kommer att använda för att 

besvara vår frågeställning. En LCA är indelad i fyra faser; Definition av 

mål och omfattning, Inventering, Miljöpåverkansbedömning och Tolkning. 

Dispositionen av detta kapitel kommer att följa dessa faser. Vi avslutar detta 

kapitel med vår analysmodell. 

 I

 

3.1 Inledning 

I en LCA beskrivs alla in- och utflöden av energi och materia under en produkts 

livscykel och därefter görs en miljöpåverkansbedömning68. Kategorier för 

miljöpåverkan som vanligtvis beaktas i en LCA är resursanvändning, mänsklig hälsa 

och ekologiska konsekvenser. Det är produktens egenskaper och användningen av 

resultatet som är avgörande för LCA studiens omfattning, avgränsning och 

detaljeringsgrad.69 Det finns standarder för hur en LCA ska genomföras för att kunna 

göra en objektiv analys av miljöprestandan70. Även om det finns standarder för hur 

en LCA ska genomföras så görs det inga tydliga åtskillnader mellan olika metoder för 

genomförande71.  

 

En Livscykelanalys ska innehålla följande fyra faser; Definition av mål och 

omfattning, Inventering, Miljöpåverkansbedömning och Tolkning72. Se figur 3.1 på 

nästa sida. 

 

                                                 
68 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 41 
69 Henricson, C. et. al., (2000), s. 303-304 
70 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 47 
71 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 23 
72 Henricson, C. et. al., (2000), s. 305 
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Definition av mål och omfattning

Tolkning 

Inventering 

Miljöpåverkansbedömning 

 
Figur 3.1: Livscykelanalysens fyra faser.   Källa: Enligt Rydh, C-J. et. al., (2002) 
 

3.2 Definition av mål och omfattning  

 I måldefinitionen ska LCA’s syfte beskrivas samt vad resultatet ska användas till. 

Studiens väntade resultat ska utvärderas redan innan LCA påbörjas.73 Studiens 

kontext kan till exempel vara varför och hur studien görs och vem som har 

användning av resultatet74. Det ställs höga krav på öppenhet och tydlighet vid 

genomförandet av en LCA på grund av att det inte är en exakt vetenskap75. 

 

För att uppnå studiens målsättning behöver man identifiera och definiera studiens 

omfattning. Omfattningen beror till exempel på LCA användningsområde. Objektet 

som ska studeras definieras först och vilken funktion som studien ska fylla, eventuellt 

väljs ett referensobjekt ut. Funktionen som ska studeras avgränsas till de delar som 

ger signifikant miljöpåverkan.76 Omfattningen bör beskrivas tillräckligt noggrant för 

att garantera att studien är relevant. Den är också till för att kunna visa att 

måldefinitionen har uppfyllts.77 Datakategorier ska också motiveras under denna fas 

(läs mer om datakategorier under ”inventering”)78.  

                                                 
73 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 49-50 
74 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 74 
75 Edholm, A., (2000), s. 29 
76 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 50 
77 Henricson, C. et. al., (2000), s. 307 
78 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 63 
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3.2.1 Viktningsindex  

I valet av belastningsindex bör flera, två till tre, index användas för att få en så saklig 

LCA som möjligt. Utöver detta så bör minst ett av indexen vara lokalt förankrad till 

den aktuella regionen.79

 

ET-metoden (the Environmental Theme method) har tagits upp av flera olika länder 

och därför finns det belastningsindex som passar flera olika regioner. Den baseras på 

en viktning av värden från kritiska belastningsnivåer för olika påverkansgrupper 

inom ett specifikt geografiskt område under en bestämd tid. De indexsystem som 

finns inom denna metod är: 

• ET-political goals; (tidsperiod cirka 25 år) baserad på de mål 

Naturvårdsverket satt upp för år 2021.  

• ET-long Sweden; långsiktiga mål (tidsperiod 20-100 år), baserade på nu 

kända ekologiska bedömningsgrunder och kritiska belastningsgränser. 

• ET-short; närliggande mål (tidsperiod 5-10 år), baserade på långsiktiga 

politiska uttalade mål.80 

 

ECO-metoden (the Ecological scarcity method) baseras på att naturen anses tåla en 

viss kritisk belastning. Denna belastning kan definieras genom ekologiskt kända 

kritiska belastningar eller utifrån politiskt acceptabla belastningar. Metoden har 

belastningsindex för flera olika länder, utgångspunkten har i de flesta fallen varit 

politiskt uttalade miljömässiga målsättningar. Detta kan visa sig vid värderingen av 

ett visst ämnes belastning som grundar sig i landets olika förhållanden som till 

exempel de miljömässiga, tekniska och ekonomiska förhållandena.81

 

I tabell 3.1 på nästa visas tre belastningsindex som är anpassade efter svenska 

förhållanden. De tre viktningsmetoderna rangordnar emissionerna olika, vilket kan 

utläsas i tabellen nedan. Resultatet av viktningen blir ELU/FE (Environmental Load 

                                                 
79 Edholm, A., (2000), s. 29 
80 Ibid. s. 30-31 
81 Ibid. s. 31 
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Unit/Funktionell Enhet) vilket är belastningsindex multiplicerat med g 

emission/Funktionell Enhet. 

 

 
Tabell 3.1: Index för olika viktningsmetoder. Källa: Modifierad från Edholm, A.., (2000), s. 39 

Enhet: 

”belastning per g 

komponent” 

[ELU/g] 1

ECO Sweden 98 ET-long Sweden ET-political 

Sweden 

SO2 30 3,77 10,8 

CO 10 0,824 0,572 

CO2 0,025 0,0365 0,016 

NO2/NOx 30 3,97 12 

N2O 156 9,85 4,97 

CH4 5,3 0,949 0,438 

NH3 40 10 4,97 

HC 2 10,5 7,54 - 

HCl 2 520 3,30 - 

- Uppgift saknas 
1 Environmental Load Units/g 
2 Rydh, C-J., et al. (2002), s. 203 
 

 

3.2.2 Funktion och funktionell enhet 

Om syftet med studien är att få ökad kunskap om de miljöbelastande processerna är 

det tillräckligt att samla in information. Är syftet istället att jämföra olika processer så 

krävs en gemensam nämnare, i en LCA kallas denna för en funktionell enhet. 

Funktionella enheten är ett mått på processens prestanda eller funktion. Den 

funktionella enheten måste vara mätbar och kan till exempel vara 1 kWh elenergi 

eller 1 km transport av 1 ton.82

 

                                                 
82 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 50-51 
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3.2.3 Systemgränser  

Syftet med systemgränser är att bestämma vilka processer som ska inkluderas i 

studien83. För att göra en LCA överskådlig måste avgränsningar göras på olika 

nivåer; Mot natursystem, mot andra produkters livscykler, geografiskt och i tiden. 

Avgränsningar mot natursystem innebär avgränsning av hur långt studien ska följa 

produktens material- och energiflöden.84 Detta innebär att produktens vagga och grav 

bestäms, det vill säga var den börjar och slutar. Avgränsningar mot andra produkters 

livscykler behövs på grund av att olika produkter är sammanlänkade i nätverk. Ibland 

delar flera produkter samma processer.85 Avgränsningarna innebär i praktiken att 

endast de aktiviteterna som har en tydlig koppling till produktsystemet inkluderas 86. 

För att ta hänsyn till regionspecifika data som till exempel infrastruktur så som 

transportsystem, typ av elproduktion och avfallshantering och olika regioners 

känslighet för miljöutsläpp görs en geografisk avgränsning87. Till exempel 

nederbördsmängder och vindförhållanden kan påverka effekter av emissioner genom 

att de sprider eller späder ut föroreningar. Tidsmässiga avgränsningar bör göras så att 

studien fokuserar på bedömning av nuvarande och framtida miljöpåverkan.88

 

3.2.4 Datakvalitetskrav 

Studiens relevans och tillförlitlighet är beroende av om studiens insamlade data 

stämmer överens med verkligheten. När studien inleds bör nödvändiga krav på 

studiens indata bestämmas.89  Datakvalitet ska vara tillräckligt noggrant definierade 

för att studiens målsättning ska kunna uppnås90. För att datakvalitet ska kunna 

bedömas dokumenteras kvantitativa och kvalitativa uppgifter om studiens indata91. 

Olika aspekter som har att göra med studiens relevans är dess täckning om studien är 

                                                 
83 Henricson, C. et. al., (2000), s. 308 
84 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 56 
85 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 79-83 
86 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 58 
87 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 81 
88 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 58-59 
89 Ibid, s. 62-63 
90 Henricson, C. et. al., (2000), s. 309 
91 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 62-63 
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fullständig och hur representativ den är92. Beroende på studiens täckning kan indatas 

egenskaper delas in i tre grupper; tidsrelaterad, geografisk och teknologisk. 

Tidsrelaterad är hur gammal data får vara och under hur lång tid den måste ha 

samlats in. Geografiska är från vilket område data ska ha samlats in till exempel 

lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Teknologisk innebär hur statusen är för den 

använda tekniken. Dessutom måste mätmetoderna kunna bedömas och precisionen 

kunna beräknas.93 Aspekter som har att göra med studiens tillförlitlighet är precision 

och konsekvens. Precision innebär den numeriska exaktheten och osäkerheten i 

studiens data. Tillförlitligheten är också beroende av hur konsekvent data har samlats 

in, dokumenteras och kompetensens på det som utfört datainsamlingen. En ytterligare 

aspekt gällande datas kvalitet är tillgänglighet, där en viktig del är huruvida studien 

kan upprepas. Detta underlättas genom öppen dokumentation av studiens resultat.94

 

3.3 Inventering 

Att göra en inventeringsanalys innebär att skapa en flödesmodell över ett tekniskt 

system95. För att kvantifiera processens in- och utflöden av energi och materia görs 

en inventering som består av datainsamling och beräkningar. Processens in- och 

utflöden som ska kvantifieras kallas datakategorier och visar vilken miljö som 

påverkas.96 Miljöpåverkanskategorier kan bestå av; resursanvändning, utsläpp till 

luft, mark och vatten97. Exempel på datakategorier är kol (resursanvändning), 

koldioxid (utsläpp till luft), zink (utsläpp till vatten) och asfalterad yta 

(markanvändning).98 Vid datainsamlingen kan tillvägagångssättet variera beroende 

på LCA’s omfattning, typ av enhetsprocess eller studiens tillämpning99. 

 

                                                 
92 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 90 
93 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 62-63 
94 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 90-92 
95 Ibid. s. 97 
96 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 63 
97 Henricson, C. et. al., (2000), s. 310 
98 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 63 
99 Henricson, C. et. al., (2000), s. 310 
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När det totala flödet för en datakategori ska beräknas multipliceras massflödet genom 

varje enhetsprocess med enhetsprocessens emissionsfaktor för datakategorin. 

Därefter summeras produkterna. Se formeln nedan:  

Ei = ∑ mi ei  

E = emissionen (g/funktionell enhet) 
i = datakategori 
m = massflödet genom varje enhetsprocess (kg/funktionell enhet) 
e = enhetsprocessens emissionsfaktor för datakategorin (g/kg).100

 
 
Inventeringen bör vara strukturerad och kan därför till exempel följa följande steg: 

• Materialsammansättning  

• Processbeskrivning  

• Datainsamling och normalisering 

• Metadata  

• Beräkning av massflöde och inventeringsdata 

• Energiberäkningar i LCA101 

 

Data som samlas in vid inventeringen utgör miljöpåverkansbedömningens 

huvudsakliga indata102.  

 

3.3.1 Materialsammansättning 

Under detta steg inventeras vilka systemets aktiviteter är och vilka material som 

behövs. I materialsammansättningen ingår typ av material, dess funktion, vikt och 

andel. Informationen i materialsammansättningen kan användas till att rita upp ett 

flödesschema.103  

                                                 
100 Rydh, C-J. et. al., (2002), s. 63-64 
101 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 38-51 
102 Henricson, C. et. al., (2000), s. 310 
103 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 39 
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3.3.2 Processbeskrivning 

Det finns olika sätt att klassificera processer, till exempel efter syfte och vilka 

processen samspelar med (interface)104. Klassificeras de efter sitt syfte så kan de 

indelas i tre olika sorters processer; huvudprocess, stödprocess och ledningsprocess. 

Huvudprocess har till uppgift att uppfylla behov och förädla de produkter som 

organisationen erbjuder till sina externa kunder. Exempel på huvudprocess är 

produktutvecklingsprocess, produktionsprocess och distributionsprocess. De två 

senaste ska skapa värde för nuvarande kunder medan produktutvecklingsprocessen 

skapar värde för framtida kunder. Stödprocesser har till uppgift att tillhandahålla 

resurser till operativa processer. Till skillnad från huvudprocessen har stödprocessen 

interna kunder. Rekryteringsprocesser, underhållsprocesser och administrativa 

processer är exempel på stödprocesser. Processer som har till uppgift att besluta om 

organisationens mål och strategier eller förbättringar av organisationens övriga 

processer kallas för ledningsprocesser. Även ledningsprocesserna har interna 

kunder.105  

 

En process består av delprocesser som, i sin tur, består av aktiviteter, se figur 3.2106.  

 

 
Figur 3.2: Process och delprocesser.   Källa: Ljungberg och Larsson, (2001), s. 193 

 

Processens grundläggande delar är; objekt in, aktivitet, resurser, information och 

objekt ut. Objekt in är det som inleder processen. Aktivitet är den verksamhet som 

                                                 
104 Bergman, B. och Klefsjö B., (2003), s. 427-429 
105 Ibid. s. 41 och 418-419 
106 Ljungberg, A. och Larsson, E., (2001), s. 193 
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förädlar processens input. För att kunna utföra aktiviteter behövs resurser. 

Information stödjer och/eller styr processen. Objekt ut är aktivitetens resultat. Det 

utgör också objekt in för nästkommande aktivitet i processen.107

 

Ett flödesschema kan göras olika detaljerad. Detaljeringsnivån ska bestämmas av 

användbarheten och nyttan för den som ska använda den. Om flödesschemat 

innehåller mycket information blir det otydlig, därför kompletteras flödesschemat 

med en processbeskrivning. I processbeskrivningen anges vad som startar processen, 

aktiviteterna, objekt ut och hur objekten tillsammans med aktiviteterna kopplas 

samman till det nätverk som utgör processen. Vid processkartläggning är det praxis 

att den första aktiviteten börjar i papperets nedre vänstra hörn och att de efterföljande 

aktiviteterna bildar ett flöde åt höger.108 I figur 3.3 nedan visas definitioner på 

symboler som kan användas i ett flödesschema. 

 

Uppgift eller aktivitet 

Lagering eller kö 

Beslutspunkt eller 
kontroll 

Flöde av material 

Start eller slut 

 
Figur 3.3: Definitioner på symboler.   Källa: Bergman, B. och Klefsjö, B., (2001) och 

Chase, B. et. al. (2006) 
 

3.3.3 Datainsamling och normalisering 

I detta steg samlas data in. Syftet är att hitta data som är relevanta och representativa 

för studien. För att underlätta datahanteringen kan det vara bra att sammanställa 

uppgifterna i ett formulär eller i en databas. Datainsamlingen kan göras på många 

olika sätt, som till exempel genom litteratursökningar, frågeformulär som 

processansvarige svarar på, beräkningar eller mätningar.109 Både kvantitativ och 

kvalitativ data måste samlas in. Exempel på kvantitativ data är råmaterial, energi, 

                                                 
107 Ljungberg, A. och Larsson, E., (2001), s. 194 
108 Ibid. s. 199-200 
109 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 41-42 
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produkter och olika former av utsläpp. Beskrivning av processens teknik, hur och när 

utsläpps mäts och så vidare är exempel på kvalitativ data.110 När datainsamlingen är 

gjord ska en kontroll av datakvalitets utförande göras. Detta görs genom att 

kontrollera emissionsfaktorer, mass- och energibalanser och rimligheten.111

 

För att data ska kunna relateras till att gälla för en given produktionsmängd för varje 

enhetsprocess görs en normalisering, till exempel kan inventeringsdata för en 

enhetsprocess divideras med produktionsvolymen (5 000 kg järnmalm per år ger 1 

000 kg produkt per år innebär 5 000 g järnmalm per kg produkt).112 I första hand ska 

det undvikas att relatera flödet med den funktionella enheten113. Det finns olika 

sorters miljöpåverkanskategorier och datakategorier. För varje datakategori anges 

inventeringsdata (mängden) varefter värdet normaliseras.114  

 

3.3.4 Metadata 

Metadata beskriver den data som samlas in och betyder data om data115. 

Beskrivningen ska finnas i samband med datavärdet för att kunna bedöma dess 

representativitet och kvalitet116. Beskrivningarna bör omfatta mätmetoden som har 

använts och dess mätnoggrannhet. I det fall datavärdet består av ett medelvärde ska 

antal mätdata och spridningsmått anges. Det måste anges vid vilken tidpunkt som 

datavärdena uppmättes och för vilken tidsperiod som de gäller för. De 

avgränsningarna som görs under systemgränser ska göras också för data.117  

 

                                                 
110 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 107 
111 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 41-42 
112 Ibid. s. 41 
113 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 107 
114 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 41 
115 Ibid. s. 45 
116 Ibid. s. 71 
117 Ibid. s. 45 
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3.3.5 Beräkning av massflöde och inventeringsdata 

I detta steg inkluderas beräkning av hur stort massflöde som den funktionella enheten 

motsvarar. Därefter beräknas det totala flödet av energi och materia för systemet 

utifrån massflödet och de normaliserade enhetsprocessdata. Emissionerna som 

härstammar från varje enhetsprocess beräknas genom att multiplicera massflödet för 

enhetsprocessen med energi- eller emissionsvärdet för varje enhetsprocess. Alla typer 

av emissionsvärden och energianvändning summeras sedan.118  
 

3.3.6 Energiberäkningar i LCA 

Vid energiberäkning uppmärksammas de bränslen och elektricitet källor som 

används. Energiproduktionskedjan ska dokumenteras i sin helhet genom att både ta 

hänsyn till effektiviteten i energiomvandlingen och distributionen av energiflödet 

samt dess inflöden och utflöden. Det är även viktigt att ta hänsyn till den blandning 

av olika energislagen som olika system använder sig av vid energiproduktion.119  

 

Vid energiberäkningar är det viktigt att inte jämföra olika energiformer. Till exempel 

kan inte 1 kWh elenergi jämföras med 1 kWh 50 ۫C värmeenergi då de inte har 

samma energikvalitet. Elenergi är en mer koncentrerad energiform och 

värmeenergins kvalitet ökar med gradantalet. Vid beräkningar av energianvändning 

anges ofta i enheten MJ (1 kWh=3.6 MJ).120

 

3.4 Miljöpåverkansbedömning 

Inventeringen orsakar en mängd siffror som sedan ska sammanställas. Det är svårt att 

bedöma vad som är viktigt ur miljösynpunkt på grund av mängden data och dess 

komplexitet. Bedömningen av mängden siffror görs med hjälp av olika 

värderingsmetoder som relaterar olika datakategoriers miljöpåverkan till varandra.121

                                                 
118 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 45 
119 Ibid. s. 50-51 
120 Ibid. 50-51 
121 Ibid. 51-52 

   29



TEORI OM LCA 

 

 
Figur 3.4: Klassificering, karakterisering och viktning.   Modifierad från Ryding et. al. (1995)
       Källa: Rydh, C-J., et. al., (2002) sida 81 
 

 

Följande delar ingår i en miljöpåverkansbedömning (se figur 3.4); klassificering, 

karakterisering och viktning122. Klassificering innebär att inventeringsdata sorteras 

till olika miljöeffektskategorier123. Miljöeffektskategorier sorteras till exempel efter 

försurning, övergödning av mark och vatten, växthuseffekt och så vidare. Hur 

datakategorierna delas in beror på naturvetenskapliga orsakssamband.124 En 

datakategori kan sorteras till flera miljöeffektskategorier, till exempel kan utsläpp av 

NOx förknippas med båda kategorierna försurning och övergödning125. Under 

klassificeringen bestäms vilka miljöeffektskategorier som är relevanta att ta med i 

studien. Data och miljöeffektskategori har en specifik karakteriseringsfaktor.  Vid 

karakterisering multipliceras denna karakteriseringsfaktor med inventeringsdata. 

Syftet med karakterisering är att kunna avgöra vilka emissioner som har signifikant 

miljöpåverkan.126 Karakterisering görs genom att analysera och kvantifiera 

emissionernas relativa effekt till varandra127. När inventeringsresultaten läggs 

samman till ett tal genom att väga dem mot alla andra inventeringsresultat kallas det 

viktning128. Olika typer av miljöproblem viktas mot varandra baserat på till exempel 

                                                 
122Lindahl, M. et. al., (2000), 51-52 
123 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 139 
124 Lindahl, M. et. al., (2000), 51-52 
125 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 139 
126 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 51-52 
127 Ryding, S-O., (1995), s. 350 
128 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 142 
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kritiska belastningsgränser eller betalningsvilja129. Inventeringsresultatens relativa 

vikt utrycks genom deras ”weighting factors”, (viktningsindex)130. 

Viktningsmetoderna ska endast användas när det är meningsfullt på grund av att de 

baseras på subjektiva värderingar131.  

 

Det finns flera påverkansområden att ta hänsyn till i en LCA men i praktiken utesluts 

några av dem. De vanligaste som presenteras i en LCA är: 

• Resursanvändning (energi och material) 

• Hälsoaspekter för människor 

• Påverkan på ekosystemet så som övergödning, försurning och 

växthuseffekten132 

 

Nedan är exempel på några emissioner och deras inverkan på miljö eller människa: 

• CO2-utsläpp: Koldioxid ingår i luft men i mindre mängd. Koldioxid kan bidra 

till växthuseffekten om användningen medför ett nettotillskott av gasen till 

atmosfären.133  

• NOx-utsläpp: Ofta sammanfattas oxiderna NO och NO2 i miljösammanhang 

under beteckningen NOx. Tillsammans med kväveoxid, NO, och 

svaveloxiderna SO2 och SO3 tillhör NOx de allvarligaste 

luftföroreningarna.134 Kvävgas ingår i vanlig luft men förhöjda halter av 

gasen kan orsaka kvävning på grund av för låg syre halt135. NOx ger effekter i 

form av försurning och övergödning då det reagerar med andra ämnen136. 

• SO2-utsläpp: Svaveldioxid är en av de större källorna som orsakar 

miljöproblem. Ämnet bidrar till försurning och även till skador på växtlighet, 

så som färgförändringar på växten gröna färg.137 

                                                 
129 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 51-52 
130 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 142 
131 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 51-52 
132 Edholm, A., (2000), s. 21-22 
133 Johansson, H. (1997) s. 937 
134 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234700&i_sect_id=23470003 
135 Johansson, H. (1997) s. 1001 
136 www.svanen.nu/Faktablad/Arbetsmaskiner.pdf 
137 Johansson, H. (1997) s. 1482 
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• CO: Kolmonoxid är starkt giftig och blockerar bland annat syretillförseln i 

kroppen138. 

• Dioxiner: Det finns cirka 210 olika typer av dioxiner men det är oftast cirka 

10 stycken av dessa föreningar som man talar om för att de är mycket giftiga. 

De bildas vid förbränning av plast. Skador som kan uppkomma vid 

förgiftning är hudskador, försämrat immunförsvar, tumörer, mutationer med 

mera.139 Tillåtet värde på emissioner inom EU av dioxiner är 0,1 ng/m3n.140 

• HC: Kolväte, är en kemisk förening som är uppbyggd av kol och väte. 

Människan påverkas av kolväte genom inandning. Cirka hälften av det som 

inandas förs via lungorna, ut i blodet och vidare till koppens vävnader. 

Kolväten är fettlösliga och samlas därför i fettrika vävnader. Detta kan leda 

till huvudvärk, skador på centrala nervsystemet, cancer och leukemi.141  

• HCl: Väteklorid, är en giftig färglös gas med stickande lukt. Gasen bildar 

saltsyra när den löses upp i vatten.142 Gasen är frätande på hud, andningsvägar 

och ögon143. 

• CH4: Sumpgas, (metan), ger ett litet men ökande bidrag till 

växthuseffekten144. 

• N2O: Dikväveoxid i atmosfären bidrar till växthuseffekten, samtidigt bidrar 

den till att minska ozonhalten i stratosfären145.  

• NH3: Ammoniak, bidrar till övergödning av bland annat vattenmiljöer på 

grund av att de innehåller kväve146. 

 

                                                 
138 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=227898&i_word=kolmonoxid 
139 http://sv.wikipedia.org/wiki/Dioxiner 
140 Herstad-Svärd, S., (2007-03-31), s. 7 
141 http://www.aspen.se/Aspen_(sv)_Aspen_Petroleum_Miljobensin_Ordlista_DXNI-2470_.aspx 
142 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=348004&i_word=v%e4teklorid 
143 www.se.airliquide.com/en/business/pdf/varuinfo/transportkort/Klorväte.pdf
144 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=255069&i_word=metan 
145 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=152244&i_word=n2o&i_h_text=1&i_rphr=n2o 
146 Johansson, H. (1997) s. 84 
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3.5 Tolkning 

Under fasen tolkning ska studiens resultat analyseras och utvärderas. Resultatets 

begränsningar ska också förklaras och man ska också komma fram till slutsatser och 

rekommendationer. Tolkning och analys av resultatet ska uppfylla måldefinitionen 

och är därför en av de viktigaste faserna i en LCA.147 Tolkningsarbetet innebär att 

studiens resultat sätts i relation till målet och omfattningen av studien148.  Det ska 

göras en bedömning och kontroll av att samma metod har använts genom hela 

studien. Denna fas ska också kontrollera att kraven på datakvalitet är uppfyllda.149

 

För att kunna bedöma spridningen och begränsningarna i resultatet kan en osäkerhets- 

och känslighetsanalys utföras.150 Osäkerhetsanalysen hanterar vilken effekt oprecis 

data har på resultatet.151  Detta görs genom en kvantitativ uppskattning av 

osäkerheterna i LCA’s tre första faser. I första fasen (definition av mål och 

omfattning) bedöms parametrar som rör produktsystemet. I andra fasen (inventering) 

analyseras data från längre mätserier och ett osäkerhetsintervall för inventeringsdata 

uppskattas. I tredje fasen (miljöpåverkansbedömning) uppskattas osäkerheter i 

karakteriseringsfaktorer och viktningsindex. Känslighetsanalys innebär en 

bedömning av hur studiens resultat påverkas av studiens metoder och data.152 I en 

känslighetsanalys studeras hur känsligt resultatet är för variationer i antaganden som 

gäller värdet på ingående variabler eller variablernas samband153. Ett fåtal parametrar 

kan ha stor inverkan på slutresultatet. Känslighetsanalysen tittar på en parameters 

variation då de övriga parametrarna är oförändrade.154 Den kan göras genom att 

systematiskt ändra på de olika parametrarna155. På grund av beräkningarnas 

                                                 
147 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 55-59 
148 Henricson, C. et. al., (2000), s. 316 
149 Rydh, J. et. al., (2002) s. 85 
150 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 55-59 
151 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 198 
152 Lindahl, M. et. al., (2000) s. 55-59 
153 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=235363&i_word=k%e4nslighetsanalys 
154 Lindahl, M. et. al., (2000) s. 55-59 
155 Baumann, H. och Tillman, A-M., (2004), s. 199 
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omfattning och att arbetet är tidskrävande är det lämpligt att använda sig av ett 

dataprogram156. 

 

3.6 Analysmodell 

I vår analysmodell i figur 3.5  på nästa sida beskriver vi var vi definierar mål och 

avgränsningar för vår LCA, var vår problemformulering och dess delfrågor besvaras 

samt var analysen görs. Detta har markerats med blått i figuren. 

 

                                                 
156 Lindahl, M. et. al., (2000) s. 55-59 
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Definition av mål och omfattning 
• Belastningsindex 
• Funktion och funktionell enhet 
• Systemgränser 
• Datakvalitetskrav 

Tolkning 
• Osäkerhetsanalys 
• Känslighetsanalys 

Inventering 
• Materialsammansättning 
• Processbeskrivning 
• Datainsamling och normalisering 
• Metadata 
• Beräkning av massflöde och 

inventering 
• Energiberäkningar i LCA 

Miljöpåverkansbedömning 

• Klassificering 
• Karakterisering 
• Viktning 

Delfråga 1 och 2 besvaras  
i denna del: 
 
1. Hur ser produktions-
processen ut? 
2. Hur ser förbrännings-
processen ut? 

Delfråga 3 besvaras  
i denna del: 
 
3. Vilken miljöpåverkan har 
Biomalkonceptet?  

Analys 

Avgränsningar 

KAPITEL 4 
Genomförandet av LCA på 

Biomalkonceptet 

Problemformulering: 

Hur ser en LCA ut för 
Biomalkonceptet? 

 
Figur 3.5: Analysmodell.     Källa: Egen 
 

Eftersom vi utför en LCA kommer nästa kapitel att innehålla samtliga delar i figur 

3.5, det vill säga Definition av mål och omfattning, Inventering, 

Miljöpåverkansbedömning och Tolkning. För att förenkla för oss själva och för 

läsaren så har vi ändrat i Inventering och samlat datainsamling och normalisering, 

metadata, beräkning av massflöde och inventering samt energiberäkningar i LCA 

under en gemensam rubrik som vi har valt att kalla Datainsamling och beräkningar 

(rubrik 4.3.3). 
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4. Genomförandet av LCA på Biomalkonceptet 

 detta kapitel genomför vi en LCA på Biomalkonceptet. Vi börjar med att 

kort beskriva våra specifika anläggningar. Sedan går vi igenom de fyra 

faserna i en LCA, det vill säga; beskriver mål och omfattning, utför en 

inventering, miljöpåverkansbedömning och slutligen tolkar vi studiens resultat. 

Under kapitlets gång besvaras vår frågeställning: hur ser en LCA ut för 

Biomalkonceptet? och dess delfrågor. 

 I

 

 

Problemformulering: Hur ser en LCA ut för Biomalkonceptet? 

 

 

4.1 Allmänt om anläggningarna 

I produktionsanläggningen i Karlskoga används ett slutet system. Detta innebär att 

det, i princip, inte orsakar några emissioner till luft alls. De använder sig av el och 

gasol för drift och uppvärmning av anläggningen. Anläggningen har kapacitet att ta 

hand om cirka 85 000 ton ABP per år. I dagsläget tar de hand om cirka 35 000 ton 

ABP per år. Råvaran som kommer till anläggningen består av cirka 70 % 

slakteriavfall samt cirka 30 % avlidna djur som kommer från lantbrukare och 

privatpersoner.157

 

Förbränningsanläggningen, Karlskoga Kraftvärmeverk producerar och levererar 

fjärrvärme till 600 villaägare och 200 företag i Karlskoga158. Den enda 

energianvändningen som åtgår för att driva pannan är olja för att starta upp vilket 

görs en gång per säsong. Denna energianvändning kommer vi därför att utesluta. I 

anläggningen används två CFB- pannor (Cirkulerande Fluid Bädd, 40 MW ångpanna 

                                                 
157 Virta, Leo., (2007-04-19) 
158 http://www.karlskogaenergi.se/foretaget/dotterbolagen/karlskogakraftvarmeverk 
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320o C). Sedan hösten 2002 eldas Biomal tillsammans med Torv, RT-flis (flis från 

returträ, återvunnet bygg- och rivningsmaterial159) samt PTP (papper, trä och 

plast).160 Biomal levereras till anläggningen i tankbil och mellanlagras innan den 

pumpas in i pannan tillsammans med de övriga bränslena161.  Biomal har ett 

värmevärde på 7,52 MJ/kg fuktigt bränsle162 (se bilaga 1) och en fukthalt på cirka 60 

% 163. Anläggningens rökgasrening består av filter som kompletterats med 

rökgaskondensering164.     

 

4.2 Definition av mål och omfattning  

Syftet och målet med denna LCA är att beskriva hur Biomalkonceptet ser ut idag och 

analysera dess miljöpåverkan. Detta medför att resultatet av LCA kan användas i 

informationssyfte till allmänheten. Resultatet kan också användas vid jämförelse med 

andra LCA. Omfattningen är relativt begränsad på grund av att vi genomfört LCA 

under en kortare tidsperiod. Den empiriska undersökningen är utförd under cirka tre 

veckor. Vi har varken tid eller expertis att göra egna mätningar och därför erhållit 

datamaterial från specialister (se intervjuobjekt i figur 2.2). Vi behandlar mycket 

information i detta kapitel och har därför valt att lägga vissa delar i bilagor för att de 

antingen ligger till grund för indata till tabell, beräkning eller annan information. I det 

fall våra datavärden består av ett medelvärde ska antal mätdata anges165 vilket vi 

också gör i bilagorna. Detta för att ge vår studie en så stor transparens som möjligt. 

 

4.2.1 Val av belastningsindex 

Vi har valt två belastningsindex som ni kan se i tabell 4.1. Dessa ska användas i 

viktningen i miljöpåverkansbedömningen. Anledningen till att vi valde bort ET-

                                                 
159 Uppenberg, S. et. al. (2001), s. 141 
160 Herstad-Svärd, S, (2007-03-31), s. 6-8 
161 Virta, Leo., (2007-04-19) 
162 Herstad-Svärd, Solvie, (2007-05-08) 
163 Virta, Leo., (2007-04-19) 
164 Herstad-Svärd, Solvie,  (2007-03-31), s. 6-8 
165 Lindahl, M. et. al., (2000), s. 45 
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political goals Sweden som presenterades i teorin är att vi inte hittade uppgifter 

gällande för HC och HCl. 
 

Tabell 4.1: Valda belastningsindex.  Källa: Modifierad från Edholm, A.., (2000), s. 39 

Enhet: 

”belastning per g 

komponent” 

ECO Sweden 98 ET-long Sweden 

SO2 30 3,77 

CO 10 0,824 

CO2 0,025 0,0365 

NO2/NOx 30 3,97 

N2O 156 9,85 

CH4 5,3 0,949 

NH3 40 10 

HC 1 10,5 7,54 

HCl 1 520 3,30 

1 Rydh, C-J., et al. (2002), s. 203 
 

 

4.2.2 Funktion och funktionell enhet 

Vi har ”ett ton Biomal” som funktionell enhet (hädanefter FE). Det vill säga att ett 

ton Biomal är detsamma som FE. Vi väljer att ha funktionell enhet för att det ger en 

tydligare bild och för att någon annan enklare ska kunna använda vår uppsats vid 

jämförelser. 

 

4.2.3 Systemgränser  

Processer som kommer att tas med i denna LCA är produktionsprocessen och 

förbränningsprocessen av Biomal samt de transporter som ingår i de båda 

processerna.  LCA börjar när ABP uppstår hos lantbrukare eller slakterier (vaggan) 

och slutar när energi har utvunnits ur Biomal (graven).  

 

Våra avgränsningar mot natursystem är att vi enbart kommer att se till det material 

som är i direkt relation till produktionen av Biomal. Resurser och energi som är i 
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direkt relation till båda processerna kommer att tas hänsyn till (i den mån det finns 

tillänglig information).  

Denna LCA kommer att beakta: 

• Emissioner till luft från resursförbrukning för produktionsprocessen.  

• Emissioner till luft från transporter av ABP, myrsyra och Biomal. 

• Emissioner till luft från förbränningsprocessen. 

 

För att inte denna studie ska bli alltför omfattande har vi valt att utesluta en del 

faktorer som kan ingå i en LCA. Dessa är följande: 

• Resursanvändning i form av byggmaterial 

• Bygg och rivningsarbete 

• Kvittblivning av aska 

• Markanvändning 

• Emissioner till mark och vatten 

 

Avgränsningar mot andra produkters livscykler är ABP som används i annat syfte än 

till att producera Biomal kommer inte att studeras. Till exempel kommer vi inte att 

titta på produktionen av kött- och benmjöl. Vi kommer inte heller att ta hänsyn till 

produktionen eller den slutliga transporten av torv, RT-flis och PTP till 

förbränningsanläggningen. 

 

Geografisk avgränsning vi kommer enbart att titta på produktionsprocessen i Konvex 

anläggning i Karlskoga och förbränningsprocessen hos Karlskoga Kraftvärmeverk 

samt transporter som går till och från dessa anläggningar.  

 

Vår tidsmässiga avgränsning är att vi endast kommer att titta på nuvarande och 

framtida miljöpåverkan. Vi kommer att ha tillgång till relativt ny data i och med 

mätningar gjorda av ett konsultföretag166.  

 

                                                 
166 Virta, Leo, (2007-04-11)  
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4.2.4 Datakvalitetskrav 

Precision och konsekvens gällande mätningar om; materialsammansättning, 

värmevärde samt emissioner från förbränningsanläggningen bör vara särskilt hög då 

mätningarna har gjorts av specialister. Tillgängligheten på data anser vi vara god på 

grund av att inget som vi behandlar i uppsatsen är sekretessbelagt och att vi dessutom 

redovisar alla våra siffror vi använt. 

 

Tidsrelaterade egenskaper för data gällande materialsammansättning, värmevärde 

samt emissioner har vi ingen kontroll över då vi inte utför egna mätningar och måste 

därför hålla oss tillgänglig data oavsett dess tidsrelaterade egenskaper. Tidsrelaterade 

krav för övriga data är att den ska vara aktuell.   

 

Geografiska egenskaper har vi behandlat tidigare men de är att data som kommer 

från Konvex anläggning i Karlskoga och Karlskoga Kraftvärmeverk. 

 

Teknologiska egenskaper för datan gällande materialsammansättning, värmevärde 

samt emissioner har vi inga krav på då vi inte själva har gjort mätningarna. Övriga 

data är inte särskilt teknologiskt krävande. 

 

4.3 Inventering 

Inventeringen består av processens in- och utflöden av energi och materia som har 

erhållits genom datainsamling och beräkningar. I Biomalkonceptet ingår de 

aktiviteter som krävs för att få ett djurkadaver eller slakteriavfall till att bli energi. I 

stora drag är dessa aktiviteter som följer: transport av råvara till Biomalanläggningen 

i Karlskoga, transport av myrsyra från Köpenhamn till Biomalanläggningen i 

Karlskoga, produktionsprocessen i Biomalanläggningen i Karlskoga, transport av 

Biomal till Kraftvärmeverket i Karlskoga samt förbränningsprocessen i 

Kraftvärmeverket i Karlskoga. 
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4.3.1 Materialsammansättning 

Nedan i tabell 4.2 presenterar vi vad Biomal består av. Underlag och beräkningar 

redovisas i bilagor 2-4. 

 

 

Tabell 4.2: Materialsammansättning av Biomal.         Källa: modifierad Lindahl, M. et.  
al., (2000), s.65 

Material Elementaranalys [vikts % 

torrt askfritt bränsle] 1
Vikt [mg/kg torrt bränsle] 1 Vikt [mg/kg aska] 1

Aska 16,5 - - 

Syre – O 15,2 - - 

Klor – Cl 0,2 2420 15795 

Kväve – N 5,8 - - 

Svavel – S 0,3 2920 19402 

Väte – H 8,0 - - 

Kol – C 54,0 - - 

Fosfor – P - 28260 165476 

Natrium – Na - 4740 30577 

Kalium – K - 3560 23209 

Kalcium – Ca - 55060 322581 

Aluminium – Al - 184 1304 

Summa 100   

- Uppgift saknas eller ämnet ingår ej 
1 Medeltal från mätningar utförda av S.E.P 
 
 
 
I tabell 4.3 visar vi den ungefärliga fördelningen mellan de olika komponenterna i 

bränslet. Det finns ingen exakt fördelning eller ett medelvärde då blandningen ändras 

från dag till dag men intervallen är som på följande sida. 
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Tabell 4.3: Materialsammansättning av bränsle i Karlskoga Kraftvärmeverk.  Källa: modifierad 
Lindahl, M. et.  
al., (2000), s.65 

Material Andel [vikts %] 1

Biomal ca 20 

Torv 30-50 2

RT-flis 20-40 2

PTP - 

Summa 100 

- Uppgift saknas 
1 Information från Herstad-Svärd, S. (2007-03-31) 
2 Siffrorna för torv och RT-flis baseras på hur bränsleblandningen har sett ut tidigare. Nu har andelen 
torv minskat och det har kompletterats med PTP 
 
 

4.3.2 Processbeskrivning167

Här besvaras de två första delfrågorna i vår frågeställning. För att kunna göra detta 

har vi gjort flödesschema för varje process som följs av en tabell med förklaringar för 

varje aktivitet/händelse i flödesschemat. 

 

Som vi ser det så består Biomalkonceptet av två huvudprocesser; 

produktionsprocessen och förbränningsprocessen. Dessa två processer försörjs med 

input med hjälp av stödprocesser i form av transport till och från produktions- och 

förbränningsanläggningen. 

 

 

Produktionsprocessen 

 

Delfråga 1: Hur ser produktionsprocessen ut? 

 

I figur 4.1 visas produktionsprocessen för Biomalkonceptet. Hela processen är ett 

slutet system.  

                                                 
167 Virta, Leo och Hultgren, Mikael (2007-04-19) 
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Figur 4.1: Flödesschema av Biomalkonceptets produktionsprocess. Källa: Efter egna 
observationer och ritningar 
från Hultgren, M., (2007-04-
19) 
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I tabell 4.4 nedan förklarar vi mer ingående händelserna i flödesschemat i figur 4.2. 
 
 
Tabell 4.4: Förklaring av flödesschemat av Biomalkonceptets produktionsprocess.  

                                                                                         Källa: Virta, L. och Hultgren, M.,(2007-04-19) 

HÄNDELSE FÖRKLARING 

Objekt in är ABP som samlas in i särskilda containers och transporteras till Konvex 

anläggning i Karlskoga, Aktivitet 1. Transporterna kommer från norra och mellersta 

Sverige. Gränserna är satta mellan Skellefteå och Jönköping. De flesta djurkadaver 

kan samlastas i samma container men fjärderfä måste transporteras i avskilda, 

mindre till storleken, containers. 

Transport 

Aktivitet 2. Dessa containers placeras på en våg för att väga innehållet. Provtagning 

för spårning av sjukdomar görs även här som sedan lämnas vidare för analys till 

Svenska Djurhälsovården. 

Provtagning 

och vägning 

Aktivitet 3. De inspekterade ABP tappas ner i en råvarusilo som är i direkt 

anslutning till grovkrossen. Både råvarusilo 1 och 2 har ett eget slutet system, d.v.s. 

att de utför samma process parallellt (som vi nu beskriver). 

Råvarusilo 1 

och 2 

Aktivitet 4. ABP som ligger i råvarusilon förs vidare in i en grovkross. Där krossas 

materialet ner till 50 mm små delar. 
Grovkross 

Aktivitet 5. Här kontrolleras delarna så att de inte innehåller några metalldelar som 

kan skada finkrossen.  
Metallband 

(Aktivitet 6.) I det fall som metallbitar förekommer så förs den 50 mm stora delen 

vidare till en separator som tar bort metallen . Det finns bara en separator och 

systemen går här ihop. Den metallfria delen förs sedan tillbaks till råvarusilon. Om 

det inte förekommer någon metall så går den grovkrossade ABP delen direkt vidare 

till finkrossen. 

Separation av 

metall och ABP 

Aktivitet 7. De 50 mm små delarna mals ner till ännu mindre delar på 16 mm. 

(Finkrossen kan liknas vid en vanlig köttkvarn för hushåll.) 
Finkross 

Tillsättning av 

myrsyra 

(metansyra) 

Aktivitet 8. Efter att ABP har malts ner till 16 mm delar så tillsätts myrsyra. 

Myrsyran sänker Ph-värdet till under 4, vilket dödar de flesta bakterier och därför 

motverkar jäsning. Detta är den färdiga Biomal-produkten, alltså Objekt ut. 

Aktivitet 9. Utanför fabrikens väggar står två stora förvaringstankar, tank 1 och 2, 

som den färdiga produkten lagras i. Än så länge har produkten lagrats i max sex 

månader, men antas kunna lagras i minst ett år.  

Förvaring i  

tank 1 och 2 
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Förbränningsprocessen  

 

Delfråga 2: Hur ser förbränningsprocessen ut? 

 

I figur 4.2 nedan visas förbränningsprocessen för Biomalkonceptet. 

 

 

1. 
Transport 
till kraft- 

värm
everk 

Start: 
B

iom
al

 

A
ktivitet

Lage r

 

B
eslutspunkt

Förflyttning

Start/slut 

Tippficka 
Såll och 
kross 

Fast-
bränsle 
lada 

Torv, R
T-

flis och PTP

2. 
Tank 
för 

B
iom

al 

Transport  
till kraft- 
värm

everk 

Ej m
edräknat i LC

A
’n 

Slut: Energi  

 
3. 

Förbrän-
ning 

Figur 4.2: Flödesschema av Biomalkonceptets förbränningsprocess.  Källa: Enligt Lidell, 
Per, (2007-05-08) 
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I tabell 4.5 nedan förklarar vi mer ingående händelserna i flödesschemat i figur 4.3 
 
 

 
Tabell 4.5: Förklaring av flödesschemat av Biomalkonceptets förbränningsprocess.  

Källa: Lidell, Per (2007-05-08) 

HÄNDELSE FÖRKLARING 

Objekt in är Biomal som pumpas ut ur förvaringstanken till en lastbilstank och 

transporteras, cirka 8 km, till kraftvärmeverket i Karlskoga, Aktivitet 1. Särskilda 

mottagningsrör har installerats vid kraftvärmeverket för att inte bryta det slutna 

systemet. 

Transport till 

kraftvärmeverk  

Aktivitet 2. Biomal mellanlagras i en stor tank innan den direkt pumpas in i 

förbränningspannorna.  

Tank för 

Biomal 

Aktivitet 3. Här blandas Biomal med Torv, RT-flis och PTP och förbränns för att få 

ut energi, vilket är Objekt ut från denna process. 
Förbränning 

 
 

4.3.3 Datainsamling och beräkningar 

På grund av att vi själva inte har utfört mätningarna så kan vi inte uttala oss om 

mätmetod och mätnoggrannhet. I de fall vi använder medelvärden har vi bifogat 

materialet som ligger till grund för beräkningarna i bilagor. Information gällande 

vilken tidpunkt som datavärdena uppmättes har vi sammanställt i tabell 4.6 nedan. 

 

 
Tabell 4.6: Tidpunkt för mätning av datavärden till våra uppgifter. Källa: Egen 

Information om Källa Tidsperiod 

för mätning 

Materialsammansättning Solvie Herstad-Svärd 2001-2006 

Råvarutransport och transport av 

myrsyra   

Mikael Lidholm 2007 

Produktionsprocessen Leo Virta & Mikael Hultgren 2007 

Biomaltransport Mikael Lidholm 2007 

Förbränningsprocessen Per Lidell 2007 

Emissioner vid 

förbränningsprocessen 

Solvie Herstad-Svärd 2002-2005 
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Produktion 

Vi har tidigare nämnt att produktionsanläggningen i Karlskoga sker i ett slutet system 

så det förekommer, i princip, inga emissioner168. Däremot för att producera Biomal 

används el och gasol för drift och uppvärmning som bidrar med emissioner till luft. 

Det krävs 185 130 kWh el och 18,2 ton gasol för att producera 2489 ton Biomal169.  

 

Elen som Biomalanläggningen använder kommer från Skånska Energi AB. Deras 

elmix består av 44,6 % från vatten, vind och biobränsle, 2,78 % kol, olja och torv 

samt 52,56 % från kärnkraftsbaserade anläggningar170. Det finns inga emissionsdata 

att tillgå för denna elmix. Vi har därför valt att använda oss av uppgifter som gäller 

för svensk medelel från 1990-talet där blandningen baseras på 49 % vattenkraft, 46 % 

kärnkraft, 5 % kraftvärme med mera (se tabell 4.7)171.  

 

 
Tabell 4.7: Emissioner för svensk medelel.   Källa: Rydh, C-J., (2002), 194 

Emissioner  Svensk medelel (1990-talet) 

[g/MJ] 

Omräknat till [g/kWh] 1

CO2 13 3,614 

CO 0,0036 0,0010 

NOx 0,021 0,0058 

SO2 0,014 0,0039 

CH4 0,019 0,0053 

1 1 MJ =0,278 kWh 

 

 

Den faktiska elmixen och den elmixen vi använder i studien överensstämmer inte helt 

men viss likhet kan utskiljas. Den likhet vi anser finna är att kärnkraften står för den 

största delen sedan kommer vattenkraften och andra kraftslag står för en relativt liten 

del. Vi gör följande beräkning för att ta fram antal kWh per ton: 185 130/2489 = 74,4 

kWh/ton.  
                                                 

168 Virta, Leo, (2007-04-19) 
169 Herstad-Svärd, Solvie, (2007-04-19) 
170 Cartberger, Bo (2007-05-09) 
171 Rydh, C-J., et. al., (2002), s. 194 
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Vi utgår från att gasolen är propan (C3H8, där andelen kol är lika med 82 %). För att 

producera ett ton Biomal ger gasolen ett utsläpp på 21,95 g/ton koldioxid. En annan 

emission vid användning av gasolen är vatten (H2O) som vi inte tar hänsyn till. 

Beräkningarna för gasolens koldioxidutsläpp redovisas i bilaga 5. I tabell 4.8 

redovisar vi beräkningarna för produktionsprocessens resursförbrukning. 

 
 
 
Tabell 4.8: Beräkning av emissioner för produktionsprocessens resursförbrukning.  

Källa: modifierad Lindahl, M. et.al., (2000) 
1. 

Datakategori 

2. 

Emission 

[g/kWh] vid en 

genomsnittlig 

kWh el 1

3. 

Elförbrukning 

[kWh/ton]  

4. 

Totalt 

emissioner för 

el [g/ton]  

(2. * 3.)  

5. 

Emission 

[g/ton] för 

gasol 

(C3H4) 2

6. 

Totalt 

emission 

[g/ton] 

(4. + 5.) 

CO2 3,614 74,4 268,88 21,95 290,83 

CO 0,001 74,4 0,07 - 0,07 

NOx 0,0058 74,4 0,43 - 0,43 

SO2 0,0039 74,4 0,29 - 0,29 

CH4 0,0053 74,4 0,39 - 0,39 

1 Uppgifter hämtade från Rydh, C-J., et. al., (2002), s. 194 
2 Se bilaga 5. 
 

 

Transport 

Transporterna omfattar; transport av råvara, transport av myrsyra samt transport av 

Biomal. När det gäller transporterna så har vi gjort vissa förenklingar. Vi har inte 

tagit hänsyn till varje fordons specifika egenskaper utan data gällande transporterna 

är av allmän karaktär. Transportfordon kan delas in i lätt lastbil, med en totalvikt på 

högst 3,5 ton, eller tung lastbil, med en totalvikt över 3,5 ton172. Det kan förekomma 

lätta lastbilar vid insamling av enstaka djur från privatpersoner och lantbrukare men 

dessa bortser vi ifrån då transporterna är svåra att uppskatta. Därför har vi valt att 

endast använda data gällande för tung lastbil. Information som saknades var 

miljöklass på diesel vilket vi har gjort ett antagande om att det är av Euro 2 för att 

                                                 
172 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=238271&i_word=lastbil 
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data om dess emissioner fanns tillgängliga. Vi använder därför samma emissionsdata 

för samtliga transporter. I bilaga 6 har vi gjort en sammanställning av specifik 

information gällande transporterna.  

 

Transport av råvara 

I tabell 4.9 har vi beräknat emissionerna för de olika datakategorierna som en 

transport av råvaror till Konvex belastar miljön med. 

 
 
 
Tabell 4.9: Beräkning av emissioner för en transport av råvara.  

Källa: modifierad Lindahl, M. et. al., (2000) 
1. 

Datakategori 

2. 

Emission 

[g/tonkm] 1  

3. 

Sträcka 

[km/tur] 2

4. 

Vikt 

[ton/tur] 2

5. 

[tonkm] 

(3. * 4.) 

6. 

Emission 

[g/tur] 

(2. * 5.) 

7. 

Emission 

[g/ton] 

(6. / 4.) 

CO2 48 651 24 15 624 749 

952 

31248 

CO 0,045 651 24 15 624 703,1 29,30 

NOx 0,42 651 24 15 624 6 562,1 273,42 

SO2 0,01 651 24 15 624 156,2 6,51 

HC 0,043 651 24 15 624 617,8 25,74 

1 Uppgifter hämtade från Rydh, C-J., et. al., (2002), s. 195 gäller vid 70 % fyllnadsgrad. I vårt fall är 
fyllnadsgraden 50 % då ingen returtransport görs (se bilaga 6) 
2 Uppgift hämtad ur bilaga 6. 
 

 

Transport av myrsyra 

I tabell 4.10 har vi beräknat emissionerna för de olika datakategorierna som en 

transport av myrsyra till Konvex belastar miljön med. 
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Tabell 4.10: Beräkning av emissioner för en transport av myrsyra.  
Källa: modifierad Lindahl, M. et. al., (2000)  

1. 

Datakategori 

2. 

Emission 

[g/tonkm] 1  

3. 

Sträcka 

[km/tur] 2

4. 

Vikt 

[ton/tur] 
2

 5. 

[tonkm] 

(3. * 4.) 

6. 

Emission 

[g/tur] 

(2. * 5.) 

7. 

Emission 

[g/ton] 

(6. / 4.) 

CO2 48 600 31,2 18 720 898 560 28800 

CO 0,045 600 31,2 18 720 842,40 27 

NOx 0,42 600 31,2 18 720 7 862,40 252 

SO2 0,01 600 31,2 18 720 187,20 6 

HC 0,043 600 31,2 18 720 804,96 25,8 

1 Uppgifter hämtade från Rydh, C-J., et. al., (2002), s. 195 gäller vid 70 % fyllnadsgrad. I vårt fall är 
fyllnadsgraden nästan 100 % då returtransport av tomemballage görs. (Se bilaga 6) 
2 Se bilaga 6 
 

 

Transport av Biomal 

Transporter till förbränningsanläggningen görs med tankbil173. I tabell 4.11 har vi 

beräknat emissioner som orsakas av en transport av Biomal till 

förbränningsanläggningen, Karlskoga Kraftvärmeverk. 
 
 
 
Tabell 4.11: Beräkning av emissioner för en transport av produkten Biomal.  

Källa: modifierad Lindahl, M. et. al., (2000) 
1. 

Datakategori 

2. 

Emission 

[g/tonkm] 1  

3. 

Sträcka 

[km/tur] 2

4. 

Vikt 

[ton/tur] 
2

 5. 

[tonkm] 

(3. * 4.) 

6. 

Emission 

[g/tur] 

(2. * 5.) 

7. 

Emission 

[g/ton] 

(6. / 4.) 

CO2 48 8 15 120 5760 384 

CO 0,045 8 15 120 5,4 0,36 

NOx 0,42 8 15 120 50,4 3,36 

SO2 0,01 8 15 120 1,2 0,08 

HC 0,043 8 15 120 5,16 0,344 

1 Uppgifter hämtade från Rydh, C-J., et. al., (2002), s. 195 gäller vid 70 % fyllnadsgrad. I vårt fall är 
fyllnadsgraden 50 % då ingen returtransport görs. (Se bilaga 6) 
2 Se bilaga 6 
 

                                                 
173 Lidholm, Mikael, (2007-05-11) 
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Förbränning 

Emissionsdata grundas på mätningar gjorda i Karlskoga Kraftvärmeverk som har en 

panna med värmeeffekt på 40 MW. Vid tidpunkten för mätningar har pannans 

värmeeffekt varierat mellan 28,8 och 42,2 MW med ett medelvärde på 36,62 MW (se 

bilaga 7). I tabell 4.12 har vi beräknat emissioner för 1 ton bränsle. Enligt vårt 

material i bilaga 7 ingår också emissioner i form av dioxiner men på grund av att de 

är så låga (0,028 ng/m3n understiger tillåtet värde 0,1 ng/m3n) har vi valt att inte ta 

med dem i vår fortsatta studie. 

 

 
Tabell 4.12: Beräkning av emissioner för förbränningsprocessen.   

Källa: Modifierad Lindahl, M. et. al., (2000) 
Datakategori Emission [ppm torr gas vid 10 % CO2] 1   Emission [g/ton] 2

CO2 10 % 100 000 

CO 29,6 29,6 

NOx 36 36 

N2O 7,6 7,6 

NH3 8,6 8,6 

SO2 25 25 

HCl 10,4 10,4 

1 ppm = parts per million (1 % = 10 000 ppm) 
2  1 ton = 1000 000 g 
 
 

4.4 Miljöpåverkansbedömning 

 
Delfråga 3: Vilken miljöpåverkan har Biomalkonceptet? 

 

Vi har gjort en sammanställning i tabell 4.13 av alla emissioner från hela LCA’n; 

produktionen, transporten och förbränningen. Vi kommer att vikta varje del för sig 

för att sedan göra en viktning för alla delar tillsammans. 
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Tabell 4.13: Emissioner för Biomalkonceptet.   
Källa: modifierad Lindahl, M. et. al., (2000) 

1. 

Datakategori 

för emissioner 

till luft 

2. 

Produktions-

processen 

[g/ton] 

3. 

Transport 

av råvara 

[g/ton] 

4. 

Transport 

av myrsyra 

[g/ton] 

5. 

Transport 

av Biomal 

[g/ton] 

6. 

Förbrännings-

processen 

[g/ton] 

7. 

Totalt 

[g/ton] 

(Σ 2. till 6.) 
CO2 268,88 31248 28800 384 100 000 160 700,88 

CO 0,07 29,30 27 0,36 29,6 86,33 

NOx 0,43 273,42 252 3,36 36 565,21 

N2O - - - - 7,6 7,60 

NH3 - - - - 8,6 8,60 

SO2 0,29 6,51 6 0,08 25 37,88 

HC - 25,74 25,8 0,344 - 51,88 

HCl - - - - 10,4 10,40 

CH4 0,39 - - 0,39 - - 

- Uppgift saknas 
 

Vi har viktat emissionerna från produktionsprocessen enligt de två valda 

belastningsindexen som visas i tabell 4.14 nedan. 

 
Tabell 4.14: Viktning för produktionsprocessen.  

Källa: modifierad Lindahl, M.et. al., (2000), s. 84 
1.  

Datakategori 

för emissioner 

till luft 

2.  

Emissioner för 

produktions-

processen  [g/ton] 

3. 

Viktnings-

index ECO 

Sweden 98  

4. 

Viktnings- 

index ET-long 

Sweden  

5. 

Totalresultat 

ECO Sweden 

(2. * 3.) 

6.  

Totalresultat 

ET-long 

Sweden (2. * 4.) 
CO2 268,88 0,025 0,0365 6,7 9,8 

CO 0,07 10 0,824 0,7 0,058 

NOx 0,43 30 3,97 12,9 1,7 

N2O - 156 9,85 -  -  

NH3 - 40 10 -  -  

SO2 0,29 30 3,77 8,7 1,1 

HC - 10,5 7,54 -    

HCl - 520 3,30 -  -  

CH4 0,39 5,3 0,949 2,1 0,4 

Summa    31,1 13,1 

- Uppgift saknas 
 

I tabell 4.15 på nästa sida har vi viktat emissionerna från transporterna enligt de två 

valda belastningsindexen. 
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Tabell 4.15: Viktning för transporterna.  
Källa: modifierad Lindahl, M. et. al., (2000), s. 84 

1. 

Datakategori 

för 

emissioner 

till luft 

2.  

Totala emissioner 

för transporterna  

[g/ton] 1

3. 

Viktnings-

index ECO 

Sweden 98  

4. 

Viktnings- 

index ET-long 

Sweden  

5. 

Totalresultat 

ECO Sweden 

(2. * 3.) 

6.  

Totalresultat 

ET-long 

Sweden (2. * 

4.) 

 
CO2 60 432,0 0,025 0,0365 1 510,8 2 205,8 

CO 56,7 10 0,824 567 46,7 

NOx 528,8 30 3,97 15864 2 099,3 

N2O - 156 9,85 -  -  

NH3 - 40 10 -  -  

SO2 12,6 30 3,77 378 47,5 

HC 51,9 10,5 7,54 545 391,3 

HCl - 520 3,30 - -  

CH4 - 5,3 0,949 -  -  

Summa    18 864,8 4 790,6 

- Uppgift saknas 
1 Summa transporter från tabell 4.13 
 
Nedan i tabell 4.16 har vi viktat emissionerna från förbränningsprocessen enligt de 

två valda belastningsindexen. 

 
Tabell 4.16: Viktning för förbränningsprocessen.   

Källa: modifierad Lindahl, M. et. al., (2000), s. 84 
1. 

Datakategori 

för 

emissioner 

till luft 

2.  

Totala emissioner 

för förbrännings-

processen [g/ton] 

3. 

Viktnings-

index ECO 

Sweden 98  

4. 

Viktnings- 

index ET-long 

Sweden  

5. 

Totalresultat 

ECO Sweden 

(2. * 3.) 

6.  

Totalresultat 

ET-long 

Sweden (2. * 

4.) 

 
CO2 100 000 0,025 0,0365 2 500 3 650 

CO 29,6 10 0,824 296 24,4 

NOx 36 30 3,97 1 080 142,9 

N2O 7,6 156 9,85 1 185,6 74,9 

NH3 8,6 40 10 344 86 

SO2 25 30 3,77 750 94,3 

HC - 10,5 7,54 - - 

HCl 10,4 520 3,30 5 408 34,3 

CH4 - 5,3 0,949 - - 

Summa    11 564 4 107 

- Uppgift saknas 
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I tabell 4.17 nedan har vi viktat emissionerna för Biomalkonceptets totala 

miljöpåverkan enligt de två valda belastningsindexen. 

 
Tabell 4.17: Viktning för den totala miljöbelastningen.   

Källa: modifierad Lindahl, M. et. al., (2000), s. 84 

1. 

Datakategori 

för 

emissioner 

till luft 

2.  

Totala emissioner 

för 

Biomalkonceptet 

[g/ton] 

3. 

Viktnings-

index ECO 

Sweden 98  

4. 

Viktnings- 

index ET-long 

Sweden  

5. 

Totalresultat 

ECO Sweden 

(2. * 3.) 

6.  

Totalresultat 

ET-long 

Sweden (2. * 

4.) 

 
CO2 160 700,88 0,025 0,0365 4 017,5 5 865,6 

CO 86,33 10 0,824 863,3 71,1 

NOx 565,21 30 3,97 16 956,3 2 243,9 

N2O 7,60 156 9,85 1 185,6 74,9 

NH3 8,60 40 10 344 86 

SO2 37,88 30 3,77 1 136,4 142,8 

HC 51,88 10,5 7,54 544,7 391,2 

HCl 10,40 520 3,30 5408 34,3 

CH4 0,39 5,3 0,949 2,1 0,4 

Summa    30 457,9 8 910,2 

 
 

 

I figur 4.3 visar vi vilka miljöeffekter varje typ av emission leder till samt den totala 

belastningen på miljön, efter viktning, som Biomalkonceptet orsakar. 
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Figur 4.3: Inventering, klassificering, karakterisering och viktning.  Källa: Modifierad Rydh, 

Produktion 

Transport 

Förbränning 

CO2

CO

NOx

SO2

HCl

Inventering Karakterisering Klassificering Viktning 

HC 

N2O

NH3

CH4

Dioxins

Växthuseffekten 

Nedbrytning av 
ozonskiktet 

Försurning 

Övergödning 

Mänskig hälsa 

ECO 
Sweden  
30 457,9

ET-long 
Sweden  
8 910,2

C-J., et. al., (2002) s. 81 
 

4.5 Tolkning 

Vi anser att vi hittills har lyckats uppfylla en del av vårt syfte och mål, med denna 

LCA, då vi har beskrivit Biomalkonceptet och tagit fram vilka emissioner som 

konceptet belastar miljön med. Den slutliga delen av syftet och målet som handlar om 

att analysera miljöpåverkan kommer vi nu att uppfylla.  

 

Viktningsresultat för produktionsprocessen 

I viktningsresultatet för produktionsprocessen som visas i figur 4.4 på nästa sida 

orsakas den största miljöpåverkan enligt ECO Sweden av NOx (12,9) men enligt ET-
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long Sweden är den största miljöpåverkan orsakad av CO2 (9,8). Näst störst 

miljöpåverkan har enligt ECO Sweden SO2 (8,7) men enligt ET-long Sweden är det 

NOx (1,7). Värt att notera är att miljöpåverkan av CO2 är hög enligt båda 

belastningsindexen.  
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Figur 4.4: Viktningsresultat för produktionsprocessen.    Källa: Egen 

 

 

Viktningsresultat för transport 

I figur 4.5, viktningsresultatet för transporterna, på nästa sida visas att den största 

miljöpåverkan enligt ECO Sweden orsakas av NOx (15 864) vilken är överlägset hög. 

Enligt ET-long Sweden orsakas den största miljöpåverkan av CO2 (2 205,8).  Näst 

störst miljöpåverkan har enligt ECO Sweden CO2 (1 510,8) men enligt ET-long 

Sweden är det NOx (2 099,3).  
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Figur 4.5: Viktningsresultat för transporterna.     Källa: Egen 

 

 

Viktningsresultat för förbränningsprocessen 

Enligt viktningsresultatet för förbränningsprocessen i figur 4.6 är ECO Sweden den 

största miljöpåverkan orsakad av HCl (5 408) men enligt ET-long Sweden är den 

största miljöpåverkan orsakad av CO2 (3 650).  Näst störst miljöpåverkan har enligt 

ECO Sweden CO2 (2 500), men enligt ET-long Sweden är det NOx (142,9). Värt att 

notera, även här, är att miljöpåverkan av CO2 är hög enligt båda belastningsindexen. 
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Figur 4.6: Viktningsresultat för förbränningsprocessen.    Källa: Egen 
 

 

Viktningsresultat för den totala miljöpåverkan för Biomalkonceptet 

Figur 4.7 på nästa sida innehåller varje datakategoris totala miljöpåverkan. Totalt sett 

orsakas den största miljöpåverkan av emissioner från NOx (16 956,3) enligt ECO 

Sweden och CO2 (5 865,6) enligt ET-long Sweden. Näst störst miljöpåverkan har 

enligt ECO Sweden HCl (5 408) men enligt ET-long Sweden är det NOx (2 243,9).  

 

Enligt ECO Sweden stod NOx för den största miljöpåverkan i både 

produktionsprocessen och transporterna men i förbränningsprocessen var den största 

miljöpåverkan orsakad av HCl. Enligt ET-long Sweden orsakar CO2 den största 

miljöpåverkan för produktionsprocessen, förbränningsprocessen och transporterna. 

 

De emissionerna med högst ELU/FE är NOx, CO2 och HCl. Dessa skadar 

omgivningen på olika sätt. Som figuren 4.3, Inventering, klassificering, 

karakterisering och viktning, visar skadar NOx miljön genom att det leder till 
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försurning och övergödning och CO2 bidrar till växthuseffekten. HCl är skadlig för 

mänsklig hälsa.  
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Figur 4.7: Viktningsresultat för den totala miljöbelastningen.   Källa: Egen 

 

Som vi kan se i både tabell 3.1 i teorikapitlet samt i viktningsresultaten i figurerna 4.4 

till 4.7 så är skillnaderna stora mellan de två viktningsindexen och följaktligen också 

i viktningsresultaten. En slutsats vi kan dra om orsakerna bakom detta är att det inte 

finns en gemensam värderingsgrund för emissioner till luft. Beroende av perspektiv 

och tidshorisont blir värderingen av emissionerna olika. Trots att de belastningsindex 

vi använt båda är baserade på kritiska belastningsgränser och är anpassade till 

svenska förhållanden visar de helt olika resultat. Skillnaden i resultat kan hänvisas till 

belastningsindexens olika perspektiv och mål. ET-long Sweden har ett tidsperspektiv 

på 20-100 år. Tidsperspektivet för ECO Sweden vet vi inte men då utgångspunkten 

ofta är politiskt uttalade miljömässiga målsättningar gissar vi på ett kortare 

tidsperspektiv än det för ET-long Sweden.   
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Svagheter 

Svagheter med vår LCA är att vi inte tar upp miljöbelastningen för transporter och 

produktion av torv, RT-flis och PTP som Biomal förbränns tillsammans med. Dessa 

utgör med stor sannolikhet en betydlig del av belastningen då de transporter vi har 

med i denna studie utgör mer än hälften av den totala belastningen på miljön (ECO 

Sweden: cirka 62 % och ET-long Sweden: cirka 54 %). Produktionen av Biomal har 

stått för den absolut minsta belastningen på miljön (ECO Sweden: cirka 0,1 % och 

ET-long Sweden: cirka 0,15 %). Hur stor miljöbelastning som produktionsprocessen 

för torv, RT-flis och PTP orsakar har vi inga uppgifter om.  

 

Vi trodde i början av vår studie att Biomal var ett eget bränsle. Om detta hade varit 

fallet hade vi fått mer specifika siffror på Biomals miljöbelastning som vi enkelt hade 

kunnat jämföra med andra bränslen. På förbränningsanläggningen i Karlskoga görs 

mätningar av emissioner varje dag men där varierar bränsleblandningarna efter 

anläggningens tillgång på de olika bränslena och efter el- och värmeförbrukning som 

kraftvärmeverkets kunder efterfrågar (högre på vintern och lägre på sommaren). De 

emissionsmätningar som vi har använt i denna studie är gjorda på 

förbränningsanläggningen i Karlskoga och består således av varierande 

bränsleblandningar. Därför är dessa emissioner inte så exakta som vi hade önskat. Vi 

har förvånats över att inte bränsleblandningarna kontrolleras hårdare än vad de gör på 

förbränningsanläggningen. Nu utgör Biomal bara cirka 20 % av den totala 

bränsleblandningen och därför borde inte Biomalkonceptet egentligen få bära hela 

miljöbelastningen för förbränningsprocessen som har viktats ovan. Detta innebär att 

emissionerna från förbränningsprocessen rimligtvis borde vara lägre för bara Biomal. 

 

En jämförelse med andra bränslen kan fortfarande göras om hänsyn tas till transporter 

och produktion av de övriga bränslena som nämnts ovan. Det kan tilläggas att den 

största miljöpåverkan ofta orsakas under användningen, det vill säga, 

förbränningen174. Detta stämmer inte med resultatet i vår studie, då transporterna 

utgör den största miljöbelastningen och förbränningen utgör den näst största (ECO 

                                                 
174 Edholm, A., (2000), s. 38 
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Sweden; transport: 18 864,8 och förbränning: 11 564 av totalt: 30 457,9). Enligt ET-

long Sweden är skillnaderna inte lika stora mellan belastningen från transporterna och 

från förbränningen men transport utgör fortfarande den största belastningen. 

(transport: 4 790,6 och förbränning: 4 107 av totalt 8 910,2). När vi tittar på de 

oviktade emissionerna för transporterna var för sig (se tabell 4.13) visar de att 

emissionerna för Biomaltransporterna till förbränningsanläggningen är väsentligt 

lägre än de övriga transporterna. Detta beror på att sträckan för denna transport är 

mycket kortare, 8 km jämfört med 600 km respektive 651 km. Transporterna av 

råvaran (651 km) kommer från ett begränsat område i Sverige (mellan Skellefteå och 

Jönköping) och därför kan det vara svårt att minska dessa transporter ytterligare. 

Däremot, anser vi, att det finns möjligheter att minska transporterna för myrsyra om 

det finns en lämplig lokal leverantör alternativt hålla större lager. 

 

Osäkerhets- och känslighetsanalys 

Emissionerna för produktionen påverkas av vilken elmix som används. Då vi inte har 

använt oss av exakta emissionsdata för Skånska Energis elmix finns här en källa till 

osäkerhet. Om vi istället använt oss av Vattenfalls elmix, 61,7 % kärnkraft, 37,5 % 

vattenkraft, 8 % andra kraftslag175, hade beräkningen för produktionsprocessens 

emissioner sett ut som i tabell 4.18 på nästa sida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/646547inf
o/646588elpr/646592lca/P0287510.pdf, s. 20 
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 Tabell 4.18: Skillnad mellan emissioner för Vattenfalls elmix och Svensk medelel.   

Källa: modifierad Lindahl, M. et. al., (2000) 

1. 

Datakategori 

2. 

Emission 

[g/kWh] vid 

en genom-

snittlig kWh 

el  (Vatten-

fall) 1

3. 

Elförbruk-

ning 

[kWh/ton]  

4. 

Totalt 

emissioner 

för el [g/ton] 

(2. * 3.) 

5. 

Emission 

[g/ton] 

för gasol 

(C3H4) 2

6. 

Total 

emission 

(Vatten-

fall)  

[g/ton] 

(4. + 5.) 

7. 

Total 

emission 

(Svensk 

medelel) 

[g/ton] 3  

 

9. 

Differens

(6. – 7.) 

CO2 5,8 74,4 431,52 21,95 453,47 290,83 162,64 

CO - 74,4 - - - 0,07 - 

NOx 0,016 74,4 1,1904 - 1,1904 0,43 0,7604 

SO2 0,021 74,4 1,5624 - 1,5624 0,29 1,2724 

CH4 - 74,4 - - - 0,39 - 

Summa  456,22 292,01 164,67 

- information saknas 
1 Uppgifter hämtade från: 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/646547inf
o/646588elpr/646592lca/P0287510.pdf, s. 20-21 
2 Se bilaga 5 
3 Se tabell 4.8 
 

 

Emissionsdata för Vattenfalls elmix, förutom CO och CH4 där information saknas, 

bidrar med relativt högre emissioner jämfört med emissionsdata för Svensk medelel. 

Som vi har påpekat innan så anser vi att elmixen för Svensk medelel är mer lik den 

elmix som Skånsk Energi använder och passar vår studie bättre. Därför anser vi att 

osäkerheten i detta avseende är relativt lågt. Vi vill dock påvisa hur stor skillnaden 

kan bli beroende på vilka emissionsdata som ingår i en studie. Gällande gasolen, om 

vi istället hade antagit att gasolen är butan (C4H8, där andelen kol är lika med 83 %) 

hade det inte inneburit någon större skillnad på grund av att kolhalten i princip är den 

samma. 

 

Vi har haft problem med att få fram specifika uppgifter gällande emissionsdata från 

dieselbränslen som används vid transporterna. Emissionsdata gällande transporterna, 

är som vi tidigare sagt, baserad på förenklingen att alla transporter sker med tung 
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lastbil samt att alla använder samma bränsle, det vill säga diesel, Euro 2. Dessa 

förenklingar utgör en källa av osäkerhet. Då belastningarna från transport utgör den 

största miljöbelastningen i denna studie och belastningarna från förbränningen är 

nästan lika stora så skulle ett annat resultat för transporterna kunna påverka studiens 

resultat ganska mycket. Vi har försökt hitta emissionsdata för miljöklass 1, för att 

utföra en form av känslighetsanalys, utan någon vidare framgång. Dessutom gäller 

använda emissionsdata för transporter vid annan fyllnadsgrad än den faktiska 

fyllnadsgraden vid samtliga transporter som vid transport av råvaror och Biomal är 

fyllnadsgraden endast 50 % och emissionerna gäller vid 70 % fyllnadsgrad. Detta 

innebär att emissionerna i verkligheten är något högre. Det motsatta gäller dock för 

myrsyran. Totalt sett är transporters emissioner flexibla beroende på val av fordon, 

bränsle, körsträcka samt antal leveranser. Med tanke på att vi använder förenklade 

siffror gör detta att emissionerna, i verkligheten, kan vara andra än de vi redovisar. 

 

Ytterligare vill vi påpeka att det kan förekomma andra utsläpp som vi inte har kunnat 

beakta på grund av att vi själva inte har utfört mätningarna eller har ingen djup 

kompetens inom detta område.  

 

För beräkningarna har det inte funnits några klara direktiv. Vi har dragit logiska 

slutsatser, utgått från exempel och sedan kontrollerat detta med experter inom olika 

områden. Till exempel Leif Enarsson, universitetslektor på logistikavdelningen på 

Ekonomihögskolan, gällande transportberäkningarna och Mikael Strand, doktor inom 

bioenergiteknik, gällande beräkningarna för produktions- och förbränningsprocessen. 

Viktningen kunde vi inte logiskt lista ut hur beräkningarna skulle göras därför tog vi 

hjälp av Mattias Lindahl och Carl-Johan Rydh som är två av författarna till böckerna 

Livscykelanalys – metod för miljöbedömning av produkter och tjänster och En liten 

lärobok om Livscykelanalys. 

 

Slutsats 

Resultatet av vår LCA torde vara användbart vid jämförelser med andra LCA då vi 

tydligt har redovisat hur vi har använt LCA-metoden vid vår implementering. 
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Däremot är vår undersökning genomförd på relativt begränsad tid som har inneburit 

en del förenklingar. Vi har dock verifierat att våra antaganden är realistiska med hjälp 

av experter eller annan fakta.  

 

Rekommendationer 

Rekommendationer till andra som ska genomföra en LCA är att i god tid kontrollera 

vilken typ av data som finns tillgänglig, (om man inte ska mäta själv), då studiens 

resultat är helt beroende av detta. Att tidigt försöka hitta praktiska exempel, till 

exempel genomförda LCA, för att snabbare få förståelse för hur en LCA ska/kan 

utföras. 
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5. Diskussion 

 detta kapitel diskuterar vi mer generellt kring Biomalkonceptet. Vi tar upp 

funderingar som har dykt upp under studiens gång och vilken behållning 

vår uppsats utgör. 

 I
 

De mätningarna, under tidigare testförbränningar i Eksjö (december 2001), av 

emissioner vid förbränning av bränsleblandningar som innehåller Biomal hölls 

blandningarna relativt konstanta och emissioner uppmättes för respektive 

blandning176. Som vi tog upp i Tolkningsavsnittet så tycker vi att det var lite 

förvånande att andelen av respektive bränsle i bränsleblandningarna varierade med 

tillgången. Vi har funderat kring anledningen till varför konstanta bränsleblandningar 

inte verkar vara av särskilt stor vikt och vi tror till exempel att det kan bero på: 

 

1. Att testförbränningarna har visat att Biomal ger goda effekter på emissioner, 

(speciellt på NOx
177) vid ett flertal olika bränsleblandningar och därför kan blandas in 

med olika andel med gott resultat. Alltså verkar Biomal vara ett flexibelt bränsle.  

 

2. Det faktum att Biomal består av avfall. Att detta avfall kan användas till att framställa 

energi kan ses som positivt i sig och kanske fästs ingen större tyngd vid exakt hur stor 

vinsten är då det är en win-win situation. Avfallsproducenter, till exempel slakterier, 

blir av med sitt avfall som måste tas om hand. Avfallskonsumenter, i vårt fall 

Konvex, kan använda avfallet för att skapa en produkt (Biomal). Denna produkt utgör 

i sin tur råvara till energiproducenter, i vårt fall Karlskoga Kraftvärmeverk, som 

förbränner Biomal för att producera energi. Vinsten för slutkonsumenten (hushåll och 

företag i Karlskoga kommun) är att de kan erhålla energi på ett sätt som är ett bra 

alternativ ur miljömässig synpunkt. I figur 5.1 på nästa sida visar vi hur ABP ändrar 

karaktär allteftersom de går från vaggan till graven samt vilka aktörer som är 

inblandade i de olika stegen. 

                                                 
176 Herstad-Svärd, Solvie (2007-04-19) 
177 Herstad-Svärd, Solvie (2007-04-19) och Virta, Leo, (2007-04-19)  
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Figur 5.1: Biomalkonceptet från vaggan till graven och de inblandade aktörerna.  

Källa: modifierad Rydh,C-J., et. al., (2002) s. 81 

 

Metoden LCA behöver, i sig, inte vara svår. Det tar lite tid att förstå vad metoden går 

ut på och de delar som den bör innehålla enligt standard. Vi har hittat en hel del 

litteratur om LCA och dess beståndsdelar men haft mycket svårt att hitta vägledning 

om hur en LCA praktiskt ska genomföras, denna kunskap har inte funnits tillgänglig 

på universitetet. Det finns mjukvara som kan användas för att genomföra LCA, till 

exempel i miljöledningssystemet ISO 14 000, men de är inte gratis och vi har inte 

kunnat få tillgång till dem trots försök på biblioteket, universitetet samt hos 

återförsäljare. Vi tror dock att vi lyckats genomföra en korrekt LCA med hjälp av vår 

litteratur och, framför allt, en tidigare genomförd LCA. För att försäkra oss om att vi 

har gjort rätt vände vi oss, som vi sagt tidigare, till Mikael Strand och Leif Enarsson 

när det gällde vissa beräkningar samt till Mattias Lindahl och Carl-Johan Rydh 

författare till böcker om LCA när det gällde själva upplägget av metoden och 

viktningen. För viktningen fick vi några direktiv. De ville gärna bistå med vägledning 

om hela upplägget men kunde inte på grund av deras redan späckade schema och den 

knappa tiden till vår inlämning.   

 

När det gäller datamaterialet så är det själva stommen i en LCA. Mätningarna av till 

exempel emissioner kräver specialistkunskap och teknisk kompetens, vilket vi inte 

har. Hade vi inte haft tillgång till mätningar gjorda av andra hade denna LCA inte 
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kunnat genomföras. Beroendet på tillgång till data har varit en akilleshäl i vårt arbete 

och vi har, tack vare gott samarbete med Konvex med flera, fått tillgång till detta. 

Som alltid när vi får material från andra så handlar det om att ställa rätt och ibland 

”dumma” frågor för att undvika missförstånd. Ungefär mitt i vårt arbete fick vi veta 

att Biomal inte förbränns rent, utan tillsammans med andra bränslen, vilket vi tidigare 

trodde. Detta störde vår ursprungsidé om att följa Biomal från vaggan till graven då 

Biomal, så att säga, delar grav med tre andra bränslen (RT-flis, torv och PTP). Vi tog 

dock det beslutet att fullfölja vår idé och att låta de tre övriga bränslena dyka upp 

först i förbränningsprocessen, där de oundvikligen måste vara med. En fundering som 

vi har är om det inte går att förbränna Biomal rent eller om det inte görs endast av 

praktiska skäl, då det finns annat avfall att förbränna. Biomal är trots allt ett relativt 

nytt koncept. Men denna fundering är ett möjligt uppslag till en annan uppsats.    

 

Vårt syfte med denna studie var, som bekant, att; beskriva hur Biomalkonceptet ser ut 

idag genom att göra en LCA. Resultatet vi fått fram genom att uppfylla detta syfte 

behöver inte nödvändigtvis endast vara intressant för Biomal intresserade. Då vår 

målgrupp är allmänheten och inte ett enskilt företag så kan vår studie även fungera 

som ett praktiskt exempel för hur en LCA kan genomföras, vilket inte är helt enkelt 

att få tag på. Trots studiens begränsningar så utgör den, anser vi, en vägledning för 

andra som, kanske för första gången, ska genomföra en LCA. Detta är kanske en av 

de största behållningarna av denna studie.  
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6. Slutsats 

 detta kapitel redovisar vi de slutsatser som vi har kommit fram till genom 

vår genomförda LCA och diskussion. Vi presenterar dessa i punktform 

och sorterade efter respektive delfråga samt övrigt.  

 

 

Hur ser en LCA ut för Biomalkonceptet? Utifrån LCA’n ämnar vi att besvara 

nedanstående frågor: 

 I

Delfråga 1: Hur ser produktionsprocessen ut? 

Delfråga 2: Hur ser förbränningsprocessen ut? 

Delfråga 3: Vilken miljöpåverkan har Biomalkonceptet? 

 

 

Delfråga 1: Hur ser produktionsprocessen ut? 

• Se figur 4.1: Flödesschema av Biomalkonceptets produktionsprocess. (s. 43) 

• Det är ett slutet system vilket orsakar få emissioner. 

• Den är relativt enkel.  

 

Delfråga 2: Hur ser förbränningsprocessen ut? 

• Se figur 4.2: Flödesschema av Biomalkonceptets förbränningsprocess. (s. 45) 

• Det slutna systemet bibehålls ända fram till förbränningen. 

• Biomal förbränns tillsammans med torv, RT-flis och PTP i varierande 

blandningar. 

• Biomal är ett flexibelt bränsle som kan förbrännas i flera olika 

bränsleblandningar.  

 

Delfråga 3: Vilken miljöpåverkan har Biomalkonceptet? 

• Produktionen stod för den minsta miljöbelastningen i Biomals livscykel. 

• Transport stod för den största miljöbelastningen i Biomals livscykel. 
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• Enligt belastningsindex ECO Sweden 1998 utgör NOx den största 

miljöbelastningen, vilket bidrar till försurning och övergödning. 

• Enligt belastningsindex ET-long utgör CO2 den största miljöbelastningen, 

vilket bidrar till växthuseffekten. 

• Finns möjligheter till att minska miljöpåverkan från transporterna genom en 

eventuell lokal leverantör av myrsyra alternativt hålla större lager. 

 

För övrigt har vi kommit fram till: 

• Att samhället borde uppmärksamma ABP som en resurs.  

• Att avfall av ABP inte endast behöver vara något negativt för samhället då 

dess hantering kan resultera i en win-win situation. 

• Att det är en svår uppgift att genomföra en LCA utan tidigare erfarenhet. 

• Att det finns många osäkerheter i en LCA men det ger en bra vägledning om 

miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv.  
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 I
7. Efterord 

 detta kapitel börjar vi med våra egna slutkommentarer om vår studie. 

Detta följs sedan av kritik till eget arbete och källkritik. Vi avslutar med 

förslag till fortsatta studier. 

 
 

7.1 Slutkommentar 

Generaliserbarheten för vår studie borde vara stor gällande produktionen för Biomal 

då vår undersökning innefattar den största producenten, Konvex och deras största 

anläggning. Konvex är dessutom ”uppfinnare” av konceptet och innehar därför den 

största kompetensen inom området. När det gäller förbränningen är 

generaliserbarheten inte lika stor då emissionerna till stor del beror på anläggningens 

reningsutrustning så som filter och rökgaskondensering. Den typ av panna som 

anläggningen använder påverkar också generaliserbarheten då olika 

förbränningsanläggningar använder olika typer med olika kapacitet som följaktligen 

också ger upphov till olika emissioner. Att populationen är så pass liten ökar studiens 

generaliserbarhet. 

 

Vårt val av ämne har gett oss inblick i ett, för oss, okänt område. ABP är inget vi har 

funderat över tidigare trots att vi alla som konsumerar kött bidrar till att det uppstår. 

Inledningsvis trodde vi att hantering av ABP var ett smalt område men fick snabbt 

erfara att vi var tvungna att begränsa oss då ABP används till många olika saker. Vi 

tror också att ABP och Biomal har framtiden för sig. Vi är glada att vi har fått föra 

fram ett nytt koncept och att uppmärksamma andra på ett sätt att hantera ABP.  

 
Att genomföra en LCA har varit en stor utmaning och varit både lärorikt och 

stundtals varit väldigt svårt. Vi har hela tiden känt att vi har valt ett ämne som är 

intressant och roligt och vi tycker att det har varit positivt att vi har varit lite ”egna” i 

vårt val av ämne. Miljö är ett högaktuellt ämne som diskuteras ständigt och överallt. 

Vår vilja att visa Biomals miljöpåverkan från vaggan till graven har bara delvis 
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uppfyllts då det, åtminstone i praktiken, inte förbränns rent. Trots detta anser vi att 

vår studie ändå säger en hel del om Biomals miljöpåverkan och att den, med vissa 

kompletteringar, kan användas vid jämförelser mellan olika bränslen. Genom vår 

studie har vi fått en större förståelse för vad en LCA är och hur den genomförs och 

det är ett resultat, i sig.   

 

7.2 Kritik till eget arbete 

En LCA med vårt syfte och med vår målgrupp bör, anser vi, vara lättillgänglig och 

inte alltför tekniskt komplicerad. Så här i efterhand tycker vi att 

materialsammansättningen är överflödig. Den säger inte oss någonting. Den är 

kanske mer motiverad att ha med om LCA’n riktar sig till mer tekniskt 

kunniga/intresserade. Även värmevärdena har inte varit av intresse för oss. Dock 

ingår båda dessa delar i en LCA och därför känns det dumt att utesluta dem. 

 

7.3 Källkritik 

Vi använder oss av många Internetkällor i denna uppsats, vilket delvis beror på att det 

finns lite information om Biomal. Den enda tillgängliga informationen finns på 

Internet, och att vår studie har krävt en hel del begreppsförklaringar.  

 

Vi har inte använt oss av några vetenskapliga artiklar. Dels för att vi inte har hittat 

några artiklar om Biomal och dels för de vi har hittat om LCA inte har kunnat tillföra 

något. 

 

Källorna vi har använt för belastningsindexen och emissiondata för diesel, Euro 2, är 

relativt gamla men vi har trots mycket sökande inte kunnat hitta några nyare källor. 
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7.4 Förslag till fortsatta studier 

Vi skulle gärna se att denna studie kompletteras med information om torv, RT-flis 

och PTP och sedan används vid en jämförelse med något annat bränsle eller annan 

bränsleblandning. Även annan användning av ABP skulle vara intressant att 

undersöka, till exempel dess framtida användning i Biodiesel. 
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Bilaga 1: Värmevärde 
 
Källa: material tillhandahållet av Solvie Herstad Svärd. 
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I beräkningen nedan använder vi oss av siffrorna från diagrammet ovan. 
 
  

Värmevärde [MJ/kg vått 
bränsle] 

Biomal 
2006-07 7,4
Biomal 
2001-09 6
Biomal 
2006-11 7,4
Biomal 
2006-12 7,8
Biomal 
2006-12 9

37,6Summa 
Medeltal 7,52

 

 

Sidan 1 av 1 



 

Bilaga 2: Askanalys [mg/kg torrt bränsle], beräkning av medeltal 

 
Källa: material tillhandahållet av Solvie Herstad Svärd. 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

S (svavel) 400 960 2200 3600 3400 3200 2400 2000

Cl (klor) 0 1536 500 2700 2500 2700 2300 1900

P (fosfor) 463 72 550 21400 18200 18000 37700 46000

Na (natrium) 231 578 500 5900 4900 4000 4400 4500

K (kalium) 2059 825 850 4600 3800 3100 3400 2900

Ca (kalcium) 5186 2726 17 000 38300 33200 42000 72000 89800

Al (aluminium) 540 1084 1200 400 300 86 54 82

GROT RT-flis Torv Biomal Biomal Biomal Biomal Biomal

 
 
 
I beräkningen nedan använder vi oss av siffrorna från diagrammet ovan. Vi har valt 
att numrera de olika Biomal-staplarna från 1-5, sett från vänster till höger. 
 
 
  

Biomal 
1 2 3 4 5 Summa Medeltal

S 3600 3400 3200 2400 2000 14600 2920
Cl 2700 2500 2700 2300 1900 12100 2420
P 21400 18200 18000 37700 46000 141300 28260
Na 5900 4900 4000 4400 4500 23700 4740
K 4600 3800 3100 3400 2900 17800 3560
Ca 38300 33200 42000 72000 89800 275300 55060
Al 400 300 86 54 82 922 184
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Bilaga 3: Askanalys [mg/kg aska], beräkning av medeltal 
 
Källa: material tillhandahållet av Solvie Herstad Svärd. 
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S (svavel) 14815 23828 24719 28125 23944 23704 12308 8929

Cl (klor) 0 38124 5618 21094 17606 20000 11795 8482

P (fosfor) 17141 1787 6180 167188 128169 133333 193333 205357

Na (natrium) 8573 14357 5618 46094 34507 29630 22564 20089

K (kalium) 76251 20494 9551 35938 26761 22963 17436 12946

Ca (kalcium) 192063 67689 191 011 299219 233803 311111 369231 400893

Al (aluminium) 20000 26922 13483 3125 2113 637 277 366

GROT RT-flis Torv Biomal Biomal Biomal Biomal Biomal

 
 
I beräkningen nedan använder vi oss av siffrorna från diagrammet ovan. Vi har valt 
att numrera de olika Biomal-staplarna från 1-5, från vänster till höger. 
 
 

  
Biomal 
1 2 3 4 5 Summa Medeltal

S 28125 23944 23704 12308 8929 97010 19402
Cl 21094 17606 20000 11795 8482 78977 15795
P 167188 128169 133333 193333 205357 827380 165476
Na 46094 34507 29630 22564 20089 152884 30577
K 35938 26761 22963 17436 12946 116044 23209
Ca 299219 233803 311111 369231 400893 1614257 322851
Al 3125 2113 637 277 366 6518 1304
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Bilaga 4: Elementaranalys [%], beräkning av medeltal 
 
Källa: material tillhandahållet av Solvie Herstad Svärd. 
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90%
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Ash (% d.s.) 4,0% 8,9% 12,8% 14,2% 13,5% 19,5% 22,4%

O (% d.s.) 40,5% 32,8% 15,8% 13,7% 13,1% 13,0% 20,2%

F (% av torrt bränsle) 0,0% 0,0%

Cl (% d.s.) 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2%

N (% d.s.) 0,7% 1,8% 6,1% 6,1% 5,6% 5,4% 5,8%

S (% d.s.) 0,1% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%

H (% d.s.) 5,9% 5,4% 8,4% 8,4% 9,2% 7,9% 6,2%

C (% d.s.) 48,7% 50,8% 56,3% 57,0% 58,0% 53,7% 45,0%

RT-flis Torv Biomal Biomal Biomal Biomal Biomal

 
Diagrammet ovan är ur material tillhandahållet av Solvie Herstad Svärd. 

 
I beräkningen nedan använder vi oss av siffrorna från diagrammet ovan. Vi har valt 
att numrera de olika Biomal-staplarna från 1-5, från vänster till höger. 
 
 

  
Biomal 
1 2 3 4 5 Summa Medeltal

Aska 12,8 14,2 13,5 19,5 22,4 82,4 16,5
O 15,8 13,7 13,1 13 20,2 75,8 15,2
Cl 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 1,2 0,2
N 6,1 6,1 5,6 5,4 5,8 29 5,8
S 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 1,4 0,3
H 8,4 8,4 9,2 7,9 6,2 40,1 8,0
C 56,3 57 58 53,7 45 270 54,0
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Bilaga 5: Beräkningar för gasol 

 
Följande antaganden görs:  

• Gasolen är propan (C3H8) 

• Relativ atommassa taget från periodiska systemet 

 

1. Andelen kol i propan: (C=12,01 relativ atommassa och H=1,01 relativ atommassa) 

3*12,01+8*1,01=44,11 

(3*12,01)/ 44,11= 81,68 % ~ 82 % 

 

2. Mängd kol i 1 kg koldioxid: (1 mol C=12,01 g och 1 mol O=15.9994 g) 

1*12,01+2*15,9994=43,9998 ~ 44 g 

1 kg kol ger 44/12,01= 3,663 kg koldioxid 

 

3. Mängd koldioxidutsläpp vid förbränning av propan:  

18 200*0,82*3,66=54 622 kg  54 622/2 489 000=0,02195 kg/ton  21,95 g/ton 

 

Slutsats: Gasolförbrukningen för att producera ett ton Biomal bidrar med 21,95 g 

CO2/ton Biomal 
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Bilaga 6: Sammanställning av indata för transporter 
 
Uppställning efter Edholm, A., (2000), bilaga 2. Källa: Information från Lidholm, 

Mikael. 

 

Transporter av råvara (ABP) 

 
    Tung lastbil med släp 

(liftdumper)  
 
Drivmedel och dess energivärde: Diesel (Miljöklass 1)  41 MJ/liter (hämtad 
ur Edholm, A., (2000), bilaga 2 
 
Bränsleförbrukning (4-5 liter/mil):     4 liter/mil 
 
Nyttolast (ton/tur):       24 ton 
 
Transportsträcka (per vecka):      1824 mil 
 
Antal transporter per dag (egen beräkning):    5,6 turer 
(35000 [ton/år] / 24 [ton/tur] * 5 [dgr/vecka]  
* 52 [veckor/år]) 
 
Transportsträcka per tur (egen beräkning):    651 km 
(1824 [mil/vecka] / 5 [dgr/veckan] * 5,6 [turer/dag] 
 
 
Returfraktsfaktor (valfri siffra mellan 1 och 2):   2 
(1 = returlast, 2 = ingen returlast) 
 
Andel av det transporterade bränslet som  
kan nyttiggöras vid leverans (utbyte i %):    100 % 
 
 
Transporter av myrsyra 
 
Transportmetod:       Tung lastbil 

 
Drivmedel och dess energivärde: Diesel (Miljöklass 1)  41 MJ / liter 
(hämtad 
ur Edholm, A., (2000), bilaga 2 
    
Bränsleförbrukning (4-5 liter/mil):     4 liter/mil 
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Förbrukning/dygn:       2500 liter  
 
Leveranser/år:        18 st 
 
Nyttolast (ton, kg / tur):     36 111 liter* ≈ 31 200 kg 

 
Transportsträcka (Köpenhamn till Karlskoga):   ca 600 km 

 
Returfraktsfaktor (valfri siffra mellan 1 och 2):   1 (tomemballage) 
(1 = returlast, 2 = ingen returlast) 
 
Andel av det transporterade bränslet som  
kan nyttiggöras vid leverans (utbyte i %):    100  
 
 
 
 
* Beräkning:  Antaganden om antal arbetsdagar per år är 260 dagar (52 veckor * 5 dgr) 
  Detta ger en förbrukning på 2500 liter/dag * 260 dgr = 650 000 liter/år 
  Volym per leverans: 650 000 liter / 18 leveranser = 36 111 liter per gång 
 

 
 

Transporter av Biomal 
 

    Tung lastbil  
 
Drivmedel och dess energivärde: Diesel (Miljöklass 1)  41 MJ/liter (hämtad 
ur Edholm, A., (2000), bilaga 2 
 
Bränsleförbrukning (4-5 liter/mil):     4 liter/mil 
 
Nyttolast (ton/tur):       15 ton 
 
Transportsträcka (per tur):      8 km 
 
Returfraktsfaktor (valfri siffra mellan 1 och 2):   2 
(1 = returlast, 2 = ingen returlast) 
 
Andel av det transporterade bränslet som  
kan nyttiggöras vid leverans (utbyte i %):    100 % 
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Bilaga 7: Emissioner vid förbränning, beräkning av medeltal 
 
Källa: material tillhandahållet av Solvie Herstad Svärd. 

 

  
2002 
Maj 

2002 
Maj 

2004 
Mars 

2004 
Nov 

2005 
Mars 

2005 
Mars 

Bas- 
bränsle  

Torv-
brikette

r 

Torv-
brikett

er 
Torv och 
RT-flis 

Torv 
och 

RT-flis 

Torv 
och RT-

flis 

Torv 
och RT-

flis 
Panntyp  CFB CFB CFB CFB CFB CFB 

Biomal Energi % 
Referens 

0 % 27 ca 20 ca 20 ca 20 ca 20 
Last MW 30 28,8 35,4 40 36,7 42,2 
CO 2 13 26 86 10 13 
NOx 37 17 17 40 57 49 
N2O <1 5 8 - 19 6 
NH3 E.A. 9 12 18 2 2 
SO2 2 5 15 42 11 52 
HCl 

ppm torr gas 
vid 10% CO2

E.A. 14 3 E.A. 19 16 

Dioxins 

TCDD I-TEQ 
ng/m3n 11% 
O2  E.A. 0,02 0,04 0,05 0,01 0,02 

E.A – Ej Analyserat 

 

 
I beräkningen nedan använder vi oss av siffrorna från tabellen ovan. Vi har valt att 
numrera de olika Biomal-staplarna från 1-5, från vänster till höger. Vi har inte tagit 
med första stapeln då den inte innehåller Biomal. 
 

  
Biomal 
1 2 3 4 5 Summa

Medeltal 
i ppm 

Medeltal i 
decimalta
l 

CO 13 26 86 10 13 148 29,6 0,0000296
NOx 17 17 40 57 49 180 36 0,000036
N2O 5 8 - 19 6 38 7,6 0,0000076
NH3 9 12 18 2 2 43 8,6 0,0000086
SO2 5 15 42 11 52 125 25 0,000025
HCl 14 3 E.A. 19 16 52 10,4 0,0000104
Dioxins 0,02 0,04 0,05 0,01 0,02 0,14 0,028 2,8E-08
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