
  

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 

 

 Helene Gunnarsson 

Huvudområde: Miljövetenskap 

Nivå: Grundnivå 

Nr: 2013:M11 

 

Livscykelanalys:  

Förbränning av hushållsavfall kontra biogas  
– miljömässiga och ekonomiska perspektiv med utgångspunkt i 

Oskarshamns kommun  

 

  



2 
 

Livscykelanalys: Förbränning av hushållsavfall kontra biogas – miljömässiga och ekonomiska 

perspektiv med utgångspunkt i Oskarshamns kommun 

Helene Gunnarsson 

Examensarbete, (Miljövetenskap 15 hp) 

Filosofie Kandidatexamen  

Handledare: Universitetsadjunkt, Eva Pohl  Linnéuniversitetet i Kalmar 

Examinator:  Professor, Bo Carlsson  Linnéuniversitetet i Kalmar 

Examensarbetet ingår i programmet Miljöanalytiker 180 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Is it possible to reduce greenhouse gas emissions while achieving sustainable development? 

The Regional Council in Kalmar County accepted the challenge in 2006 and is thus a 

leading region in this work. By 2030, the goal is that Kalmar shall become a fossil fuel free 

region. The greatest potential is considered to be the new alternative to vehicle fuel. 

Household waste includes organic waste that could become fuel for vehicles. An increasing 

number of biogas stations have opened and the gas has been successful as the public 

transports have made investments. 

 

In Oskarshamn is there no current sorting of organic waste. Household waste is sent along 

with the organic food waste to incineration with energy recovery in Linköping. The purpose 

of my study is to evaluate the environmental impact based on two scenarios: the burning of 

all household waste compared to producing biogas from food waste and burn the remaining. 

This is seen by the potential of the area in Oskarshamn. Also examining the economic 

perspective there is. 

 

This is a LCA where two methods were used, the Global Warming Potential with a 100-

year perspective and ReCiPe Endpoint. The functional unit is 1 ton of waste. 

 

By digesting the organic waste and burning the rest, one can reduce the environmental 

impact to 74, 6 % compared to burning it all. The greenhouse gases then will decrease by 

780 kg carbon dioxide equivalent per ton household waste. The main environmental 

benefits are in terms of reducing climate change, but it requires quite a significant financial 

investment. 
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Sammanfattning 

Är det möjligt att reducera utsläppen av växthusgaser och samtidigt nå en hållbar utveckling? 

Regionförbundet i Kalmar län antog utmaningen 2006 och är därmed en föregångsregion i 

arbetet med detta. Till år 2030 är målet att Kalmar län ska bli en fossilbränslefri region. Den 

största potentialen anses finnas inom nya alternativ till fordonsbränsle. Hushållens sopor 

innehåller organiskt matavfall som skulle kunna bli fordonsgas. Allt fler biogasmackar öppnas 

och gasen har vunnit framgång i takt med att kollektivtrafiken gjort satsningar.  

I Oskarshamns kommun sker i dagsläget ingen utsortering av organiskt matavfall. 

Hushållsavfallet skickas tillsammans med det organiska matavfallet till förbränning med 

energiutvinning i Linköping. Syftet med min studie är att göra en utvärdering av 

miljöpåverkan utifrån två scenarier; förbränning av allt hushållavfall jämfört med att 

producera biogas av matavfallet och förbränna resterande. Detta sett utifrån potentialen för 

området i Oskarshamns kommun. Syftet är även att titta på ekonomiska aspekter. 

Detta är en livscykelanalys där två metoder har använts, Global Warming Potential med ett 

100 års perspektiv samt ReCiPe Endpoint. Den funktionella enheten är 1 ton hushållsavfall. 

Genom att röta det organiska hushållsavfallet och förbränna det övriga kan man minska 

miljöpåverkan till 74,6 % jämfört med att förbränna allt tillsammans. Växthusgaserna minskar 

då med 780 kg koldioxidekvivalenter per ton hushållsavfall. Den främsta miljövinsten blir i 

form av minskande klimatförändringar men att det fordrar ganska omfattande ekonomiska 

investeringar. 
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1. Inledning   

En viktig fråga som får konsekvenser för klimatet och samhällsutvecklingen både lokalt och 

globalt är utsläppen av växthusgaser. Till år 2030 har Regionförbundet i Kalmar län satt som 

mål att bli en fossilbränslefri region. Då olja, diesel och bensin ska ha ersatts med 

klimatneutrala bränslen och målet är att Kalmar län inte ska ha några nettoutsläpp av fossilt 

koldioxid. Arbetet med att genomföra detta kallas No Oil (Regionförbundet, No Oil 2010). 

Målet kan nås med en mängd olika metoder och det måste göras på ett långsiktigt hållbart sätt.  

I Oskarshamns kommun sker i dagsläget ingen utsortering av organiskt matavfall. 

Hushållsavfallet skickas idag tillsammans med det organiska matavfallet till förbränning med 

energiutvinning i Linköping. Men skulle hushållens organiska matavfall istället kunna bidra 

till produktion av biogas för att nå Kalmar läns mål? Kommunen har gjort en pilotstudie 

(2009-2012) i en del av Oskarshamns stad för utsortering av matavfall för kompostering, som 

ett led i utvecklingen att göra insamlingen permanent i hela kommunen samt för eventuell 

framtida biogasproduktion (Oskarshamns kommun, 2013-02-14).  

Syftet med min studie är att göra en utvärdering av miljöpåverkan utifrån två scenarier; 

förbränning av allt hushållavfall jämfört med att producera biogas av matavfallet och 

förbränna resten. Detta sett utifrån potentialen för området i Oskarshamns kommun. Syftet är 

även att titta på vilka ekonomiska perspektiv som finns. I kommunen finns i dagsläget ingen 

anläggning för varken förbehandling eller rötning som skulle lämpa sig för att producera 

biogas av matavfallet. Hur mycket skulle detta kosta och vilka substratmängder fodras? Till 

grund för arbetet ligger bland annat en potentialstudie för Kronoberg, Kalmar och Blekinge 

län (Biogas i Sydost, 2012).  
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2. Bakgrund 

2.1 Fossilbränslefri region 2030 

Är det möjligt att reducera utsläppen av växthusgaser och samtidigt nå en hållbar tillväxt? 

Regionförbundet i Kalmar län antog utmaningen 2006 och är därmed en föregångsregion i 

arbetet med detta, som kallas för No Oil. Arbetet drivs gemensamt av kommunerna inom 

länet genom regionförbundet. Detta görs genom delmål inom olika områden av organisationer 

och samhällsgrupper. De övergripande långsiktiga målen innefattar följande: 

1) Bidra till en hållbar tillväxt i Kalmar län – fler jobb och mer export 

2) Att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossilt koldioxid 

3) Effektivisera länets energianvändning 

(Regionförbundet, No Oil 2010, s. 7). 

2.1.1 Biogas inom transportsektorn 

En viktig del inom målen är vägtrafiken, som är den huvudsakliga källan till utsläpp av fossilt 

koldioxid i länet. Ungefär två tredjedelar av de fossila koldioxidutsläppen, exklusive flyg och 

sjöfart. Enligt trafikverket så finns den största potentialen för att minska de fossila utsläppen i 

nya alternativ till fordonsbränslen och el. Trafikverket prognosticerar att år 2030 så kommer 

det finnas en mix av alternativa fordonsbränslen där förnyelsebara bränslen representerar 

något mer än hälften. Fordonsgas anses ha störst andel följt av el till personbilar och syntetiskt 

diesel, så kallat FTD till de tyngre fordonen (Regionförbundet, No Oil 2010, s. 12). 

Fordonsgas är biogas som har renats från koldioxid, svavelväte, ammoniak och kvävgas, så 

kallad uppgradering, till en metanhalt på minst 95 %. Detta gör man för att höja gasens 

energiinnehåll. Uppgraderingen medför även att körsträckan med gasen förlängs samt att 

gaskvaliteten blir av bättre standard (Avfall Sverige, 2013-03-01). Inom arbetet med No Oil 

så finns det fem delmål som innefattar biogas; produktion, biogasbilar, tankställen, bussar och 

tunga fordon (Regionförbundet, No Oil 2011, s. 4).  

 

I Oskarshamns kommun finns sedan november 2012 ett tankställe som säljer 100 % biogas, 

detta var ett av kommunens delmål 2012 inom transport (Oskarshamns kommun, 2011, s.4). 

Macken drivs av Oskarshamns Energi AB och gasen produceras av fiskrens och avloppsslam i 

Västervik (Oskarshamns kommun, 2013-02-18). Totalt sett finns det få tankställen i den 

sydöstra delen av Sverige om man jämför med övriga södra halvan av landet. Öppnandet av 

tankstället i kommunen är en viktig del av arbetet med att nå målen till 2030. Geografiskt sett 

var det ett tomt utrymme av tankstationer i området förut, de närmsta tankstationerna finns i 

Västervik, Kalmar, Växjö, Nässjö och Visby (Gasbilen, 2013-02-18). Oskarshamns, Kalmar 

och Västerviks kommun har under hösten 2012 genomfört en gemensam upphandling av 

totalt 190 gasfordon (Biogas i Sydost 2012, s. 92). Att kollektivtrafiken ställt om till biogas 

har visat sig vara en nyckel till framgång för etableringen av biogas i flera områden i landet, 

tekniken anses driftsäker och vedertagen. Enligt rapporten (Biogas i Sydost 2012, s 87) så är 

behovet för busstrafiken i Oskarshamns kommun 35 GWh.  
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2.2 Nuläget, att förbränna allt hushållsavfall 

I dagsläget samlas källsorterat hushållsavfall inklusive matavfall i kommunen in och 

transporteras vidare till Gärstadverket i Linköping för förbränning med energiutvinning. 2011 

var den totala mängden hushållsavfall från Oskarshamn 5818 ton (Avfallsstatistik 2006-

2012). Totalt sett i Sverige så ökar andelen energiåtervinning av hushållsavfall, 5,3 % mellan 

2010 och 2011 (Avfall Sverige, 2012, s. 10). Ur ett europeiskt perspektiv så är Sverige det 

land som utvinner mest energi vid förbränning (Avfall Sverige, 2012, s. 25). I Gärstadverket 

förbränns hushållsavfallet tillsammans med utsorterat brännbart material från industrier, 

återvinningscentraler, affärer och andra verksamheter i en rosterpanna. De har möjlighet att 

producera både fjärrvärme och el i två anläggningar som är sammanlänkade för optimalt 

energiuttag. Förbränningsprocessen har ca 95 procentig verkningsgrad samt modern 

reningsutrustning som renar rökgaserna genom torr- och våt rökgasrening samt 

kondensatvattenrening (Tekniska verken, 2011). 

2.3 Potentialen att producera biogas av matavfall 

Enligt rapporterna (Biogas i Sydost 2012, s. 44) och (Avfallstatistik 2006-2012) så innehöll 

Oskarshamns kommuns hushållsavfall, år 2011, 1570 ton organiskt hushållsavfall av totalt 

5818 ton blandat hushållsavfall. Det betyder att ca 27 % av den mängd avfall som idag 

förbränns i Linköping istället skulle kunna utsorteras och produceras biogas av. Det skulle 

kunna ge 1,9 GWh. Skulle man samröta matavfallet tillsammans med gödsel från jordbruket i 

kommunen så är den totala potentialen 9,8 GWh. För hela Kalmar län är potentialen för 

matavfallet 18,7 GWh och för gödsel är summan 332,2 GWh, totalt 350,9 GWh (Biogas i 

Sydost 2012, s. 84). Problematiken är att det i dagsläget inte finns någon biogasanläggning i 

kommunen där man skulle kunna göra biogas av varken gödseln eller det organiska 

hushållsavfallet. Avstånden mellan gårdar och kommuner är ganska långa, substratmängderna 

är små samt att gasledningsnätverk inte heller finns tillgängligt. Kostnaderna för investering 

är därför ganska stor. Närmaste samrötningsanläggning finns i Kalmar (Biogasportalen, 2013-

05-25).  

I Oskarshamns kommun finns idag en rötkammare vid Ernemars avloppsreningsverk, här gör 

man biogas av slam med ny ultraljudsteknik. Biogasen används sedan för att värma verket. 

Enligt Charlotta Karlsson, VA-chef på Tekniska kontoret i Oskarshamns kommun så skulle 

reningsverket rent kapacitetsmässigt kunna ta emot mer substrat i form av matavfall. Dock 

kräver matavfall särskild förbehandling som gör att substratet blir till en homogen slurry som 

sedan kan pumpas in i verket. En sådan förbehandlingsanläggning finns i dagsläget inte i 

närliggande omgivning och det är en stor investering som lämpar sig bäst för större mängder 

avfall från flera kommuner. Dessutom skulle reningsverket få en ökad belastning på 

vattenfasen i form av mer kvävehaltigt rejekt från slamavvattningen. En annan aspekt är att 

slammet i Ernemar innehåller en hög halt kadmium till följd av hundraårig batteritillverkning. 

Vilket leder till avsättningsproblem och slamresten används idag som täckmaterial på deponi. 

Skulle verket ta emot mer substrat så skulle detta sannolikt även ge större slammängd, som 

alltså medför ytterligare avsättningsproblem.  
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Till hösten 2014 planeras en mottagningsstation i Kalmar för bland annat förbehandling av 

matavfall som ska betjäna alla kommuner inom Kalmarsundsregionens renhållare, (KSRR).  

Enligt Charlotta Karlsson så tog tekniska nämnden måndagen i maj 2013 beslut om en 

avsiktsförklaring att Oskarshamns kommun ska gå med i KSRR, men att det slutgiltiga 

beslutet tas i slutet av 2013. Skulle kommunen gå med i KSRR så är tanken att införa 

utsortering av matavfall och skicka till anläggningen i Kalmar. 

3. Syfte, mål & frågeställningar 

 
Syftet med arbetet är att göra en utvärdering av vilket alternativ som är bättre miljömässigt 

sett med utgångspunkt från Oskarshamns kommun. Samt att undersöka ekonomiska 

förutsättningar för att kunna producera lokal biogas av ursorterat matavfall från hushållen. 

Detta ska göras genom en jämförande livscykelanalys mellan två olika scenarios, 1 Enbart 

förbränning och 2 Rötning och förbränning. Målet med studien är att:   

   
 Undersöka miljöpåverkan genom livscykelanalys sett ur två olika scenarier. 

 Identifiera fördelar och nackdelar med rötning och förbränning 

 Vilka ekonomiska aspekter finns det? 

 Belysa tänkbara alternativ för framtiden. 

 

4. Material och metoder 

4.1 Litteraturstudier 

Arbetet inleddes med att studera och söka information med hjälp av webbsidor och rapporter. 

Detta för att få mer kunskap och en bild av hur produktion av fjärrvärme genom 

avfallsförbränning, bio- och fordonsgas fungerar samt en bild av nuläget och framtida 

möjligheter, hinder, satta mål och visioner inom bio- och fordonsgas i kommunen, länet och 

översiktligt i Sverige.  

Vidare utfördes studier för ökad förståelse och kunskap om livscykelanalys, ISO 14 044 och 

ISO 14 040. För att kunna genomföra en jämförande livscykelanalys i SimaPro för de två 

scenarierna var det nödvändigt att hitta data och skapa processer i programmet som 

representerar biogas producerad av hushållsavfall (IVL, 2001, s. 122), då detta inte fanns med 

i SimaPros databas.   

4.2 Livscykelanalys omfattning, funktionell enhet & antaganden 

Studien omfattar livscykel, gjord i programmet SimaPro, för två olika scenarier, se figur 4,2 

och 4,2, för Oskarshamns kommun. SimaPro är ett dataprogram för simulering av 

livscykelanalyser. För att få ett representativt resultat jämfördes 1 ton avfall. Insamling av 

avfallet inom kommunen antas ske på liknande sätt i de båda scenarierna och har därför inte 

tagits med i beräkningen. Funktionell enhet i denna studie är 1 ton hushållsavfall.  

Livscykelanalyserna har utvärderats med referensmetoderna Global Warming Potential med 

ett 100 års perspektiv ”IPCC 2007 GWP 100a” samt ”ReCiPe Endpoint (H) – Europe ReCiPe 
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Figur 4,2 Översilkigt flödesschema för scenario 1 Enbart förbränning 

H/A” som är en av de senaste indikatormetoderna i programvaran. Detta för att se de båda 

scenariernas inverkan på klimatet samt att kunna analysera vilken typ av miljöpåverkan som 

genereras. Den energi som genereras ur förbränningen av avfallet i båda scenarierna blir 

fjärrvärme, om avfallsförbränningen inte skulle förekomma hade en annan energikälla behövt 

ersätta denna, exempelvis flis. Desamma gäller den mängd biogas som bildas. Man kan 

undvika att använda flis om avfallsförbränning förekommer samt bensin om fordonsgas 

istället finns tillgängligt. Därför har processer som kallas ”avoided” skapats i SimaPro.  

 Scenario 1 Enbart förbränning 

Insamling av 1 ton källsorterat hushållsavfall inklusive organiskt avfall. Som 

transporteras med lastbil till Linköping, 165 km. Förbränning av hushållsavfallet, här 

har inga specifika data från Gärstadsanläggningen använts utan beräkningar har gjorts 

med data från kommunal förbränning i SimaPro. Livscykeln avslutas med den mängd 

energiutvinning som produceras i form av fjärrvärme. Här antas energivinsten i form 

av fjärrvärme motsvara den mängd som annars skulle behöva produceras från 

förbränning av flis i en panna med storleken 50 kW, vilket man då kan undvika om 

man förbränner hushållsavfallet. 

 

 Scenario 2 Rötning och förbränning 

Insamling av 1 ton källsorterat hushållsavfall, där 27 % (270 kg) består av ursorterat 

organsikt material och 73 % (730 kg) består av brännbart hushållsavfall. Det 

brännbara hushållsavfallet transporteras till Linköping för förbränning med 

energiutvinning i form av fjärrvärme. Det organiska avfallet antas rötas lokalt och 

slutprodukten blir biogas som kan användas som fordonsbränsle. Metangasen som 

man får ut motsvarar 148 liter bensin som man då kan undvika att använda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallsinsamling 

1 ton 

Transport till  
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Förbränning av 

blandat 

hushållsavfall 
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Figur 4,3 Översilkigt flödesschema för scenario 2 Rötning och förbränning 
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5. Utförande 

Studien utfördes med referensdata från ”Miljöfaktabok för bränslen” skriven av Stefan 

Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel m.fl. 2001 (IVL, 2001, s. 122). Dessa data har 

sedan matats in i SimaPro. Värden för Sverige har i första hand använts och därefter värden 

inom Europa.  

För att analysera känsligheten i studien har andelen organsikt hushållsavfall redigerats i 

SimaPro. I rapporten (Biogas i Sydost 2012, s. 10) nämns en schablonsiffra på 60kg/person 

och år för andelen organsikt material i hushållsavfall. Detta motsvarar i denna studie siffran 

för andelen matavfall i Oskarshamns kommun, dvs. ca 27 %. Vidare nämns att andra 

kommuner angett ett spektrum mellan 44-80 kg/person och år. Hur påverkas analysen i denna 

studie om andelen organiskt material ökar från 27 % till 36 %, där 36 % motsvarar 

80kg/person och år med ett invånarantal på ca 26 000.  

Den kunskap jag erhållit under litteraturstudierna om för- och nackdelar är sammanfattat i 

tabell, se 6.3.1. Utgångspunkten är de två scenarierna. Även ekonomiska aspekter är erhållna 

genom efterforskande litteraturstudier och redovisas i form av text, se kapitel 6.4. 

Referenssystem i SimaPro 

5.1 Livscykelanalys enbart förbränning 

Tabell 5.1.1 Vald process för transport av 1 ton hushållsavfall till Linköping. 

Process i SimaPro Tkm 

Truck 28t 165 

 

Tabell 5.1.2 Vald process och mängd för förbränning + (undvikna) i kg. 

Process i SimaPro Kg 

Municipal waste to MWI U + avoided 1000 

 

Tabell 5.1.3 Vald process för utflöden (undvikna) i MJ per kg hushållsavfall. 

Process i SimaPro (avoided) MJ/kg 

Heat spruce chips 50 kW S 21 
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5.2 Livscykelanalys rötning och förbränning 

Tabell 5.2.1 Vald process för transport av 730 kg hushållsavfall till Linköping. 

Process i SimaPro Tkm 

Truck 28t 120 

 

Tabell 5.2.2 Vald process och mängd för förbränning + (undvikna) i kg. 

Process i SimaPro Kg 

Municipal waste to MWI U + avoided 730 

 

Tabell 5.2.3 Vald process för utflöden (undvikna) i kg per ton rötbart hushållsavfall. 

Process i SimaPro  Kg/ ton 

Petrol unleaded stock Europe S 148 

 

Tabell 5.2.4 Vald process för el och mängd i MJ per ton rötbart hushållsavfall. 

Process i SimaPro MJ/ton 

Electricity Sweden B250 9600 

(IVL, 2001 s. 122) 

Tabell 5.2.5 Vald process i SimaPro för utsläpp till luft i gram per ton rötbart hushållsavfall. 

Process i SimaPro Gram/ ton 

Nitrogen dioxide 30 

Sulfur dioxide 10 

Carbon monoxide 10 

Hydrocarbons, unspecified 10 

Carbon dioxide 9000 

Methane 6000 

(IVL, 2001 s. 122) 
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Tabell 5.2.6 Vald process för avfallsscenario rötning och förbränning i procent per 1000kg 

hushållsavfall. 

Process i SimaPro Procent 

Municipal waste to MWI U + avoided 73 % 

Rötning av hushållsavfall (enl Helene G) + 

avoided 

27 % 

 

Tabell 5.2.7 Vald process för känslighetsanalys för avfallsscenario rötning och förbränning i 

procent per 1000 kg hushållsavfall. 

Process i SimaPro Procent 

Municipal waste to MWI U + avoided 64 % 

Rötning av hushållsavfall (enl Helene G) + 

avoided  

36 % 

 

6. Resultat 

6.1 LCA jämförelse Global Warming Potential 100a 

Bild 6.1.1 visar att en jämförelse mellan enbart förbränning respektive rötning och 

förbränning ger en 25,5 % -ig minskning vid karaktäriseringsbedömningen med Global 

Warming Potential. I tabell 6.1.1 redovisas andelen koldioxidekvivalenter, där enbart 

förbränning ger 3060 kg CO2 eq medan rötning och förbränning ger 2280 kg CO2 eq. 

Resultatet från känslighetsanalysen visar att den procentuella andelen organiskt material i 

hushållsavfallet spelar en signifikant roll för resultatet i analysen. Ju högre andel organsikt 

innehåll desto mer kan man minska antalet koldioxidekvivalenter. Skulle det organiska 

innehållet vara 36 %, istället för 27 %, så blir andelen koldioxidekvivalenter 1910 kg CO2 eq, 

se tabell 6.1.2. 
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Bild 6.1.1 Jämförelse mellan ”livscykel enbart förbränning” med ”livscykel rötning och 

förbränning” med metod: IPCC 2007 GWP 100a V 1.02 /Karaktärisering.  

 

Tabell 6.1.1 Sammanställning av resultat IPCC 2007 GWP 100a i CO2eq. 

Livscykel GWP 100a Kg CO2 eq 

Enbart förbränning 100 % 3060  

Rötning och förbränning 27/73 % 2280 

 

Tabell 6.1.2 Sammanställning av resultat för känslighetsanalys IPCC 2007 GWP 100a i 

CO2eq. 

Livscykel GWP 100a Kg CO2 eq 

Enbart förbränning 100 % 3060 

Rötning och förbränning 36/64 % 1910 

 

6.2 LCA jämförelse ReCiPe Endpoint (H) 

 

Även med denna metod har rötning och förbränning ett bättre resultat än enbart förbränning, 

se bild 6.2.1. Scenariot med rötning och förbränning ger ca 28,6 % mindre ecoindicator points 

än scenariot med enbart förbränning. För samtliga bedömningskategorier får scenariot med 

rötning och förbränning ett mindre resultat än scenariot med enbart förbränning, se tabell 

6.2.1. I båda scenarierna ingår det processer som ger en energivinst därför har båda 

scenarierna minuspost. Båda ger fjärrvärme från förbränningen samtidigt som scenariot med 

rötning och förbränning även ger energivinst i form av biogas som kan användas som 

fordonsbränsle, därför har denna även en minuspost för fossil bränsle förbrukning som då kan 

undvikas. I bedömningskategorin för partikelutsläpp får scenariot med enbart förbränning ett 

Bild: SimaPro 
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bättre resultat än rötning och förbränning. Känslighetsanalysen för denna metod visar även 

här att andelen organiskt material i hushållsavfallet spelar en stor roll för resultatet i analysen, 

se tabell 6.2.2.  

Bild 6.2.1 Jämförelse mellan 1 ton ”livscykel enbart förbränning” med 1 ton ”livscykel 

rötning och förbränning” med metod: ReCiPe Endpoint (H)V1.05/Europe ReCiPe H/A/ 

Singelpoäng.  

Tabell 6.2.1 Sammanställning av de grundläggande resultaten ReCiPe Endpoint (H) i Pt. För 

detaljerad sammanställning se bilaga 1. 

Livscykel ReCiPe Endpoint (H) Enbart förbränning  

100 % (Pt) 

Rötning och förbränning  

27/73 % (Pt) 

Climate change Human Health 84,9 63,4 

Climate change Ecosystems 55,5 41,5 

Particulate matter formation - 6,89 - 4,92 

Fossil depletion X - 3,96 

Total  135 96,4 

 

Tabell 6.2.2 Sammanställning av de grundläggande resultaten för känslighetsanalys ReCiPe 

Endpoint (H) i Pt. För detaljerad sammanställning se bilaga 1. 

Livscykel ReCiPe Endpoint 

(H) 

Enbart förbränning  

100 % (Pt) 

Rötning och förbränning  

36/64 % (Pt) 

Climate change Human Health 84,9 56,2 

Bild: SimaPro 
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Climate change Ecosystems 55,5 36,8 

Patriculate matter formation - 6,89 - 4,26 

Fossil depletion X - 5,5 

Total  135 83,9 

 

6.3 Ekonomiska aspekter  

I dagsläget är det svårt att säga exakt hur mycket en investering i området skulle kosta. Det är 

många faktorer som spelar in. I det här fallet handlar det om att dels ändra 

insamlingssystemet av hushållsavfallet, investera i en förbehandlings-, rötnings- och 

uppgraderingsanläggning samt lagringsplats. Beslut om man ska ha samrötning eller en 

anläggning enbart för matavfall. Vidare att det finns ett behov och efterfrågan av den 

producerade biogasen. Sedan tillkommer aspekter som tillräcklig mängd organiskt material 

för att investeringen skall vara lönsam. I tidigare undersökning (RVF Utveckling, 2005:06, s. 

85) har man hittat på investeringskostnader i befintliga och planerade anläggningar i Sverige. 

I rapporten har man inkluderat förbehandling, rötning, lagring samt bygg, maskin, el etc. men 

inte tagit med kostnader för tankstationer och gasuppgradering. Undersökningen visar att 

investeringskostnaderna varierar kraftigt beroende på storlek och typ av anläggning, 

samrötning eller enbart rötning av hushållsavfall. Kostnaden varierar enligt tabell 6.3.1.  

Tabell 6.3.1 Sammanställning av investeringskostnader i kronor per ton behandlat avfall vid 

befintliga och planerade rötningsanläggningar enligt (RVF Utveckling, 2005:06, s.85) 

 Anläggningstyp  Nyckeltal  

  Min  Medel Max 

Investering per ton avfall, kr/ton Typ R1
1*

 850 1280 1600 

Typ R2, bef anl
2*

  6000  

Typ R2, plan anl
3*

 2200 4500 8600 

1* Baserat på data från fyra anläggningar med pumpbart avfall. 

2* Baserat på data från en befintlig anläggning, avsedd för främst matavfall och andra halvfasta avfall. 

3* Baserat på data från fem planerade anläggningar, planerad investering. Matavfallets andel varierar mellan 

70-95 % i fyra av fem anläggningar och i en anläggning behandlas 30 % matavfall. 

Ett annat sätt att bedöma potentialen som fordras för en investering är att titta på ett minsta 

befolkningsunderlag, speciellt i mindre kommuner som Oskarshamn. Detta är något som 

Stefan Halldorf bland annat har undersökt i rapporten ”Varför gör inte alla kommuner biogas 

av sitt matavfall?”. Hans slutsatser för att en kommun ska våga satsa på en anläggning 

dimensionerat för 15 000 ton matavfall är att det krävs ett befolkningsunderlag på minst 60 

000 personer för att våga satsa, men att det samtidigt krävs minst 150 000 personer för att 
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anläggningen ska få tillräckligt med substrat. Ska biogasen dessutom användas som 

fordonsbränsle så krävs minst 77 000 personer för att starta en anläggning (Biogas Sydost, 

2013-05-10, s 24 ). För att få ihop tillräckliga mängder substrat räcker inte den mängd 

matavfall som skulle finnas tillgängligt i enbart Oskarshamns kommun som därtill endast har 

ett befolkningsunderlag på ca 26 000 personer (Biogas i Sydost 2012, s. 44).  

Samrötning med exempelvis gödsel eller avloppsslam öppnar för andra möjligheter då 

substrattillgängligheten blir större och investeringen inte heller blir lika omfattande som en 

anläggning för enbart matavfall. Dock tillkommer aspekter som avstånd och transport av 

gödseln då många av gårdarna i området är relativt små och geografiskt utspridda.  

Enligt Halldofts rapport (Biogas Sydost, 2013-05-10, s 25) så anges att en 

anläggningsleverantör är beredd att sälja förbehandlingsteknik till mindre installationer som 

skulle passa för 7 500 personer eller 500 ton matavfall. Kostnad för en komplett anläggning 

för behandling av matavfall och produktion av fordonsgas uppskattas bli enligt tabell 6.3.2. 

Tabell 6.3.2. Sammanställning av investering i biogasanläggning avsedd för 500 ton 

matavfall (Biogas i Sydost, 2013-05-10, s25).  

Förbehandlingsanläggning 500 ton 3 miljoner 

Hygieniseringsanläggning  1,5 miljoner 

Rötkammare 2000 m
3
 7 miljoner 

Uppgradering  4 miljoner 

Kompressor och tankstation  4,5 miljoner 

Markarbeten, biogödsellager m.m.  2 miljoner 

Totalt  22 miljoner 

 

6.4 Fördelar & nackdelar med rötning och förbränning av hushållsavfall 

Tabell 6.4.1 Sammanfattning av resultat från litteraturstudier, med utgångspunkt i de båda 

scenarierna. 

Rötning 

Fördelar Utnyttjar resurserna effektivt individuellt sett 

Ökar förutsättningarna för att fler invånare ska kunna utnyttja de 

fordonsgasresurser som potentiellt skulle finnas 

Minskar ner kretsloppsprincipen mot ett mera lokalt kretslopp 

Möjlighet att skapa ökad förståelse hos invånarna för de energimöjligheter 
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hushållsavfall innehåller 

Känsla av att man som individ är med och bidrar till ett hållbart samhälle 

Bio- och fordonsgas är mer miljövänligt än att använda fossila bränslen 

 

Nackdelar Fordrar omställning av samhällstjänst, tömningskärl m.m. 

Lokal biogasanläggning med tillhörande förbehandlings- och 

uppdrageringsanläggning behöver byggas 

Liten andel substrat i förhållande till den kostnadsinvestering som fordras vid 

byggande av biogasanläggning 

Andelen fuktigt material samt substratmängd minskar till förbränningen i 

Linköping 

Förbränning  

Fördelar Ingen investering eller förändring av nuläget fordras i form av nya avfallskärl, 

tätare tömningar etc. 

Förbränningsprocessen i Linköping förblir effektiv utan att de behöver ersätta 

matavfallet med något annat, då en viss andel fuktigt material är bra för att 

optimera förbränningseffektiviteten 

Ingen investering i form av biogasanläggning fordras inom det lokala området 

Vid förbränning av hushållsavfall med energiutvinning så undviker man att 

använda sig av andra naturresurser exempelvis flis för att producera 

fjärrvärme. 

 

Nackdelar Det organiska avfallet förblir en outnyttjad resurs 

Utvecklingen mot ett hållbart samhälle inom biodrivmedel hindras  

Förbränning ger mer klimatförändringar än biogasproduktion 

    

7. Diskussion 

Med tanke på de osäkerheter som studien innehåller, exempelvis mer än tio år gammal data 

för biogasproduktion och antaganden om den fjärrvärmeenergi som produceras så kan man 

trots allt dra en del väsentliga slutledningar. I miljöpåverkansbedömningen med metoden 

IPCC 2007 GWP 100a är scenariot med rötning och förbränning av hushållsavfallet det som 
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ger minst miljöpåverkan. Att sortera ur matavfallet och producera biogas lokalt visar sig ge 

25,4 % CO2 eq mindre än om man förbränner allt hushållsavfall (minskningen blir 780 CO2 

eq per ton blandat avfall). Känslighetsanalysen visar även att förhållandet mellan rötning och 

förbränning påverkar andelen koldioxidekvivalenter betydligt. Enligt slutsatser från rapporten 

om biogaspotentialen (Biogas i Sydost, 2012, s.10) så kan hushållsavfallet innehålla så 

mycket som 36 % organiskt material. För scenariot med biogasproduktion blir i så fall 

utsläppsminskningen 37,6 % eller 1150 kg CO2 eq per ton blandat avfall jämfört med 

förbränning av allt hushållsavfall. Resultatet visar att beroende på hur stor andelen organiskt 

material som finns i hushållsavfallet så varierar miljöpåverkan mycket. 

Även i analysen med metoden ReCiPe Endpoint (H) visar att scenariot med rötning och 

förbränning av hushållsavfallet är det scenario som bidrar till minst miljöpåverkan. Att 

producera biogas skulle minska miljöbelastningen med 38,6Pt per ton avfall eller 28,6 % 

jämfört med enbart förbränning. I denna analys får man även ett mer specificerat resultat av 

vilka miljöpåverkansfaktorer som ger respektive andel Pt. Den största miljöpåverkan i båda 

scenarierna är till följd av klimatförändringar som påverkar mänsklig hälsa. Även 

klimatförändringar som stör ekosystemen visar sig ge ett betydande resultat i de båda 

scenarierna. Det finns dock en miljöpåverkansfaktor, partikelutsläpp, där scenariot med enbart 

förbränning ger ett bättre resultat än rötning och förbränning. Detta beror troligtvis på de 

maskiner som kör omkring och lastar in det organiska avfallet i förbehandlingsanläggningen, 

maskinerna körs troligtvis på diesel. Något som emellertid är unikt för scenariot med rötning 

och förbränning är att man kan använda biogasen som drivmedel och på så sätt undvika att 

använda fossila bränslen, detta ger en miljövinst i form av – 3,96 Pt per ton avfall vid rötning 

av avfall med 27 % organsikt material. 

Känslighetsanalysen för metoden ReCiPe Endpoint (H) visar även här att andelen organiskt 

material i hushållsavfallet har betydelse. Vid ökad mängd organiskt innehåll i förhållande till 

brännbart material så minskar miljöpåverkan i scenariot med biogas och förbränning. Om det 

organiska innehållet i hushållsavfallet skulle vara 36 % blir det 51,1 Pt (37,9 %) mindre vid 

rötning och förbränning än vid enbart förbränning.  

Vid sammanställandet av fördelar och nackdelar med de båda scenarierna så finns det en hel 

del som påverkar resultatet i verkligheten. Problematiken är att det i dagsläget handlar om en 

ganska omfattande omställning av kommunens samhällsfunktioner för att kunna efterleva de 

antaganden som är gjorda i studien. Dels har kommunen i dag ingen ursortering av organiskt 

material tillgängligt för hushållen. Dels att det inte finns någon förbehandlingsanläggning som 

skulle kunna behandla matavfallet. Samt att Ernemars reningsverk kanske inte är det 

lämpligaste alternativet för att ta emot matavfallet för rötning, i och med de 

avsättningsproblem som redan finns med hänsyn till kadmiumhaltig slamrest. Sedermera 

skulle en uppgraderingsanläggning behövas för att kunna omvandla biogasen till fordonsgas. 

Emellertid för att i framtiden uppnå ett hållbart samhälle och de uppsatta målen kanske det är 

en del av dessa omställningar som måste göras. Skillnaden i resultatet av miljöpåverkan visar 

påtagligt att det går att göra ansenliga miljövinster om man tar hand om resurserna 

individuellt. 
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Kostnadsmässigt så är det händelsevis inte ekonomiskt försvarsbart att varje enskild kommun 

ska investera i anläggningar för biogasproduktion. En lösning skulle istället kunna vara ett 

samarbete mellan närliggande kommuner för behandling av det organiska avfallet och kanske 

även samrötning med gödsel från lantbruken för att få tillräcklig mängd substrat till en 

tillfredsställande stor biogasanläggning. Förslaget att kommunen ska gå med i KSRR och 

frakta det organiska hushållsavfallet till den planerade anläggningen i Kalmar är en bra 

lösning. Det bör noteras att miljövinsterna i min studie då kan komma att ändras i och med att 

alternativet till Kalmar kräver transport geografiskt sett åt ett annat håll än det brännbara 

avfallet skickas. Detta är något som skulle kunna undersökas ytterligare. 

8. Slutsats 

Studien visar att miljöpåverkan, framförallt i form av klimatförändringar går att minska med 

rötning och förbränning av hushållsavfall. Men att det samtidigt krävs en relativt stor 

omställning av samhällsfunktioner och ekonomisk investering för att göra minskningen av 

miljöpåverkan verklig. Troligtvis blir miljövinsten i förhållande till investerad krona så låg att 

kommunen säkerligen har andra aktuella investeringsprojekt där miljönyttan per investerad 

krona är betydligt högre. 

De slutsatser som kan dras från denna utvärdering med dess förutsättningar, datakvalité och 

dess antaganden är att: 

 Genom att sortera ur organiskt material ur hushållssoporna och producera lokal biogas 

av detta samt förbränna resterande avfall med energiutvinning kan man minska 

miljöpåverkan med 780 kg CO2 eq eller 38,6 Pt. Alltså 25,4 % eller 28,6 % beroende 

på val av analysmetod. 

 Procentuellt sett påverkar andelen organiskt material i hushållssoporna vinsten av 

miljöpåverkan, det är därmed mycket viktigt att, genom till exempel plockanalys, ta 

reda på mer exakt procentuell mängd organiskt innehåll i avfallet. 

 Att man bör samarbeta inom regionen med behandling det organiska matavfallet och 

produktion av biogas, exempelvis KSRR. 

 Om man inte har för avsikt att satsa på lokal biogasproduktion, utan exempelvis skicka 

matavfallet till Kalmar, så bör vidare analys utföras för att utreda miljöpåverkan 

utifrån det scenariot. 

9. Tack 

Jag vill tacka min handledare Eva Pohl, universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet i Kalmar, 

för all vägledning, tips och hjälp under studiens gång. Jag vill även tacka Pär Lindman på 

Miljögiraff, som hjälpt mig med programvaran SimaPro när det inte fungerat som det ska.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Tabell 6.1.2 Sammanställning av resultat ReCiPe Endpoint (H) i Pt 

Påverkankategori Livscykel enbart 

förbränning (Pt) 

100 % 

Livscykel rötning 

och förbränning 

(Pt) 27/73 % 

Känslighetsanalys 

rötning och förbränning 

(Pt) 36/64 % 

Total 135 96,3 83,9 

Climate change 

Human Health 

84,9 63,4 53 

Ozone depletion - 0,000254 - 0,00961 -0,0143 

Human toxicity 0,565 0,343 0,237 

Photochemical 

oxidantformation 

- 0,00114 - 0,00106 - 0,000101 

Particulate matter 

formation 

- 6,89 - 4,92 - 3,97 

Ionizing radiation - 0,000797 - 0,00278 - 0,00373 

Climate change 

Ecosystems 

55,5 41,5 34,7 

Terrestrial 

acidification 

0,184 0,137 0,114 

Freshwater 

eutrophication 

2,46E-5 1,18E-5 5,63E-6 

Terrestrial 

ecotoxicity 

0,018 0,00674 0,00131 

Freshwater 

ecotoxicity 

0,000561 0,000395 0,000315 

Marine ecotoxicity 3,46E-6 2,45E-6 1,96E-6 

Agricultural land 

occupation 

0 0 0 

Urban land 

occupation 

0 0 0 



23 
 

Natural land 

transformation 

0 0 0 

Metal depletion - 0,00551 - 0,00446 -0,00396 

Fossil depletion - 0,668 - 3,96 - 6,18 
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