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Förord
Detta projekt är finansierat av Energimyndigheten och Avfall Sverige. Arbetet har utförts av
projektgruppen som består av RISE, IVL och SLU. Till projektet är en referensgrupp knuten
som har bidragit med olika expertiser, men också kommit med värdefulla synpunkter på
resultatet av de olika delarna i projektet. Referensgruppen har också hjälpt till att vikta de olika
kriterierna i hållbarhetsanalysen. Referensgruppen består av:
•

Caroline Steinwig: Avfall Sverige

•

Lars Josefsson: Västsvenska kemi- och materialklustret

•

Mohammad Taherzadeh: Högskolan i Borås

•

Martin Karlsson: Biogas research center

•

Eva Thorin: Mälardalens högskola

•

Anna Schnürer: Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektgruppen vill tacka referensgruppen för dess viktiga bidrag till detta projekt.
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Sammanfattning
Sverige är bra på att utnyttja energi och näring ur matavfall genom att producera biogas och
biogödsel. Även om det långsiktiga målet är att minska den totala mängden matavfall, så
kommer det ändå alltid finnas vissa delar oundvikligt matavfall som måste behandlas på något
sätt. Syftet med detta projekt var att titta på nya processer där produkter av potentiellt högre
värde än biogas utvinns och utvärdera dess framtida potential. Utmaningen som projektet har
hanterat är att undersöka om behandlingsprocesserna kan vara attraktiva och hållbara alternativ
eller komplement för behandlingen av matavfall, i förhållande till dagens biogas- och
biogödselproduktion. Utmaningen angreps genom att kartlägga och utvärdera ett urval av
alternativa processer med hjälp av SWOT-analys med visualisering och hållbarhetsanalys (se
metodiken i Figur 1).

Figur 1: Sammanfattande bild av projektets struktur

En litteratursökning samt kompletterande intervjuer med teknikutvecklare och forskare
resulterade i 18 studerade alternativa behandlingsprocesser. Urvalet av tre alternativa processer
för vidare hållbarhetsanalys gjordes genom SWOT–analys (styrkor, svagheter, möjligheter och
hot) samt visualisering av dess resultat. I efterföljande hållbarhetanalys jämfördes processerna,
utifrån fyra utvalda hållbarhetskriterier (klimatpåverkan, återföring av näringsämnen,
energianvändning och teknikmognad), med ett basfall som innefattade en idag vanlig applicerad
behandlingsprocess för produktion av biogas och biogödsel.
SWOT-analysen med visualisering visade att tre attraktiva alternativa behandlingsprocesser är:
•
•
•

Påbyggnad av befintlig biogasprocess till biopolymeren PHA via acidogen fermentering
Fluglarvskompostering till fiskfoder
Fiskfoder från mikroorganismer odlade på metan från biogasprocess

Dessa tre processer valdes därför ut för vidare hållbarhetsanalys. Även om dessa processer fick
höga betyg i SWOT med visualisering kvarstår vissa svagheter som gör en implementering svår
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i dagsläget. Det är t.ex. inte förenlig med dagens lagstiftning att använda utsorterat matavfall
för foderproduktion som ska utfordras till livsmedelsproducerande djur. Detta projekt har inte
försökt tolka lagtexten vidare. Ambitionen var istället att analysera processerna och jämföra
dess hållbarhet i förhållande till basfallet.
Den traditionella biogasprocessen med biogödselproduktion är den av de studerade processerna
som i dagsläget visar på den mest hållbara återvinningsprocessen för matavfall. Det beror på att
den i sammanhanget är väletablerad tekniskt, men också att produkterna (framförallt
fordonsbränslet) ersätter fossila drivmedel och därmed ger hög klimatnytta.
Det finns för dåligt med kostnadsunderlag för såväl kapital- som driftkostnader i dagsläget för
att kunna avgöra om någon av de alternativa processerna kan vara mer lönsam än
biogasproduktionen. Det krävs dock att de alternativa processerna har klart lägre
produktionskostnader än biogasprocessen eftersom den genererar produkter med det totalt
största ekonomiska värdet.
Rekommendationer till beslutfattare

Studien visar tydligt att med den kunskap som finns idag så är biologisk behandling av
matavfall med produktion av biogas- och biogödsel den process som är mest hållbar idag och
även mest troligt för lång tid framåt. Det är däremot centralt att det finns avsättning för de
produkter som produceras. För att skapa ett hållbart cirkulärt flöde och nyttjande av matavfall
rekommenderas därför kommuner och andra beslutsfattare att fortsätta investera i satsningar
kring biogas- och biogödsel.
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Summary
Sweden has been prominent when it comes to utilizing energy and nutrition from food waste as
a resource by producing biogas and bio-fertilizers. Although the long-term goal is to reduce the
total amount of food waste, there will be some amount of inevitable food waste that must be
treated somehow. The project goal was to look at new processes, where products of potentially
higher value than biogas are extracted, and evaluate their future potential. The challenge that
the project has dealt with is to investigate whether these treatment processes can be attractive
and sustainable alternatives or additions to the treatment of food waste, in relation to the in this
context well-established biogas production.
A literature search was conducted as well as supplementary interviews with technology
developers and researchers. This resulted in 18 studied alternative treatment processes. The
selection of three alternative processes for further analysis was done through a so-called SWOT
analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats) as well as a visualization. In the
following sustainability analysis, the processes were compared, based on four selected
sustainability criteria (climate impact, nutrient recycling, energy use and technology readiness
level), with a reference case. The reference case involved the well-established treatment process
of biogas and bio-fertilizer production.
The visualization showed that three alternative treatment processes has high future potential:
• Additions to existing biogas process for production of the biopolymer PHA through
acidogenic fermentation
• Fly larvae composting for production of fish feed
• Fish feed from microorganisms grown on methane from biogas production
There are still many challenges for these processes to reach implementation. It is for instance
inconsistent with current legislation to produce feed for food producing animal which is
originated from food waste containing animal by-products. In this case does the analysis not
consider the difficulty associated with amending legislation. The project ambition was instead
to compare the sustainability of the selected processes with a reference case, including biogas
and fertilizer production.
The traditional biogas process with bio-fertilizer production is one of the studied processes that
currently show the most sustainable treatment process for food waste. This is due to the fact
that it is technically well established (in this context), but the products also replace fossil fuels
and thus provide high climate benefits.
Good cost basis for both capital and operating costs are lacking, which makes it difficult to
determine whether any of the alternative processes can be more profitable than biogas
production.
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The study clearly shows that with exiting knowledge, biological treatment of food waste for the
production of biogas and bio-fertilizers is the process that is most sustainable today and is also
most promising for the future. It is however important that all produced biogas is utilized. To
create a sustainable circular flow and use of food waste, it is therefore recommended that
municipalities and other decision makers continue to invest in biogas and bio-fertilizers.
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Inledning och bakgrund
Ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling är hållbar konsumtion och produktion, i detta
mål ingår ett minskat matsvinn. I målet finns det bland annat en ambition om att till 2030
halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet
längs hela livsmedelskedjan (United Nations Development Programme (UNDP), 2018). Även
om detta mål uppnås kommer det fortfarande finnas en del oundvikligt matavfall som måste tas
om hand på något sätt. Biogas- och biogödselproduktion (fortsättningsvis endast benämnd som
biogasproduktion) är en i sammanhanget väletablerad process för att behandla insamlat
matavfall i Sverige. Dock kämpar branschen med bristande lönsamhet för sin produktion av
uppgraderad biogas till fordonskvalitet. Detta kan bland annat förklaras av det produktionsstöd
som finns för danskproducerad biogas medan försäljningen av biogas i Sverige har en
skattelättnad. Detta kan alltså innebära att danskproducerad biogas som matas in i naturgasnätet
i Danmark blir dubbelsubventionerad om den säljs i Sverige (Avfall Sverige 2017). För att
underlätta rådande situation har den svenska regeringen satt av 270 miljoner kr för ett tillfälligt
stöd för uppgraderad biogas (Jordbruksverket, 2018a). Utan lagändringar för att harmonisera
ländernas stödsystem kan det därför i framtiden bli svårt att få lönsamhet vid produktion av
fordonsgas i södra och mellersta Sverige (Magnusson & Berggren 2018).
Syftet med detta projekt var att undersöka alternativa matavfallsbehandlingsprocesser och
jämföra dess för- och nackdelar jämfört med den i sammanhanget väletablerade
biogasproduktionen. I projektet undersöktes processer som skulle kunna komplettera befintlig
biogasproduktion och på så vis öka lönsamheten, samt processer som på sikt kan komma att
konkurrera med biogasproduktion genom att generera produkter av högre värde samt
konkurrera om råvaran matavfall. Resultatet från projektet har som ambition att kunna vara
vägledande för kommande politiska beslutsunderlag för kommuner vad gäller framtida
behandlingsprocesser för matavfall. Resultaten kan också utgöra underlag för framtida projekt,
utlysningar och satsningar hos RE:Source inom området.
Projektet har fokuserat på källsorterat matavfall från hushåll, restauranger och storkök, mer
homogena strömmar har uteslutits (jämför EU:s definition av matavfall (EU nr 142/2011,
2011)). Innehållet i utsorterat matavfall kan vara svårt att förutse och är därför svårt att mängdoch innehålls bestämma, både vad gäller rätt utsorteringsgrad men också spårbarheten bakåt i
leden. Det finns både vegetabiliska och animaliska fraktioner i matavfallsmixen. Det kan finnas
oönskade substanser såsom fragment av plast, men det finns även risk för läkemedelsrester och
andra farliga substanser i matavfallet. Dock visar inte aktuella plockanalyser på några
förekomster av läkemedel eller andra farliga substanser i dagsläget (Avfall Sverige, 2016b).
Angreppssättet för att undersöka vilka alternativa processer som finns för behandling av
matavfall var att kartlägga vilken befintlig kunskap som finns i dagsläget. Endast en
sammanställning av vilken information/forskning som redan finns tillgänglig genomfördes och
ingen ny data eller nya processer togs fram.
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För att överblicka behovet av framtida matavfallbehandlingsmetoder genomfördes en
sammanfattande studie på hur stora förväntade framtida mängder matavfall som kommer
uppkomma. Sammanfattningen kan ses i Tabell 17, men det kan konstateras att även om
matsvinnet minskar enligt de globala målen så kommer det ändå inte råda någon brist på
resursen matavfall. Mängden matavfall spås öka, även om olika studier visar på olika mängd
förutspådda mängder.
Kategorisering av intressanta processer

De studerade processerna kan delas in i tre processkategorier: Påbyggnad av befintlig
biogasprocess (Figur 2), Alternativ biologisk behandling (Figur 3) samt Övrigt (Figur 4).

Figur 2: Påbyggnad av befintlig biogasprocess för produktion av polyhydroxyalkanoater (PHA), vätgas,
metan, encellsprotein (SCP) eller biogödsel
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Figur 3: Alternativ biologisk behandling där produkten kan vara fluglarver, bärnstenssyra, matsvampar,
maskar eller djurfoder

Figur 4: Övrigt som innehåller fermentering av syngas som bildas vid förgasning samt monoförbränning.
Produkter som kan bildas är tex etanol, isopropanol, butanediol, encellsprotein (SCP), värme eller el
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Genomförande
Genomförandet sammanfattas i Figur 5 där en omvärldsanalys låg till grund för urval av 18
processer som vidare analyserades med analysverktyget SWOT med visualisering och 3
processer valdes sedan ut för hållbarhetsanalys.

Figur 5: Sammanfattande bild av projektets struktur

Omvärldsanalys

En omvärldsanalys genomfördes för att undersöka vilka behandlingsprocesser som finns
tillgängliga idag. En internationell utblick och identifiering av ett antal nätverk gjordes för att
kunna hitta nya processer att titta vidare på. Endast ett fåtal nätverk undersöktes, eftersom det
snabbt identifierades många olika processer. En beskrivning av dessa nätverk uteslöts således
för att istället fokusera på de identifierade processerna. Informationsinhämtningen om
processerna skedde till största del inom Sverige, med vissa internationella komplement.
Litteraturstudier och intervjuer med processutvecklare och forskare användes som
informationskällor där information om ett antal aspekter inhämtades (se Bilaga 4 ).
Totalt utvärderades 18 processer (Bilaga 1) De processer som ansågs ha tillräcklig tillförlitlig
information tillgänglig utvärderades sedan med hjälp av en för projektet vidareutvecklad
SWOT-analys där ett visualiseringssteg inkluderades. Majoriteten av de undersökta
processerna innefattar någon form av biologisk behandling. Detta eftersom matavfall är ett
biologiskt lättnedbrytbart avfall, men också för att expertisen hos projektgruppen var inom olika
typer av biologiska processer.
Bedömning och urval av processer

I den första analysen valdes flera processer bort med motiveringen att de i nuläget inte var
applicerbara på matavfall enligt projektets definition (s.10) eller där inte tillräcklig information
fanns att tillgå. Det första verktyget som användes för att utvärdera de studerade processerna
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var en för projektet vidareutvecklad SWOT-analys. Styrkor, svagheter, möjligheter och
risker/hot analyserades och beskrevs och baserades på omvärldsanalysen. (se Bilaga 4 ).
Kriterierna vägdes samman med utvärderingssiffror. Se exempel på utvärderingsmetodik i
Tabell 16 i Bilaga 5 . Följande kriterier utvärderades:
A. Teknikmognad
B. Teknikbegränsning gentemot förväntad matavfallsresurs
C. Flexibilitet
D. Nyttjande av befintlig infrastruktur
E. Stödjande lagstiftning
F. Marknadspotential
G. Återföring av näringsämnen
Utvärderingssiffrorna visualiserades i ett spindelnätsformat diagram för att visa var processen
har sina eventuella tyngdpunkter. Tyngdpunkter kan ligga i positiva aspekter, men även
negativa och visar vilket eller vilka kriterier som sticker ut i förhållande till varandra. Resultatet
diskuterades på en workshop med referensgruppen. Se exempel på visualisering i
spindeldiagram i Figur 6 där visualiseringen visar att processen har tydliga svagheter och
därmed en negativ tyngdpunkt gällande återföring av näringsämnen, medan processen har
ganska stor marknadspotential och få teknikbegränsningar, men inga utstickande positiva
tyngdpunkter kan ses.

Figur 6: Exempelbild på visualisering, svagheter hamnar i mitten och ju högre betyg kriteriet få desto längre
ut mot cirkeln hamnar kriteriet
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Hållbarhetsanalys

Efter utvärderingen i SWOT-analysen med visualiseringen valdes tre processer ut för
hållbarhetsanalys. Hållbarhetsanalysen bygger på det ramverk som utvecklades inom
forskningsprogrammet Urban Water (se Figur 7 och Carlsson & Kärrman (2014)). I denna
metod bedöms hållbarhet ur ett helhetsperspektiv där teknik, organisation och brukare är delar
i det betraktade systemet. Följande moment utfördes under hållbarhetsanalysen:
• Problemdefinition och framtagande av systemalternativ och utvärderingskriterier
• Utvärdering av systemalternativen genom substansflödesanalys, energianalys,
kostnadsanalys, riskanalys etc.
• Sammanvägd bedömning av de olika systemalternativen genom multikriterieanalys
samt konsekvensanalys av olika val.

Figur 7. Schematisk bild av ramverket för hållbarhetsanalys

Val av processer

Processerna som valdes ut till hållbarhetsanalysen valdes dels för att de utifrån SWOT-analysen
och visualiseringen ansågs ha hög potential, dels för att processerna hade något olika karaktär.
Detta ansågs vara det bästa urvalet av processer för att kunna genomföra en hållbarhetsanalys,
men också för att få en spridning där olika typer av processer representeras i
hållbarhetsanalysen. I ett första steg valdes de processer ut som ansågs ha högst potential och
genomförbarhet. Från detta urval valdes sedan processer som ansågs ha olika karaktär och
därmed bidra till en spridning. Två av processerna som valdes ut bygger på befintlig
biogasproduktion. Detta innebar att data för hållbarhetsanalys var tillgänglig, eftersom
biogasproduktion är en i sammanhanget väletablerad process. Att data var lättillgänglig var inte
en avgörande faktor för urvalet, men underlättade analysen.
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För att leverera en trovärdig hållbarhetsanalys var det viktigt att kunna jämföra de olika nyttorna
som de olika processerna gav. Det var också av betydelse att systemgränserna var jämförbara
för att kunna genomföra hållbarhetsanalysen. Det konstaterades att den bästa lösningen för
nyttorna var att jämföra produkters ekonomiska värde.
Hållbarhetskriterier

Hållbarhetskriterierna som användes valdes ut genom diskussion med projektgruppen och
referensgruppen, och presenteras nedan och förklaras i Bilaga 6. I denna studie studerades
delvis systemlösningar med en låg mognadsgrad och därför var tillgängligheten på data
begränsad. Av detta skäl kunde inte Socio-kulturella 1 aspekter och Hälsa 2 utvärderas (jämför
Figur 7). Av samma skäl inkluderades inget ekonomiskt kriterium i multikriterieanalysen.
Istället presenteras det marknadsvärde (SEK) som kan erhållas i form av produkter per ton (v.v.)
behandlat matavfall separat, vilket kan ge en indikation på vilken ekonomisk potential en
process har i framtiden.
Kriterier
Följande fyra kriterier valdes ut till multikriterieanalysen:
• Klimatpåverkan, kvantifierat genom utsläpp av växthusgaser [kg CO2-ekvivalenter/ton
behandlat matavfall]
• Teknisk mognadsgrad [TRL]
• Energianvändning [kWh/ton behandlat matavfall]
• Återföring av näringsämnen
o Kväve [kg N/ton behandlat matavfall]
o Fosfor [kg P/ton behandlat matavfall]
Klimatpåverkan, energianvändning och återföring av näringsämnen beräknades genom en
förenklad livscykelanalys (LCA). Systemgränser för studien beskrivs i Bilaga 6. Funktionell
enhet sattes till 1 ton (v.v.) behandlat matavfall.
Multikriterieanalys

I multikriterieanalysen jämförs och betygsätts en mängd kriterier för de olika processerna samt
viktas så att ett summerat betyg för varje process kan räknas fram. Multikriterieanalysen
utfördes här genom att värden för de hållbarhetskriterier som valts ut (se Tabell 1) beräknades
och kvantifierades för de valda processerna samt för basfallet. De absoluta värden som
beräknades omvandlades sedan till ett betyg på en skala från 1-5, där skalan representerar de
beräknade kriteriernas värde relativt basfallet. Detta innebär att de värden som beräknats för
basfallet erhåller betyg 3 för samtliga kriterier. Betygsgränser för övriga processer har valts till
följande:
• Betyg 3: upp till 20 % sämre eller bättre än basfallet
1
2

Exempel på kriterier relaterade till socio-kultur är social acceptens och lagstiftningsfrågor.
Exempel på kriterier relaterade till hälsa är hygien och smittorisk.
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•
•

Betyg 2 och 4: 20 % sämre respektive bättre än basfallet
Betyg 1 och 5: 40 % sämre respektive bättre än basfallet

Samma betygsindelning valdes för alla kriterier. Efter betygssättning viktades de olika
kriterierna för att de kriterier som anses viktigast ur hållbarhetssynpunkt ska ge ett större
genomslag till slutbetyget. Viktningen gjordes genom att varje kriterium tilldelades poäng så
att summan av alla poäng är 100. Ett slutbetyg beräknades sedan för varje process enligt:
𝑛𝑛

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝 = � 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑝𝑝 ∗ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖

där p: index för vald process
i: index för individuellt kriterium

𝑖𝑖=1

Viktning

Viktning av de olika kriterierna utfördes under ett referensgruppsmöte. I de fall där det inom
referensgruppen rådde delade meningar om olika kriteriers betydelse gjordes en
känslighetsanalys genom att justera viktningen av olika kriterier inom de diskuterade
intervallen. Viktningen presenteras i Tabell 1 och en argumentation till de olika viktningarna
hittas i Bilaga 6.
Tabell 1. Beslutad viktning av hållbarhetskriterier.
Kriterium
Klimatpåverkan
Teknisk mognadsgrad
Energianvändning
Återföring av näringsämnen
Kväve
Fosfor
Summa

Viktning
35
10
25
30 (uppdelat för kväve och fosfor enligt nedan)
15
15
100

Systemgränser

Systemgränserna för hållbarhetsanalysen presenteras övergripande för samtliga processer i
Figur 8 nedan. Då syftet med hållbarhetsanalysen var att jämföra de valda alternativen
inkluderades ej de processer som ansågs lika i samtliga alternativ inom systemgränserna. Detta
innebär tex. att insamlingssystemet för matavfall inte inkluderades. Insamlat matavfall utgör
därför den första systemgränsen. Hade andra processer valts som förbränning eller förgasning
hade tex. förbehandlingen sett annorlunda ut och behövts inkluderas i analysen.
Utöver dessa systemgränser räknades även klimatpåverkan från de produkter som ersätts vid
produktion av produkter via de valda processerna med. De fossila utsläpp som då undviks
räknades med som en utsläppskredit för den aktuella processen.
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Figur 8. Allmänna systemgränser för hållbarhetsanalysen.

Specifika systemgränser för de sammanlagt fyra processerna (basfallet, påbyggnad av befintlig
biogasprocess till biopolymeren PHA via acidogen fermentering, fluglarvskompostering till
fiskfoder samt fiskfoder från mikroorganismer odlade på metan från biogasprocess) presenteras
i Bilaga 6.
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Resultat och diskussion
Analys, bedömning och urval av processer
SWOT analys och visualisering av resultatet

SWOT-analysen genomfördes på de processer där tillräcklig information gick att tillgå och var
ett av verktygen för att komma fram till den slutliga visualiseringen. SWOT-analysen
visualiserades utifrån samma de tre kategorierna: Påbyggnad av befintlig biogasprocess,
Alternativ biologisk behandling och Övrigt i Figur 9-Figur 11.
För kategorin Påbyggnad av befintlig biogasprocess (Figur 9) är tyngdpunkterna: få
teknikbegränsningar, marknadspotential och nyttjande av befintlig infrastruktur, vilka alla är
positiva tyngdpunkter. De olika processerna inom denna kategori skiljer sig åt när det kommer
till stödjande lagstiftning, återföring av näringsämnen och flexibilitet.

Figur 9: Visualisering av kategorin påbyggnad av befintlig biogasprocess som innehåller acidogen
fermentering, PHA, mikroorganismer från metan och jästodling från acetat

I kategorin Alternativ biologisk behandling (Figur 10) ligger den positiva tyngdpunkten
framförallt i återföring av näringsämnen, medan en negativ tyngdpunkt kan ses i stödjande
lagstiftning.
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Figur 10: Visualisering av kategorin alternativ biologisk behandling som innehåller fluglarvskompostering,
swill feed, direkt odling av mikroorganismer (SCP) på matavfall och maskkompostering
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I kategorin Övrigt (Figur 11) har processerna liknande betygssättning, förutom två kriterier för
förgasning. Förgasning fick lägre betyg när det kommer till återföring av näringsämnen och
nyttjande av befintlig infrastruktur. Inga tydliga tyngdpunkter kan ses.

Figur 11: Visualisering av kategorin övrigt där förgasning och gasfermentering samt monoförbränning
innefattas

Reflektion av resultatet kring SWOT analys och visualisering

En viktig aspekt att ta hänsyn till är problematiken kring ABP-lagstiftningen gällande
animaliska biprodukter samt foderlagstiftningen (EG nr 1069/2009, 2009; EG nr 178/2002,
2017). Eftersom det är framtida processer för källsorterat matavfall från restauranger, storkök
och hushåll som studeras i projektet saknas idag stödjande lagstiftning då avsikten är att
producera foder till livsmedelsproducerande djur. I detta projekt ligger fokus på de tekniska
aspekterna för framtida potential, men det är viktigt att poängtera att det finns begränsningar i
nuvarande lagstiftning, men då det råder oenigheter i hur lagstiftningen ska tolkas tas inte detta
med som ett resultat i den här rapporten.
Lagstiftningsbegränsningar gäller processerna:
•
•
•
•
•
•

Odling av mikroorganismer direkt på matavfall
Odling av mikroorganismer från metan producerad från biogasanläggningar
Fluglarvskompostering
Maskkompostering
Jästodling från acetat från biogasproduktion
Direkt användning av matavfall till djurfoder
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Lagstiftningen kan komma att ändras i framtiden om det går att bevisa att processen är säker.
Projektgruppen har valt att inte fokusera mer på lagstiftningsaspekt i vidare analys i rapporten
utan fokuserat på hållbarhetsaspekter från ett miljöpåverkansperspektiv. För mer detaljerad info
kring krav från lagstiftningen för dessa processer hänvisas till aktuell lagstiftning.
Hållbarhetsanalys
Val av processer

Basfallet, som innebär biogas- och biogödselproduktion, har varit en utgångspunkt för att
definiera vilka kriterier processerna ska utvärderas utifrån i hållbarhetsanalysen. En fullständig
beskrivning av basfallet går att återfinna i Bilaga 2.
De processer som valdes ut som alternativ till hållbarhetsanalysen utifrån resultatet i SWOTanalysen och visualiseringen var:
•
•
•
•

Påbyggnad av befintlig biogasprocess till biopolymeren Polyhydroxyalkanoater (PHA)
via acidogen fermentering
Fluglarvskompostering till fiskfoder
Fiskfoder från mikroorganismer odlade på metan från biogasprocess
Basfall som innefattar befintlig biogas- och biogödselproduktion till fordonsgas

Dessa processer rankades högt i SWOT-analys med visualiseringen och verkar därför lovande
som framtida behandlingsprocesser för matavfall. Vissa av de högt rankade processerna är mer
realistiska att implementera på längre sikt än på kort sikt och till hållbarhetsanalysen valdes de
processer ut som fått hög rankning och som verkar realistiska att införa på något kortare sikt.
Detta trots att tex. lagstiftningen fortfarande kan vara ett hinder i framtiden.
De flesta processerna finns inte i fullskala idag och kommer behöva vidareutvecklas och
därmed kanske resultatet av hållbarhetsanalysen behöver justeras i framtiden. Två av
processerna (acidogen fermentering och metan från biogas till odling av mikroorganismer)
valdes delvis för att de bör kunna utnyttja befintlig infrastruktur från biogasproduktion.
Fluglarvskompostering bedömdes kräva delvis ny infrastruktur. Processer från de två olika
kategorierna Påbyggnad av befintlig biogasprocess och Alternativ biologisk behandling valdes
för att få en så bra helhetsbild som möjligt och inte gynna enbart en typ av behandlingsprocess.
Som alternativ kombinerades de två delprocesserna acidogen fermentering och PHA för att få
en mer fullständig process och inte bara delsteg. Gemensamma systemgränser för de olika
processalternativen krävs för att göra dem jämförbara i hållbarhetsanalysen. Mikroorganismer
från metan bygger på en befintlig biogasproduktion där den bildade metanen används som
substrat för mikroorganismer istället för fordonsgas.
Två av processerna ger produkten fiskfoder. Alternativa hållbara sätt att producera fiskfoder
anses vara viktigt då stora delar av dagens produktion av fiskfoder bygger antingen på soja eller
fiskmjöl. Det går åt stora mänger fisk för att producera fiskmjöl vilket kan leda till utfiskning
av haven. Soja kräver stora markarealer och kan därmed ha negativ klimatpåverkan. Fluglarver
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eller mikroorganismer kan även användas i andra typer av djurfoder, men för att förenkla har
fiskfoder valts att studeras i båda processerna.
Hållbarhetskriterier

De fyra utvalda hållbarhetskriterier beskrevs tidigare i metodkapitlet (s.16):
•
•
•
•

Klimatpåverkan
Energianvändning
Återföring av näringsämnen
Teknisk mognad

Dessa kriterier bedömdes ge en relativt täckande bild över hållbarhet, men samtidigt vara
hanterbara och att det var möjligt att hitta data. En stor begränsning är annars bristen på data på
processer som inte är fullskaliga. Det gällde därför att försöka förenkla analysen så mycket som
möjligt, så att inte snedvridna slutsatser skulle dras på ett för tunt underlag.
Resultat hållbarhetsanalys

Resultaten från beräkningarna för hållbarhetsanalysen presenteras nedan och i Bilaga 9. Figur
12 och Figur 13 visar den sammanlagda viktade summan för varje process och . De oviktade
betygen går att återfinna i Tabell 19 i Bilaga 9 medan absoluta värden för samtliga kriterier och
processer visas i Figur 19 i Bilaga 9. Ett högre betyg innebär att processen presterar bättre för
det kriteriet, vilket exempelvis då innebär att ett lägre absolut värde på klimatutsläpp resulterar
i ett högre betyg medan ett lägre absolut värde på återföring av näringsämnen ger ett lägre betyg
för det kriteriet. Det absoluta värdet för exempelvis klimatutsläpp kan därmed vara negativt
(vilket det är för alla processer i denna analys, se Figur 19), även om betyget sedan visas som
positivt.
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Viktat betyg
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Figur 12. Viktade betyg för de olika kriterierna för samtliga utvärderade processer. Högt viktat betyg
indikerar hög hållbarhet.

Viktad summa av betyg
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Figur 13. Summa av viktade betyg för samtliga utvärderade processer. Hög summa i betyget tyder på hög
hållbarhet.
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Som Figur 13 och visar presterar basfallet bäst överlag. De alternativa processerna får lägre
summa viktade betyg och ligger i ungefär samma intervall.
Klimatpåverkan
Att basfallet presterar bäst i kriteriet klimatpåverkan, vilket är det kriterium som ansetts som
viktigast i hållbarhetsanalysen och därmed fått högst viktning, beror på att det är det alternativ
som producerar mest biogas. Eftersom biogasen beräknas ersätta fossila drivmedel i form av
bensin och diesel medför det en stor utsläppskredit (se Figur 19 och Tabell 20 i Bilaga 9 ), vilket
är den överlägset största enskilda posten för klimatutsläpp som beräknats. Acidogen
fermentering och PHA-produktion och fluglarvskompostering presterar likvärdigt. För
alternativet med acidogen fermentering och PHA-produktion åtgår en stor del av organiskt
material som skulle kunna användas till biogasproduktion istället till produktion av PHA.
Dessutom är behovet av värmeenergi stort för förädlingsprocessen för PHA, framför allt för
torkning av avvattnad biomassa, vilket medför att en mindre andel av biogasen kan förädlas till
fordonsgas. Vid fluglarvskompostering produceras ingen fordonsgas då all den biogas som
produceras antas förbrännas för internt värmebehov, vilket även innebär mindre läckage av
växthusgasen längs produktionskedjan och därmed lägre bruttoklimatpåverkan. Dessutom
erhålls stor utsläppskredit från undvikna utsläpp vid ersättning av fiskmjöl. En ännu större
utsläppskredit skulle uppmätts om istället sojamjöl hade använts som referens. Betyget för
klimatpåverkan för proteinproduktion från metan värderas lägst, vilket även det till stor del
beror på att ingen fordonsgas produceras i detta alternativ (gasen används till värmebehov och
som substrat till biomassan). Biomassautbytet är dessutom endast ungefär hälften så stort som
vid larvproduktion, vilket innebär att utsläppskrediten från ersättning av fiskmjöl blir hälften så
stort som för fluglarvskompostering.
Energianvändning
För kriteriet energianvändning erhåller basfallet högst viktat betyg, vilket innebär lägst
energianvändning. Samtliga övriga processer kräver betydande energianvändning till
framförallt värme för torkning av produkter. Den största delen av denna värme produceras dock
internt vid förbränning av biogas, vilket innebär att fördelningen ser annorlunda ut om den
externa energiförbrukningen utvärderas istället.
Återföring av näringsämnen
Samtliga utvärderade processer når samma betyg för fosforåtervinning. Detta beror på att den
största delen av fosforn återfinns i antingen biogödsel eller i fiskfoder, vilka båda räknas som
recirkulation till produktionskedjan. Detta innebär att även om antagandet om andelen fosfor
som assimileras i larvbiomassa i fluglarvskomposteringen är mycket osäkert så går resterande
del i vilket fall som helst till biogödsel, vilket därmed inte påverkar resultatet för kategorin
fosforåtervinning.
Även för kväveåterföring ges samma betyg för de flesta av processerna, med undantag av
fluglarvskompostering. Precis som för fosfor samlas en stor del av kvävet i biogödsel samt
biomassa. Skillnaden för fluglarvskompostering jämfört med övriga är dock att en stor andel
kväve (50 %) antas avgå som ammoniak i komposteringsprocessen.
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Teknisk mognad
För teknisk mognadsgrad utgår resultatet från vilken siffra på TRL-skalan som angivits, vilket
innebär att betygen per definition inte kan bli bättre än basfallet då rötningsprocessen är väl
etablerad i fullskala sedan långt bak i tiden och därmed ges högsta betyg (9) på TRL-skalan.
Alla processerna får höga poäng på TRL-skalan (se Tabell 20 och Figur 19 i Bilaga 9), men på
grund av ovan angiven anledning samt eftersom teknisk mognadsgrad viktas lägst av alla
kategorier (10 %) ger detta liten påverkan på de sammanvägda betygen. Att processerna får
höga betyg på TRL-skalan motsäger den genomgående uppfattningen att de alternativa
processerna fortfarande är omogna tekniker. Detta skulle kunna härledas tillbaka till de olika
systemgränserna för analysverktygen och där det under arbetets gång kan ha skett en förväxling
mellan mognadsgraden för delprocesserna och hela systemet. Detta har dock låg påverkan på
det totala hållbarhetsresultatet och ingen korrigering har gjorts.
Produkters värde
Figur 14 visar det beräknade summerade värdet av producerade produkter för de olika
processerna. Även i detta fall presterar basfallet bäst, följt av acidogen fermentering och PHAproduktion, fluglarvkompostering och till sist proteinproduktion från metan. Värdet från
biogödsel är i stort sett försumbart, försäljning av fordonsgas utgör nästan 98 % av värdet för
basfallet. Även vid acidogen fermentering och PHA-produktion bidrar värdet från biogasen
med stor andel (74 %) av det totala värdet, medan PHA utgör strax under 25 %. Det specifika
värdet för producerade fluglarver har antagits vara snarlikt men någon lägre än det för protein
producerat från metan (cirka 12 SEK/kg mot 15 SEK/kg), men eftersom utbytet är så pass
mycket högre vid larvproduktion blir det summerade värdet ungefär dubbelt så högt för
fluglarvskompostering.

Figur 14: Summa av ekonomiskt värde av produkter för samtliga utvärderade processer

Reflektion hållbarhetsanalys

Hållbarhetsanalysen har inte utvärderat alla aspekter som finns angående processerna, utan
endast tittat på ett urval. Exempel på faktorer som hade kunnat ändra utfallet i analysen är:
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•

Om data för PHA hade jämförts med data för fossilt producerad plast hade antagligen
PHA produktionen visat på bättre hållbarhetsbetyg. Nu jämfördes blandkultur av PHA
med en renkultur PHA.

•

Om PHA produktionen inte sker i symbios med ett reningsverk kommer utbytet
antagligen minska och därmed ge ett sämre betyg.

•

Kvantifiering av den positiva nyttan som fiskfoderproduktion har för fiskbeståndet i
havet

•

För fluglarvskomposteringen har endast värdet av proteinet tagits i beaktning. Larverna
innehåller också mycket fett, en komponent som också har ett högt värde och skulle
kunna ge ett bättre framtidsscenario. Vidare finns det stora förbättringsmöjligheter för
fluglarvskomposteringen, bland annat kan kvävet samlas upp och användas på ett
effektivare sätt.

Hållbarhetsanalysen visar att den befintliga biogas- och biogödselproduktionen får högst betyg
både när det gäller klimatnytta och även produktvärde. De alternativa processerna får betydande
lägre betyg, eftersom biogasen får mycket klimatkredit när den ersätter fossilt drivmedel som
tidigare förklarats. Acidogen fermentering med PHA produktion får inte lika högt betyg som
basfallet, men ändå relativt högt betyg och samtidigt har den här processen nästan lika högt
ekonomiskt produktvärde som basfallet. En annan fördel den här processen har i förhållande
till fluglarvskompostering och proteinproduktion från metan är att PHA inte har samma
lagstiftningshinder och bör därmed vara lättare att implementera. PHA produktion ges därför
en andraplacering i utvärderingen.
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Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
Slutsatser

Den traditionella biogasprocessen med biogödselproduktion är den av de studerade processerna
som i dagsläget visar på den mest hållbara återvinningsprocessen för matavfall. Det beror på att
den i sammanhanget är väletablerad tekniskt, men också att produkterna (framförallt
fordonsbränslet) ersätter fossila drivmedel och därmed ger hög klimatnytta.
Det finns ett antal processer som kan vara intressanta alternativ eller komplement till
biogasproduktionen i framtiden. I dagsläget bedöms dock ingen av dem vare sig ge större
klimatnytta eller högre värde på produkterna än biogasproduktionen. Däremot skulle de till viss
del kunna bidra med en diversifiering av produkterna. Exempel på intressanta processer är:
•
•
•

Påbyggnad av befintlig biogasprocess till biopolymeren PHA via acidogen fermentering
Fluglarvskompostering till fiskfoder
Fiskfoder från mikroorganismer odlade på metan från biogasprocess

På längre sikt finns även potential i förgasning i kombination med fermentering där många
intressanta produkter kan tas fram. Detta skulle dock kräva investering i ny infrastruktur och
kommer antagligen kräva smarta industriella symbioslösningar för att utnyttja restvärme för
torkning av matavfallet innan förgasning.
Det finns för dåligt med kostnadsunderlag för såväl kapital- som driftkostnader i dagsläget för
att kunna avgöra om någon av de alternativa processerna kan vara mer lönsam än
biogasproduktionen. Det krävs dock att de alternativa processerna har klart lägre
produktionskostnader än biogasprocessen eftersom den genererar produkter med det totalt
största ekonomiska värdet. Beroende på kostnadsutvecklingen på olika produkter samt ett ökat
utbyte, kan naturligtvis denna bild också komma att ändras.
Det finns också stora lagstiftningsmässiga hinder för vissa av de alternativa processerna. Det
gäller framförallt tillämpningar där foder eller livsmedel skulle produceras. Det behövs
forskning kring säkerheten i processerna/produktsäkerhet för att eventuellt kunna påverka
lagstiftningen. En reservation till tolkningen av resultatet i studien är att det är stora osäkerheter
i de nya processerna eftersom så många delar av processerna är relativt omogna.
Det kommer troligtvis ändå att vara en utmaning att inom en nära tid hitta en mer hållbar
hantering av matavfall än biogasproduktion.
En blick framåt

För att eventuellt få en tillämpning av alternativa processer för omhändertagande av matavfall
finns det en rad faktorer som behöver studeras i framtida projekt. Behoven inkluderar bland
annat (utan att väga den inbördes relevansen)
•

Demonstrera att de nya teknikerna fungerar på matavfall och i en skala som är relevant
för senare uppskalning till produktionsskala
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•

Framtagande av kostnadsunderlag för såväl investerings- som driftskostnader för att
kunna göra en lönsamhetsbedömning

•

Identifiera nyckelmöjligheter och begränsningar tydligare i de alternativa processerna

•

Fortsatt teknisk utveckling för att förbättra effektiviteten och minska flaskhalsar

•

Studera systemintegration avseende energikällor, andra råvaror som kanske kunde
samprocessas med matavfallet men också om biprodukter kan utvinnas ur processerna
som kan generera ett signifikant mervärde

•

Studera produkt- och processäkerheten för att se att det är säkra processer som skulle
kunna motivera förändringar i lagstiftningen

•

Marknadsanalys för produkterna

•

Sociala aspekter

•

Policy/styrmedel kring exempelvis gröna plaster/kemikalier (som idag finns för grön
energi)

•

Utöka utvärderingen till fler aspekter än vad som gjorts i hållbarhetsanalysen i detta
projekt

•

Ta hänsyn till lokala förutsättningar vid exempelvis mer konkreta fallstudier

Rekommendationer till beslutfattare

Studien visar tydligt att med den kunskap som finns idag så är biologisk behandling av
matavfall med produktion av biogas och biogödsel den process som är mest hållbar idag och
även mest troligt för lång tid framåt. Men det är helt centralt att det finns avsättning för de
produkter som produceras. För att skapa ett hållbart cirkulärt flöde och nyttjande av matavfall
rekommenderas därför kommuner och andra beslutsfattare att fortsätta investera i satsningar
kring biogas- och biogödsel.
På senare år har biogasen fått konkurrens av andra drivmedel som exempelvis HVO (Hydrerad
vegetabilisk olja), vätgas och el samt att det också har börjat etableras infrastruktur kring och
konkurrens från dansk biogas. Det har fått till följd att anläggningarna på vissa håll haft svårt
att avsätta all biogas. Detta är ett exempel på hur goda ambitioner om att fatta hållbara beslut
istället resulterar i ohållbara satsningar om man inte ser till helhet. Att utöka mängden icke
fossila drivmedel är i sig ett mycket intressant utvecklingsområde, men de ska inte ersätta den
lokala biogasen utan kan med fördel ersätta den resterande fossila delen av fordonsflottan.
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Bilagor
Bilaga 1 Beskrivning av processer
Tabell 2: Sammanställning av de processer som undersöktes
Process

Typ

Analyserats vidare

Ref.

Fluglarvskompost

Alternativ
biologisk
behandling
Påbyggnad av befintlig
biogasprocess

Ja

Påbyggnad av befintlig
biogasprocess
Alternativ
biologisk
behandling

Ja

Syngasfermentering

Förgasning

Ja

Vätgasproduktion (Dark
ferment)
Mikroorganismer (SCP)
från vätgasproduktion till
fiskfoder
Open mixed culture

Påbyggnad av befintlig
biogasprocess
Påbyggnad av befintlig
biogasprocess

Ja

(Čičková, Newton, Lacy,
& Kozánek, 2015)
(Calysta, 2018; Ritala,
Häkkinen, Toivari, &
Wiebe, 2017; UniBio,
2018a)
(Bengtsson et al. 2017;
Sandberg et al. 2017)
(Dominguez & Edwards,
2010, 2011; Lim et al.
2015)
(Enerkem,
2018;
Lanzatech, 2018; Liew et
al., 2016)
(Sandberg et al., 2017)

Ja

(Sandberg et al., 2017)

Påbyggnad av befintlig
biogasprocess
Alternativ
biologisk
behandling

Ja

(Hedberg, 2018)

Ja

Alternativ
behandling

Ja

(Sundström, 2016; The
Pig Idea, 2018; zu
Ermgassen,
Phalan,
Green, & Balmford,
2016)
(Ritala et al., 2017)

Mikroorganismer (SCP)
från metan till fiskfoder

PHA
Maskkompostering

Direkt användning av
matavfall till djurfoder
(Swill feed)

Direkt
odling
av
mikroorganismer (SCP)
på matavfall
Vätgasmetanisering
Monoförbränning
MBT
Waste2fish
Elektroporation

biologisk

Ja

Ja

Påbyggnad av befintlig
biogasprocess
Förbränning
Rötning

Nej

Påbyggnad av befintlig
biogasprocess
Förbehandling till biogas
alternativt hygienisering
av matavfall

Ja

Ja
Nej

Nej

(Jannasch & Willquist
2017)
(Sundqvist, 2018)
(DONG Energy, 2018;
Ørsted, 2018)
(Schnürer, 2018)
(Arc Aroma Pure, 2018;
Glans, 2013)
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Bärnstenssyra

Alternativ
behandling

biologisk

Nej

Matsvampar

Alternativ
behandling
Förgasning

biologisk

Nej

Förgasning

Ja

(Rex, Rosander, Røyne,
Veide, & Ulmanen,
2017)
(Hultberg, 2018)
(Enerkem, 2018; Liew et
al., 2016)

Fluglarvskompostering

Fluglarvskompostering är en effektiv och snabb process som använder fluglarver för att bryta
ner biologiskt nedbrytbart material (Čičková et al. 2015). I processen fås två produkter:
fluglarver, som kan användas som djurfoder, och behandlingsrest, som kan användas som
organiskt gödningsmedel (Diener, 2010). Vanligen används larver från den Amerikanska
vapenflugan (Hermetia illucens), även om husflugans (Musca domestica) larver också kan
användas (Čičková et al. 2015). Fördelen med vapenflugan är att den inte äter som vuxen och
således inte är en vektor för sjukdomsspridning, samt att larverna är stora (~20 mm) vilket
förenklar separationen av larverna från behandlingsresten. Matavfallet behöver inte
förbehandlas och processen är robust, då larverna klarar ett stort pH spann (pH 4 – 10) och hög
halt av ammoniak, och snabb då den tar ca två veckor (Dortmans et al. 2017). I processen
omvandlas ca 25 % av ingående matavfall till larvbiomassa på torrviktsbasis, medan >80 % av
det ingående matavfallet (på våtviktsbasis) bryts ner (Lalander et al. 2018). Zoonotiska
mikroorganismer (smittar både människor och djur) som Salmonella spp., djurvirus och
läkemedels-, och bekämpningsmedelsrester har påvisats brytas ner under
fluglarvskomposteringen (Lalander et al. 2016; Lalander et al. 2014). Behandlingsresten ett
koncentrerat organisk gödningsmedel med en kvävehalt på runt 3 % (Lalander et al. 2014).
Fluglarvskomposterat matavfall kan med fördel rötas, då biometanpotentialen av
behandlingsresten är jämförbar med färska fekalier (Lalander et al. 2016).
Fluglarvskomposteringen är relativt enkel och kräver inte sofistikerad infrastruktur, men kräver
en separat flugodling som är lite mer komplex och kräver stor kunskap (Dortmans et al. 2017).
Fluglarvsbehandling av vissa typer av matavfall sker på stor skala i Kanada (Enterra, 2016) och
Sydafrika (AgriProtein, 2018). För närvarande är den stora begränsningen lagstiftningen för
behandling av matavfall i Europa.
Maskkompostering

I maskkompostering används kompostmaskar för att bryta ner organiskt nedbrytbart material
(Dominguez & Edwards, 2004). Vanliga kompostmaskar är Eisenia feotida och Eisenia andrei
(Dominguez & Edwards, 2011). Processen sker i symbios med mikroorganismer och tar ca tre
månader. Hela maskens livscykel sker i materialet, således krävs ingen separat maskodling.
Maskarna fördubblar sitt antal på tre månader (Reinecke & Viljoen, 1991). Maskarna kan
användas som djurfoder (Edwards, 1985), men separationen av maskar från det
maskkomposterade matavfallet kan vara en svårighet. Det maskkomposterade materialet är ett
organiskt gödningsmedel med dokumenterade fördelar som lättillgänglig växtnäring och
minskade sjukdomsangrepp på gödslad planta (Lim et al., 2015). Totalt kan 5 – 10 % av

40 (74)

inflödesavfallet omvandlas till maskbiomassa och 40 – 60 % bryts ner på torrviktsbasis
(Edwards, 1985). Maskkomposteringsprocessen är känslig för skiftningar i pH, höga halter
ammoniak och för temperaturökningar i materialet (p.g.a. mikrobiell nedbrytning) (Dominguez
& Edwards, 2010). Då maskarna håller sig vid ytan krävs stora behandlingsytor för en mer
effektiv process, då tunna lager material kan fördelas (Edwards et al. 2011). Risken för
mikrobiell inducerad temperaturökning i materialet är relativt stor då material med hög halt
lättillgängligt kol (så som matavfall) behandlas.
Globalt används maskkompostering mest för att producera maskkompost och minska
avfallsvolymen. Det finns storskaliga anläggningar på Nya Zeeland och i USA. I fall där
maskarna är av intresse (för uppstart av nya maskkomposter t.ex.) är maskarna mycket dyra och
processen inte optimerad för avfallsbehandling.
MBT

Detta är en rötningsprocess utan separat utsortering av matavfall. Allt hushållsavfall rötas alltså
tillsammans och stora fraktioner av glas, metaller etc separeras ut genom olika
seperationsmetoder såsom filter innan rötningsprocessen. Produkten är biogas och det finns
fullskalig anläggning i England. Tekniken lämpar sig till kommuner som inte sorterar ut
matavfallet. Biogödseln går inte tillbaka till lantbruket utan används för "land reclamation" eller
deponeras (DONG Energy, 2018; Ørsted, 2018). Den här processen räknas inte som
källsortering i Sverige eftersom den går emot målen om utsortering och kommer på sikt även
försvinna från Europa.
Monoförbränning

Produkter från monoförbränning av matavfall är energi i form av värme och el. Askan, som kan
användas som gödsel, kan behöva behandlas för att öka biotillgängligheten hos fosfor. 1 ton
matavfall bedöms ge ca 1,1 kg fosfor i askan. Matavfallet måste förbehandlas genom malning
och torkning före förbränning (intern spillvärme kan användas för torkning). Högt
vatteninnehåll i matavfallet gör att torkning måste genomföras före förbränning. Tekniken bör
vara flexibel mot variationer i matavfallets vattenhalt och kemiska samman-sättning. Inga
anläggningar för matavfall finns (men samma teknik förutsätts användas som vid
monoförbränning av rötslam). För förbränning av matavfall gäller samma lagstiftning som för
vanlig avfallsförbränning. (Sundqvist, 2018)
Odling av matsvampar på matavfall

Generellt verkar det vara svårt att odla matsvamp direkt från matavfall eftersom andra
mikroorganismer kan konkurrera ut matsvamparna. Detta kräver avdödning/ pastörisering först.
Kol/kväve-kvoten är viktigt där matavfall kan ha för högt kväveinnehåll. För att få en lyckad
process kommer antagligen matavfall behöva blandas med annat substrat. Odling av
ostronskivling har gjorts på drav/drank men av oklar anledning utvecklades inte svamparna som
vanligt. Svampar tar upp tungmetaller och andra miljögifter. Efter odling av svamp finns
jordförbättringsmedel kvar i resten (Hultberg, 2018). Om matavfall ska användas för odling av
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matsvampar finns även här problem att uppnå de krav som finns i EU lagstiftningen. Heterogent
matavfall är idag inte godkänt för livsmedelsproduktion (EG nr 1069/2009, 2009).
Acidogen fermentering

En konventionell biogasanläggning kan styras på olika sätt för att få ut andra typer av produkter
än biogas. Detta är alltså en rötningsprocess, men där metanbildningssteget inhiberas m.h.a
exempelvis förbehandling av rötmassa, kontroll av pH, förkortad uppehållstid, hög organic
loading rate (OLR) eller ändrad temperatur. Produkter som kan bildas är bland annat vätgas,
estrar, organiska syror, korta fettsyror som acetat (VFA) och alkoholer. Pilotskala finns och
processen börjar närma sig fullskalig implementation i Europa och USA. (Chaincraft biobased
innovators, 2018; Earth Energy Renewables, 2013; Lane, 2016; Shen et al., 2017)
”Open mixed culture” är en fermentativ process med mixad mikrobiell kultur som används för
att framställa kemikalier. Enligt intervju har konceptet testats på labbskala i Sverige av olika
forskningsgrupper, detta är ett pågående projekt där förutsättningar för uppskalning undersökt.
Processen har hög flexibilitet. En teknikbegränsning utifrån förväntad matavfallsresurs är att
det krävs en mindre förbehandling av matavfallet innan det kan fermenteras. Befintlig
infrastruktur kan utnyttjas för biogasproduktion för slutbehandling. Det krävs dock
nyinvestering för själva kemikalieprocessen. (Hedberg, 2018)
Waste2fish

Den acidogena fermenteringen i en biogasanläggning kan alltså styras till önskad
produktproduktion. Om VFA-steget istället styrs för att producera acetat kan acetaten användas
för att odla jäst. Jästen kan i sin tur användas som fiskfoder. Detta undersöks bland annat i
projektet Waste2fish. Denna process kan ge bättre biogaspotential. Det är osäkert hur mycket
biomassa som kan fås. Det är en enkel process, men det krävs syre för att jästen ska växa.
Befintlig infrastruktur kan nyttjas (Schnürer, 2018). Befintlig lagstiftning begränsar
användandet av matavfall enligt projektets definition för odling av jäst.
PHA

PHA-produktion görs via en blandkultursbioprocess. Här sker lagring av biopolymerer i
mikrobiell biomassa i ett aktivt bioslam som ett sätt för mikroorganismerna att lagra energi.
Produkten som bildas är Polyhydroxyalkanoater (PHA) som är en nedbrytbar plast med
applikationer inom förpackningsindustrin, självläkande betong, gödningsmedel samt inom
kemikalieindustrin. Även om polymerer från PHA är biologiskt nedbrytbara kan de vara
beständiga under lång tid så länge de inte hamnar i en fuktig och nedbrytande miljö medan de
vid kompostering eller rötning kan brytas ned på några veckor (Lee, 1996).
Processen är mycket tålig och har idag verifierats i liten pilotskala för matavfall (200 g
PHA/dag) hos företaget Paques i Holland med medverkan av det svenska företaget Promiko
(Paques, 2018; Promiko, 2018). Det krävs dock ett uppgraderingssteg som endast har
genomförts i labbskala. Acidogen fermentering till VFA (Volatile fatty acids) samt
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kombination med vattenrening är en fördel för en framgångsrik process. Detta innebär att det
är möjligt att nyttja befintlig infrastruktur eftersom det krävs acidogen fermentering. Utbytet
ligger på 0,34 g PHA/kg konsumerad ättiksyra. Bioslammets kapacitet att lagra PHA är
motsvarande 60 % av dess organiska torrvikt (Anterrieu et al. 2014; Bengtsson et al. 2008;
Jiang et al. 2012). 80% utbyte från torrvikts biomassa har uppnåtts hos Paques när endast
vegetabiliskt avfall använts. Det kan finnas lagstiftning som inskränker gällande de produkter
som bildas, men för produktionen är lagstiftningen den samma som för biogasproduktion.
(Sousa, 2018).
Bärnstenssyra

Plattformskemikalien bärnstenssyra kan produceras från matavfall och är en fermentativ
bioprocess. Bärnstenssyra används bland annat vid framställning av färgämnen och som
surhetsreglerande medel i livsmedel. Processen har testats i labbskala för matavfall med utbyten
på 0,55-1,16 g/g Glukos (mikroorganismer) 0,75-1,3 g SA/l/h. En utmaning är att processen
som utretts för matavfall i Sverige har använt genmodifierade mikroorganismer med låg tålighet
och flexibilitet. Det kan även vara svårt att nå social acceptans när genmodifierade
mikroorganismer används. För att få lönsamhet krävs stora mängder matavfall, som kan vara
problematiskt att frakta långa sträckor över hela Sverige. En exempeluträkning visar att det
skulle krävas ca 120 000 ton matavfall för att producera 10 000 ton bärnstenssyra. Det är
dessutom svårt att utnyttja befintlig infrastruktur. (Rex et al., 2017)
Direkt användning av matavfall till djurfoder (Swill feed)

Att direkt använda olika typer av matavfall som utfodring till djur är en gammalmetod och
ingen nyhet i sig. Den här typen av process är relativt enkel och behöver inte mycket
nyinvesteringar i infrastruktur. Dagens lagstiftning tillåter dock inte användandet av animaliska
biprodukter som härrör från avfallsströmmar som utfodring till livsmedelsproducerande djur
(EG nr 1069/2009, 2009; The Pig Idea, 2018; zu Ermgassen et al., 2016). Om matavfall
innehållande animaliska biprodukter hygieniseras på ett fullgott sätt så att de uppfyller de krav
lagstiftningen uppger kan det dock i framtiden finnas en möjlighet att använda matavfall.
Direkt odling av mikroorganismer (encellsprotein - SCP) på matavfall

Odling av mikroorganismer från matavfall för att använda proteininnehållet till t.ex. fiskfoder
är en process som är på frammarsch inom många olika områden. Odlingen av
mikroorganismerna (single cell protein (SCP) eller på svenska encellsprotein) kan vara både en
respiratorisk och fermentativ process, där respiratorisk ger större proteinutbyte, men där
fermentativ också kan generera andra produkter. Andra tillämpningsområden finns i fullskala
såsom bagerijäst och quorn-produktion, men har då ej gjorts på blandat matavfall utan mer rena
substrat. Problematiken med jästodling är att många stammar bildar farliga toxiner som gör att
det inte kan användas direkt till människor. För att utveckla processen vidare krävs det en
process som kan ta bort toxiner från den färdiga produkten. Ett annat problem är att
mikroorganismerna har för hög halt nukleinsyra som därför måste processas för att sänka halten
innan den färdiga produkten säljs vidare. En fördel med processen är att 50–80% av cellens

43 (74)

biomassa kan bestå av proteiner (Ritala et al., 2017). Det finns i begränsningar i lagstiftningen
för att kunna använda matavfall enligt projektets definition som substrat för mikroorganismer.
Mikroorganismer (encellsprotein - SCP) från metan till fiskfoder

Det finns ett alternativ till att odla mikroorganismerna på matavfallet och det är att istället
producera metan i en biogasanläggning och att sedan odla mikroorganismerna på den
producerade metanen. Proteinerna i mikroorganismerna används därefter som foderingrediens
ibland annat fiskfoder (Calysta, 2018; Ritala et al., 2017; Unibio, 2018). En fördel här är att
detta kan vara ett komplement om den producerade biogasen inte blir såld och därmed utnyttja
befintlig infrastruktur till max och utnyttja den producerade biogasen och inte endast elda upp
den. Det är dessutom ett naturligt hygieniserande steg som bör göra det lättare att få processen
godkänd, även om det idag finns begränsningar för processen i befintlig lagstiftning. Det är
däremot ineffektivt att låta biogasanläggningen köra hela processen för att sedan användas till
mikroorganismodling. För att använda denna process krävs viss komplettering av infrastruktur.
Stor pilotskala för denna typ av process finns i Storbritannien och industriell skala byggs i USA
och liknande teknik finns även i Danmark. Fiskfoder är en bra källa till protein för
livsmedelsproduktion. Processen kan kombineras med tex vätgas-/PHA-produktion. (Calysta,
2018; Ritala et al., 2017; Sandberg et al., 2017; Unibio, 2018)
Vätgasproduktion (Dark fermentation) och mikroorganismer (SCP) till fiskfoder

Mikroorganismer av släktet Caldicellulosiruptor saccharolyticus kan användas för biologisk
produktion av vätgas från restströmmar från bland annat pappersmassabruk (Sandberg et al.,
2017). Här finns det även en möjlighet att använda matavfall som substrat för
mikroorganismerna, dock begränsar befintlig lagstiftning användandet av matavfall enligt
projektets definition. En annan fördel med dessa mikroorganismerna är att de består av en hög
halt protein, vilket kan vara lämpligt att producera fiskfoder av. Processen kan även kombineras
med PHA-produktion. (Sandberg et al., 2017)
Metanisering av vätgas för att öka metanutbytet

Den här processen använder överskottsel för vätgasgenerering där vätgasen används antingen
direkt i biogasprocessen eller i en separat reaktor för att omvandla koldioxid till metan. Fördelen
med denna är att utbytet metan per matavfall kan ökan samtidigt som att processen kan ersätta
uppgradering av rågasen. Produkten är alltså en ökad produktion av metan och
användningsområden för detta är densamma som för vanlig biometan, dvs fordons gas och
plattformskemikalie. Processen har undersökts i pilotskala. (Jannasch & Willquist 2017)
Förgasning och fermentering av matavfall till nya produkter

Förgasning genererar en syngas som kan fermenteras till etanol och andra högvärdiga
produkter, där ättiksyra är mellanprodukt, kan produceras. Andra produkter kan tex vara
butanediol och isopropanol. Istället för att använda syngas från förgasning kan även metan
fermenteras för produktion av mikroorganismer (Single cell protein) som kan användas till
foder. En fördel med förgasning i kombination med fermentering är att hög enzymatisk
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specificitet ger hög produktselektivitet. I kontrast till kemisk process kan biokatalysatorer
minska kostnader för förbehandling av gasen eftersom de inte är så känsliga för kontaminering
som katalysatorer. Det finns också en hög flexibilitet eftersom många olika substrat kan
användas. Det krävs dock separationssteg för att rena upp produkten, vilket kan innebära hög
kostnad. Exempel på separationssteg är destillering, vätske-vätske-extraktion, gasstrippning
och adsoption. (Liew et al., 2016). För att öka masstransporten mellan gas och vätska kan en
U-loop reaktor användas (UniBio, 2018b) Det finns demonstrationsanläggningar och det byggs
kommersiell anläggning, men med koppling till stålindustrin. Lanzatech (och tidigare INEOSbio) testar också koppling till förgasat matavfall men här är skalan osäker (Lanzatech, 2018).
Även företaget Enerkem i Kanada har fullskalig anläggning för blandat hushållsavfall, men ej
specifikt för utsorterat matavfall. Enerkem använder förgasningsteknik, men använder sig
sedan av katalys för att producera fordonsbränslen och kemikalier (Enerkem, 2018). Det finns
stora ekonomiska utmaningar med fullskalig produktion vid användande av växthusgaser.
Förgasning kräver torkning av matavfall, vilket kan vara energikrävande. I det fall djurfoder till
livsmedelsproducerande djur ska produceras av matavfall enligt projektets definition kan
befintlig lagstiftning vara begränsande. Detta trots att förgasningen bör vara ett hygieniserande
steg, vidare utredning krävs.
Elektroporation

Denna process kan anses vara en typ av förbehandling till traditionell biogasproduktion. Här
används elektriska fält för att skapa hål i cellväggarna och därmed gör substraten mer
lättillgängliga och kan öka utbytet av metan. Denna process har ganska höga
investeringskostnader, men också kort pay-back tid. Resterande delar av befintlig infrastruktur
kan användas, det kräver dock ett pumpbart material. Processen kan ge upp till 30% högre
utbyte av metan. Det körs idag på pilotskala, men industriell implementation är på gång. (Arc
Aroma Pure, 2018; Glans, 2013)
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Bilaga 2: Basfall – omhändertagande av matavfall från hushåll genom
rötning med biogas- och biogödselproduktion
Systemgränser

”Från det att det utsorterade matavfallet anländer till en förbehandlingsanläggning till att
biogödseln ligger på åkermarken och biogasen förbränts i en fordonsmotor.”
Funktioner som ingår med dessa systemgränser:
• Förbehandling: Påsar och orenheter från matavfallet avskiljs och matavfallet
sönderdelas till en slurry. Rejektfraktionen förbränns.
• Rötning: Matavfallsslurryn rötas i en biogasanläggning, bryts ner anaerobt varvid
biogas och biogödsel erhålls.
• Förädling av biogas: Biogasen uppgraderas så att den kan användas som fordonsbränsle.
• Tankning av fordonsgas: Tankstation för komprimerad biogas (CBG).
• Nyttiggörande av biogödsel: Biogödseln sprids på åkermark och ersätter gödsling med
mineralgödsel.
• Nyttiggörande av biogas: Biogasen förbränns i en fordonsmotor och ersätter
bensin/diesel (andelen bensin/diesel viktas beroende på användningen idag).
Avgränsning systemgränser

Följande avgränsningar har gjorts:
 Insamlingen av matavfallet ingår ej i ovanstående förslag på systemgränser.
Insamlingssystemet antas då utformas likartat oavsett användningsområde för
matavfallet.
 Miljöpåverkan till följd av tillverkning och installation av utrustning inkluderas ej
(exempelvis pumpar, tankar, kvarnar, uppgraderingsutrustning, ledningar och
transportfordon).
 Eventuell propantillsats vid inmatning på gasnätet tas inte med i beräkningarna.
Påverkan antas vara liten och krävs dessutom inte alltid vid inmatning på gasnät och
inte alls på rena biogasnät.
 Miljöpåverkan från de substrat som kan behöva tillsättas för spädning i
biogasanläggningen ingår ej i beräkningarna. Exempelvis kommer då inte minskad
metanemission genom rötning av gödsel att inkluderas.
Beskrivning av systemet
Förbehandling

Matavfall källsorterat i påse från hushåll separeras från sin påse och eventuella felsorteringar
med någon av de på marknaden befintliga tekniker som finns för förbehandling, samt
finfördelas till en matavfallsslurry. Flytande organiska restprodukter från livsmedelsindustri,
vätska från pressning av mjölk- och juiceförpackningar eller fettavskiljarslam antas i första
hand användas där vätska behöver tillsättas för spädning/tvättning.
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Rötning

Matavfallsslurryn pumpas eller körs med tankbil till en biogasanläggning. Slurryn hygieniseras
vid 70 ℃ i 1 h och rötas vid 37 ℃ vid karakteristisk uppehållstid för en välfungerande
biogasanläggning. Rötningen sker i slutna, totalomblandade, isolerade och uppvärmda tankar i
serie om två stycken rötkammare (en huvud- och en efterrötkammare). Efterföljande
biogödsellager är täckt och har uppsamling av producerad biogas. För att erhålla en optimal
process med hänsyn till tillgång på näringsämnen samtidigt som en tillräcklig spädning av
materialet erhålls för att göra det pumpbart antas matavfallet samrötas med en viss andel annat
organiskt material (ca 20 %), t.ex. restprodukter från livsmedelsindustri, gödsel eller
fettavskiljarslam. Sådant annat material antas ha kunnat tillsättas även under själva beredningen
av slurry i förbehandlingssteget.
Förädling av biogas

Biogasen samlas upp från huvudrötkammare, efterrötkammare och biogödsellager och
transporteras i ledning till en uppgraderingsanläggning. Biogasen uppgraderas med
vattenskrubberteknik. Restgasen antas förbrännas i en RTO (regenerativ termisk oxidation) för
att minimera metanutsläpp. Uppgraderingen innebär att koldioxid avskiljs från biogasen. Den
uppgraderade biogasen trycksätts och levereras till gasnät. I de fall uppgraderingsanläggningen
skulle vara ur funktion finns en gasfackla som förbränner biogasen.
Nyttiggörande av biogödsel

Biogödseln från rötkammaren innehåller alla de näringsämnen som matavfallsslurryn
ursprungligen innehöll. Genom nedbrytningen i rötkammaren har en del av kväveföreningarna
brutits ner, varför innehållet av för växter mer lättillgängligt ammoniumkväve har ökat.
Biogödseln pumpas eller transporteras med tankbil till biogödsellager, och sprids sedan som
flytgödsel på åkermark. God spridningsteknik för minimering av ammoniak- och
lustgasemissioner antas. Biogödseln antas vara certifierad enligt SPCR120. Exempel på
näringsinnehåll och TS-halt finns.
Nyttiggörande av biogasen

Biogasen antas matas ut på ett gasnät, till vilket tankstationer för fordonsgas är kopplat.
Biogasen tankas sedan i en personbil eller buss som körs en viss sträcka. Fordonsgasen ersätter
bensin/diesel för transporten. Vid förbränningen i motorn erhålls en viss del emissioner.
Motivering till val av system

Som basfall har traditionell våtrötning valts, och inte torrötning. Torrötning kan vara en
intressant teknik för omhändertagande av matavfall, men tekniken är under svenska
förhållanden relativt oprövad. Ingen torrötningsanläggning är ännu certifierad enligt SPCR120
(Avfall Sverige, 2018), och två av tre anläggningar återför inte den fasta fraktionen av
biogödseln till produktiv mark (vet ej var den tredje anläggningen använder sin fasta
biogödselfraktion till). Det finns även vissa oklarheter kring hur hygienisering av biogödseln
bäst uppnås med tekniken.
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Biogasen antas uppgraderas till fordonsgas, med motivet att 88 % av producerad biogas vid
svenska samrötningsanläggningar uppgraderas till fordonsgas. Uppgraderad biogas antas
distribueras via gasnät och ej via flaskning. Motivet till detta är uppgifter från
Energimyndigheten som visar att 39 % av uppgraderad gas tas in antingen på det väst-svenska
naturgasnätet eller på fordonsgasnätet i Stockholm (Energimyndigheten, 2017). Till detta
kommer de lokala gasnäten exempelvis i Kristianstad, Västerås och Linköping. Biogasen antas
hanteras som komprimerad gas (CBG) och inte som flytande biogas (LBG) eftersom CBG i
dagsläget är vanligast. Biogasen uppgraderas med vattenskrubberteknik eftersom 43 av 62
uppgraderingsanläggningar är vattenskrubbrar.
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Bilaga 3: Beräkningar och antaganden hållbarhetsanalys
Här beskrivs de antaganden och beräkningar som har gjorts i hållbarhetsanalysen för de olika
processerna.
Matavfall – Sammansättning och mängd

Beräkningarna utgår från en teoretisk stad i samma storleksordning som Örebro, vilket innebär
en befolkning på 120 000 personer (tätort). Antaganden om matavfallets sammansättning anges
i Tabell 3, medan producerade mängder anges i Tabell 4. Resulterande mängder av organiskt
material och näringsämnen blir indata till process- och livscykelberäkningar för de olika
processerna.
Tabell 3. Matavfallets sammansättning.

TS-halt
VS-halt
Fosforinnehåll
Kväveinnehåll
Aska
Protein
Fett
Kolhydrater
Kolinnehåll

Enhet
%
%
kg P/ton TS
kg N/ton TS
% av TS
% av TS
% av TS
% av TS
kg C/ton TS

Värde
33,3
28,7
3
27
14,4
16,6
14,2
54,8
446,00

Referens
Vukicevic et al. (2012)
Vukicevic et al. (2012)
Avfall Sverige (2014)
Avfall Sverige (2014)
Vukicevic et al. (2012)
Vukicevic et al. (2012)
Vukicevic et al. (2012)
Vukicevic et al. (2012)
Vukicevic et al. (2012)

Tabell 4. Producerade mängder matavfall.

Enhet
Värde
kg matavfall/person,år 81

Mängd avfall från hushåll
Mängd
avfall
från
restauranger, storkök och
butiker
kg matavfall/person,år 23
Mängd avfall från industrier kg matavfall/person,år 23
Total mängd matavfall
kg matavfall/person,år 127

Referens
Avfall Sverige (2014)

Avfall Sverige (2014)
Avfall Sverige (2014)
Avfall Sverige (2014)

Basfall: rötning
Förbehandling

I förbehandlingen avskiljs 9 % av total mängd TS (baserat på uppgifter från olika anläggningar,
val har gjorts utifrån de anläggningar med bättre prestanda än medel). 35 % av detta är organiskt
material (VS, baserat på leverantörsgaranti). Mängder av näringsämnen och kol antas avskiljas
till samma grad som mängden VS.
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Vatten eller organiskt restmaterial från exempelvis mejeriindustri tillsätts sedan för att späda
slurryn till en TS-halt på 18 % (motsvarande VS-halt = 16 %). Inget ytterligare organiskt
material som eventuellt tillkommer i detta steg tas med i vidare beräkningar, vilket innebär att
endast biogasproduktion från matavfallet bedöms. Slurryns densitet antas i alla efterföljande
beräkningar vara 1 000 kg/m3. Specifik elförbrukning för förbehandlingssteget sätts till 10
kWh/tonvåtvikt (baserat på uppgifter från olika anläggningar, val har gjorts utifrån de
anläggningar med bättre prestanda än medel).
Hygienisering och rötning

Slurryn hygieniseras vid 70 °C och pumpas sedan till rötning i två seriekopplade rötkammare.
Teoretiskt metanutbyte för källsorterat matavfall från hushåll har i utrötningstester visats vara
cirka 470 Nm3CH4/ton VS (Avfall Sverige 2014; Carlsson & Uldal 2009). I praktiken sker dock
inte fullständig utrötning, vilket innebär att praktiskt utbyte sätts till 420 Nm3CH4/ton VS (Avfall
Sverige, 2014). Detta motsvarar då ett utbyte på cirka 89 % av det maximalt möjliga. Andelen
metan i biogasen sätts till 67 vol% (Carlsson & Uldal 2009), där resterande andel antas vara
koldioxid.
Utrötningsgraden av organiskt material (VS) antas vara lika som förhållandet mellan teoretiskt
och praktiskt metanutbyte, alltså 89 %. Andelen kväve som hydrolyseras till ammoniumform
sätts till 65 % (baserat på värden från biogödsel, vanligen är 65-70 % av kvävet i
ammoniumform, se exempelvis Jönköping Energi (2018)).
Specifik energiförbrukning för el och värme sätts till 12 respektive 40 kWh/ton slurry (baserat
på uppgifter från olika anläggningar, val har gjorts utifrån de anläggningar med bättre prestanda
än medel), vilket då inkluderar hygienisering, rötningsprocessen samt efterföljande gödsellager.
0,3 % av den metan som bildas i rötningsprocessen (inklusive från biogödsellagret) förloras i
läckage (baserat på medelvärde för samrötningsanläggningar (Avfall Sverige, 2016a), används
även i Börjesson et al. (2016)). Vidare ansätts att 4 % av producerad metan facklas på grund av
driftstörningar (Börjesson et al., 2016) och att 2 % av den metan som facklas läcker ut utan att
förbrännas (Lantz & Börjesson 2014).
Biogödsellager

Ytterligare utrötning av organiskt material beräknas ske i biogödsellagret. Mängden metan som
bildas beräknas enligt Ekvation 1 (Tufvesson et al. (2013) efter IPCC (2006)):
(1)
𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶4 = 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆 ∗ 𝐵𝐵0 ∗ 0,72 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

där 𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶4 : mängd producerad metan [kg CH4/d]
𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆 : Mängd rötrest in [ton VS/d]
𝐵𝐵0: Maximal teoretisk metanproduktion [Nm3CH4/ton VS]
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀: Metankonverteringsfaktor [%]
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B0 antas vara lika som för rötningsfallet, 470 Nm3CH4/ton VS, medan MCF antas till 3,5 %
(samma som för flytgödsel enligt Tufvesson et al. (2013), vilket även antagits i Börjesson et al.
(2016)).
Metanförlust från gödsellagret sätts till 0,1 % av den totala biogasproduktionen i anläggningen
(baserat på medelvärde för samrötningsanläggningar (Avfall Sverige, 2016a)). Kväveförlust har
angetts till 1 % av ammoniumkväve, motsvarande lagring under tak (Börjesson et al. 2016; S.
Karlsson & Rodhe 2002).
Spridning av biogödsel på åkermark

Vid spridning av biogödseln på åkermark sker läckage av näringsämnen, vilket även resulterar
i utsläpp av växthusgaser. Dessa sammanfattas nedan:
• 10 % av den ammoniumkväve (NH4+-N) som sprids antas avgå som ammoniak (NH3N) (enligt Börjesson et al. (2016), baserat på Karlsson & Rohde (2002))
• 1 % av kvävet som avgår som ammoniak (NH3-N) antas indirekt omvandlas till lustgas
(N2O-N) (enligt Börjesson et al. (2016), baserat på IPCC (2006))
• 1 % av det kväve som sprids antas läcka som N2O (enligt Börjesson et al. (2016), baserat
på IPCC (2006)).
Återstående kväve räknas som återbördat till åkermark. Förlust av fosfor sker endast i
förbehandlingen, resterande andel anses återbördat till åkermark. Kol i fast form antas utrötas i
samma andel som VS i rötningsprocessen samt i biogödsellagret. Övrigt kol sprids på åkermark,
där 29 % av det som sprids antas bilda stabil jord och därmed fungera som en kolsänka
(Börjesson et al., 2016). Motsvarande mängd koldioxid beräknas därför (genom
molförhållandet 1:1 mellan C och CO2) och räknas med som negativa koldioxidutsläpp.
Transport av biogödsel till spridningsplatsen antas göras med lastbil. Antaganden sammanfattas
i Tabell 5.
Tabell 5. Antaganden gällande transport av biogödsel.

Transportsträcka
väg)
Lastvikt

(enkel

Bränsleförbrukning
fyllning och tömning
Bränsleförbrukning
transport (medel av full och
tom)
Specifikt bränslebehov för
spridning av biogödsel
Klimatutsläpp
vid
förbränning av diesel
(tillverkning
och
användning i tung lastbil

Enhet

Värde

Referens

km
ton/transport

20
35

Tufvesson et al. (2013)
Tufvesson et al. (2013)

1,8

Tufvesson et al. (2013),
Börjesson et al. (2016)

MJ diesel/km

16

Tufvesson et al. (2013),
Börjesson et al. (2016)

MJ diesel/ton

10,8

Tufvesson et al. (2013)

MJ diesel/ton

kg
CO2ekvivlenter/MJ
0,077

Gode et al. (2011)

51 (74)

med släp, med 5 vol%
RME)

Värdet på biogödsel är generellt mycket lågt. I detta fall antas ett värde på 20 SEK/ton gödsel,
vilket visats i Odhner et al. (2015).
Uppvärmning

Producerad råbiogas (innan uppgradering) förbränns i en gaspanna för att tillgodose
värmebehovet till rötningsprocessen. Energiinnehållet för metan sätts till 13,9 kWh/kg CH4
(effektivt värmevärde). Komplett mineralisering av metan antas ske vid förbränning i gaspanna
(Metcalf & Eddy, 2014). Gaspannans verkningsgrad sätts till 96 %, enligt Lantz et al. (2009).
Uppgradering av biogas

Den producerade biogasen uppgraderas med hjälp av vattenskrubberteknik med RTO
(regenerativ termisk oxidation). Gasen komprimeras till ett arbetstryck på 6-8 bar, vilket
innebär ett energibehov på 0,125 kWh/Nm3 i moderna applikationer (Bauer, Hulteberg,
Persson, & Tamm, 2013). Specifikt energibehov för pumpning och kylning uppgår till 0,075
respektive 0,03 kWh/Nm3 (Bauer et al., 2013). Volymhalt av metan och koldioxid i den
uppgraderade gasen antas till 98 respektive 2 % (Bauer et al., 2013). Metanförlust i
uppgraderingssystemet sätts till 0,1 % av den uppgraderade gasen (motsvarande medelvärde
för anläggning med vattenskrubber och RTO (Avfall Sverige, 2016a)). 20 % av detta (0,02 %
av total produktion) sker i ”off-gas” och oxideras därför i RTO-anläggningen (och bidrar därför
inte till metanutsläpp) (Avfall Sverige, 2016a).
Distribution och användning av uppgraderad biogas

Den uppgraderade biogasen antas pumpas till distributionsnätet för naturgas. Ingen ytterligare
tryckhöjning antas krävas för tryckhöjningen vid uppgraderingen, detta tryck är tillräckligt för
gasnätet (Bauer et al., 2013; Börjesson et al., 2016). Specifik elförbrukning vid tankstation sätts
till 0,3 kWh/Nm3, enligt en anläggning för distribution av 10 GWh/år i Börjesson et al. (2016).
Metanförluster via läckage vid tankstationen antas försumbara, enligt Börjesson et al. (2016).
Specifikt värde för biogasen vid försäljning anges till 17,5 SEK/kg biogas (2017/18:RFR13,
2018). Den producerade gasen antas användas i lätta fordon, där följande utsläpp antas:
• 0,2 % metan antas läcka ut oförbränd (Börjesson et al., 2016)
• N2O-utsläpp sker med 0,00028 g N2O/kWh biogas (Börjesson et al., 2016)
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Alternativa produkter

Mineralgödsel
Den fosfor samt ammonium som sprids på åkermark anses ersätta fosfor och kväve i
mineralgödsel (Tufvesson et al. 2013). Utsläpp av växthusgaser från produktion av dessa räknas
därför som negativa växthusgasutsläpp. De antaganden som görs för detta samlas i Tabell 6.
Tabell 6. Antaganden gällande produktion av mineralgödsel.

Enhet

Värde

Referens

Specifikt CO2-utsläpp P-prod kg CO2/kg P

2,9

Börjesson et al. (2010)

Specifikt CH4-utsläpp P-prod kg CH4/kg P

0,0072

Börjesson et al. (2010)

Specifikt N2O-utsläpp P-prod kg N2O/kg P

0,000029

Börjesson et al. (2010)

Specifikt CO2-utsläpp N-prod kg CO2/kg N

3,2

Börjesson et al. (2010)

Specifikt CH4-utsläpp N-prod kg CH4/kg N

0,0031

Börjesson et al. (2010)

Specifikt N2O-utsläpp N-prod kg N2O/kg N

0,009

Börjesson et al. (2010)

Drivmedel
Biogasen antas ersätta bensin och diesel i lätta fordon. Andelen gas som ersätts med bensin
respektive diesel antas följa fördelningen av antal körda kilometer med respektive
drivmedelsslag, vilket anges till 48 % diesel och 52 % bensin under 2016 (Trafikanalys, 2017).
Energieffektiviteten (kWh/km) för fordonsgas, diesel och bensin beräknas för att erhålla den
relativa sträcka som en bil kan köra på fordonsgas jämfört med bensin/diesel. Medelförbrukning
för bensin- och dieselbilar under 2016 (7,9E-5 respektive 5,5E-5 m3/km, SCB (2018)) användes
tillsammans med energiinnehåll i bensin och diesel (9100 respektive 9800 kWh/m3, Statens
Energimyndighet (2017)) för att erhålla energieffektiviteten för dessa drivmedel. För gasbilar
antogs en förbrukning av 0,07 Nm3/km samt ett energiinnehåll på 13,1 kWh/kg. Följande
energieffektivtetsvärden ges därmed:
• Diesel: 0,539 kWh/km
• Bensin: 0,719 kWh/km
• Fordonsgas: 0,696 kWh/km
Detta innebär att fordonsgasförbrukningen relativt diesel och bensin är 129,1 respektive 98,6
%, och den ersättande mängden drivmedel för diesel och bensin justeras enligt detta.
Antaganden gällande växthusgasutsläpp för produktion och användning av diesel och bensin
ges i Tabell 7.
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Tabell 7. Växthusgasutsläpp för drivmedel.
Enhet
Specifika CO2-utsläpp bensin
(tillverkning och användning i
personbil, med 5 vol% etanol)
Specifika
växthusgasutsläpp
diesel
(tillverkning
och
användning i personbil, med 5
vol% RME)

Värde

Referens

g
CO2ekvivalenter/kWh
282,4

Gode et al. (2011)

g
CO2ekvivalenter/kWh
280,7

Gode et al. (2011)

Växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläpp beräknas som CO2-ekvivalenter, där metan (CH4) och lustgas (N2O)
beräknas motsvara 34 respektive 298 kg CO2-ekvivalenter/kg enligt IPCC (IPCC
[Intergovernmental Panel on Climate Change], 2013). Elanvändning antas resultera i 0,0028 kg
CO2-ekvivalenter/kWh, motsvarande svensk elmix (Gode et al., 2011). De utsläpp som
beräknats från de produkter som ersätts (mineralgödsel samt drivmedel) räknas som negativa
CO2-utsläpp. CO2-utsläpp från läckage av CO2 i biogas (ej metan) samt vid förbränning av
fordonsgas räknas som biogena och inkluderas inte i den beräknade klimatpåverkan.
Påbyggnad av befintlig biogasprocess och produktion av PHA
Förbehandling

Antaganden och beräkningar för förbehandlingen är identiska med basfallet.
Påbyggnad av befintlig biogasprocess

Påbyggnad av befintlig biogasprocess sker genom acidogen fermentering och antas ske vid kort
uppehållstid i en totalomblandad fermenteringsreaktor (hydraulisk uppehållstid (HRT) =
slamålder (SRT) = 3 d) (Moestedt, Nordell, Hallin, & Schnürer, 2015). Vidare antas enligt
Schnürer (2017) en utrötningsgrad på 19,4 % av VS. Antaganden gällande VFA-produktion
sammanfattas i Tabell 8. Producerat VFA antas till största del bestå av ättiksyra (acetat), enligt
Schnürer (2017) och Moestedt et al. (2015). Övrig VFA antas bestå av propansyra (Moestedt
et al., 2015). Beräknade producerade VFA-mängder räknas om till COD-enheter för vidare
beräkningar om PHA-produktion. Ingen metan antas produceras i fermenteringssteget
(Moestedt et al., 2015).
Tabell 8. Antaganden gällande VFA-produktion.
Enhet
Utbyte ättiksyra

Värde

kg VFAAc/kg VSnedbrutet 0,82

Referens
Schnürer (2017)
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Utbyte propansyra

kg
VSnedbrutet

Omvandlingsfaktor till COD
Omvandlingsfaktor till COD

VFAprop/kg

0,034

Schnürer
(2017),
Moestedt et al. (2015)

kg COD/kg VFAAc

1,070

Henze et al. (2002)

kg COD/kg VFAprop

1,520

Henze et al. (2002)

Specifik energiförbrukning för fermenteringsreaktorn beräknas för omrörningsenergi och
pumpningsenergi. Omrörning antas kräva en energieffekt av 0,005 kW/m3reaktor (Gernaey,
Jeppsson, Vanrolleghem, & Copp, 2014; Lübken, Wichern, Schlattmann, Gronauer, & Horn,
2007), där storleken på reaktorn som matavfallsslurryn bidrar till beräknas enligt Ekvation 2:
(2)
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝜃𝜃ℎ
3
där 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 : reaktorvolym [m ]
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 : slurryflöde [m3/d]
𝜃𝜃ℎ : hydraulisk uppehållstid [d]
Omrörning antas ske konstant under hela dygnet, vilket ger energiförbrukningen per dygn.
Pumpning antas ske med en excenterskruvpump, och energiförbrukningen beräknas enligt
Ekvation 3:
24 ∗ 𝜌𝜌 ∗ 𝑔𝑔 ∗ 𝐻𝐻
(3)
𝐸𝐸𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝜂𝜂𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 1000 ∗ 24 ∗ 3600
där 𝐸𝐸𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 : specifik elenergiförbrukning för pumpen [kWh/m3pumpat]
𝜌𝜌: vattnets densitet [1000 kg/m3]
𝑔𝑔: tyngdkraftsaccelerationen [9,81 m/s2]
𝐻𝐻: lyfthöjd för pumpen (antas till 10 m, inklusive förluster) [m]
𝜂𝜂𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 : verkningsgrad för pump (antas till 0,5 för excenterskruvpump (Lübken et al., 2007)) []
Efter fermenteringsreaktorn avskiljs partikulärt material i en förtjockare/ sedimentering.
Beräkningarna utgår från värden för en trumförtjockare enligt Metcalf & Eddy (2014), med en
avskiljning av 95 % av TS och 50 % av vatten. Ammonium och VFA är lösta i vattnet och
avskiljs därför i lika delar till rötresten och klarfasen (eftersom 50 % avskiljning av vatten sker).
Övrigt kväve samt fosfor antas föreligga i partikulär form och avskiljs därför i samma andel
som TS. Den förtjockade rötresten leds sedan till rötkammare, medan klarfasen leds till PHAackumulationssteget. Specifik elenergiförbrukning för förtjockaren antas till 10 kWh/ton TS
(Sandberg et al., 2017). Ingen separat beräkning för värmebehov i fermenteringssteget görs,
utan värmebehovet antas vara likvärdigt med basfallet (värmeförluster över fermenteringssteget
antas försumbara).
Rötning och hygienisering

Antaganden och beräkningar för rötnings- och hygieniseringsstegen antas identiska med
basfallet, med avseende på den mängd organiskt material som återstår efter föregående
processteg. Dessutom antas VFA som medföljer till rötningssteget bidra till metanproduktion
av 0,145 kg CH4/kg VFAAc,COD och 0,133 kg CH4/kg VFAProp,COD (Yang, Chen, Guo, & Hu,
2015) för ättiksyra respektive propansyra.
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Uppvärmning

Uppvärmning av rötningsprocessen, hygieniseringen och fermenteringen antas identiskt med
basfallet, vilket innebär att inga ytterligare värmeförluster i fermenteringssteget antas. Vidare
antas värme till torkning och processuppvärmning för anrikning av PHA tillgodoses med
förbränning av biogas. Verkningsgrad från energiinnehåll i biogas till värmeenergi som kan
nyttjas i dessa processer antas vara 50 %.
Biogödsellager

Antaganden och beräkningar för biogödsellager är identiska med basfallet.
Spridning av biogödsel på åkermark

Antaganden och beräkningar för spridning av biogödsel är identiska med basfallet.
Uppgradering av biogas

Antaganden och beräkningar för uppgradering av biogas är identiska med basfallet.
Distribution och användning av biogas

Antaganden och beräkningar för distribution och användning av biogas är identiska med
basfallet.
PHA-ackumulation

För PHA-ackumulation antas att ett kommunalt avloppsreningsverk finns i anslutning till
anläggningen och att överskottsslam från ett biosteg kan användas för PHA-ackumulation. På
grund av detta krävs inte en selektor för att odla fram PHA-ackumulerande slam, utan hela
klarfasen från fermenteringssteget leds till en bioreaktor för PHA-ackumulation. Antaganden
gällande utbyte sammanfattas i Tabell 9. VFA antas förbrukas fullständigt, enligt Sandberg et
al. (2017). Biomassan antas kunna ackumulera 40 % PHA på torrviktsbasis, vilket visats ske på
regelbunden basis med kommunalt överskottsslam (Bengtsson, et al. 2017).
Tabell 9. Antaganden gällande utbyte för PHA-ackumulation.
Enhet
COD-förbrukning
COD-innehåll PHA
COD-innehåll biomassa
PHA-utbyte

Värde

Referens

% av VFACOD
100%
kg PHACOD/kg
PHA
1,67

Sandberg et al. (2017)

kg COD/kg VSS 1,42
kg PHACOD/kg
VFACOD
0,34
kg
PHA/kg
VFACOD
0,20

Comeau (2008)
Sandberg et al. (2017), Bengtsson et
al. (2017)

Biomassautbyte (tillväxt
av biomassa utöver
PHA-utbyte)
kg VSS/kg COD 0,15

Bengtsson, et al. (2017)

Bengtsson et al. (2017)

Morgan-Sagastume et al. (2016)
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Andel PHA i biomassa
%
Andel N i biomassa (exkl.
PHA-VSS)
kg N/kg VSS
Andel P i biomassa (exkl.
PHA-VSS)
kg P/kg VSS

40%
0,120
0,020

Bengtsson et al. (2017)
Comeau (2008), Bengtsson et al.
(2017)
Comeau (2008), Bengtsson et al.
(2017)

Syrebehov för PHA-ackumuleringssteget beräknas genom en COD-balans, enligt Ekvation 4:
(4)
𝑅𝑅0 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑋𝑋,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
där 𝑅𝑅0 : syrebehov [kg O2/d]
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑖𝑖𝑖𝑖 : ingående mängd VFA [kg COD/d]
𝑃𝑃𝑋𝑋,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 : produktion av biomassa [kg COD/d]
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 : produktion av PHA [kg COD/d]
Omvandling från VSS och PHA till COD-enheter utförs enligt värden i Tabell 9. R0 sätts
därefter lika med syreöverföringen till vattnet (oxygen transfer rate, OTR), varefter den
standardiserade syreöverföringen (SOTR) beräknas enligt Ekvation 5, 6 och 7 (Metcalf & Eddy,
2014):
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
(5)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
∗
𝜏𝜏 ∗ 𝛽𝛽 ∗ 𝐶𝐶∞ − 𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑡𝑡−20
∗ 𝜃𝜃
∗ 𝛼𝛼 ∗ 𝐹𝐹
∗
𝐶𝐶∞
∗
𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠
(6)
𝜏𝜏 = ∗
𝐶𝐶𝑠𝑠20
𝐷𝐷𝑓𝑓
∗
∗
(7)
𝐶𝐶∞
= 𝐶𝐶𝑠𝑠,20
∗ �1 + 𝑑𝑑𝑒𝑒 ∗ �
𝑃𝑃𝑠𝑠
där SOTR: standardiserad syreöverföring [kg O2/d]
𝛽𝛽: relativ syremättnadskoncentration processvatten/rent vatten [-] = 0,95 (Metcalf & Eddy,
2014)
𝐷𝐷𝐷𝐷: syrehalt (dissolved oxygen) i vattnet [mg O2/L] = 1 (Sandberg et al., 2017)
𝜃𝜃: korrektionsfaktor för temperatur relativt 20 °C = 1,024 (Metcalf & Eddy, 2014)
𝑡𝑡: vattentemperatur [°C] = 15 (antaget medelvärde)
𝛼𝛼: relativ syreöverföring processvatten/rent vatten [-] = 0,60 (för membranluftare)
𝐹𝐹: påväxtfaktor [-] = 0,90 (Metcalf & Eddy, 2014)
∗
𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠
: DO-ytmättnatskoncentration [mg O2/L] = 10,091 vid 15 °C (Metcalf & Eddy, 2014)
∗
𝐶𝐶𝑠𝑠20 : DO-ytmättnadskoncentration vid 20 °C [mg O2/L] = 9,082 (Metcalf & Eddy, 2014)
𝑑𝑑𝑒𝑒 : korrigeringsfaktor för middjup [-] = 0,40 (Metcalf & Eddy, 2014)
𝐷𝐷𝑓𝑓 : djup för luftare [m] = 4 meter antaget
𝑃𝑃𝑠𝑠 : standardtryck vid havsnivå [mvattenpelare] = 10,33 (1 atm)
Syreöverföring antas ske med membranluftare, vilka vanligen har en standardiserad
luftningseffektivitet om 3,6 – 4,8 kg O2/kWh (Stenstrom & Rosso 2008). 4,0 kg O2/kWh
används här, tillsammans med SOTR, för att beräkna elenergibehovet för luftning. PHA-
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ackumulerad biomassa låts sedan sedimentera innan det förtjockas och avvattnas genom
centrifugering. Antaganden gällande dessa steg visas i Tabell 10.
Tabell 10. Antaganden gällande sedimentering, förtjockning och avvattning av PHA-rikt slam.
Enhet
TS-halt efter sedimentering,
förtjockning och avvattning
%
Avskiljningsgrad av TS
%
Specifik
energiförbrukning
sedimentering
kWh/ton TS
Specifik
förtjockning

energiförbrukning

Specifik
centrifug

energiförbrukning

Värde

Referens

25%

Sandberg et al. (2017)

95%

Sandberg et al. (2017)

5

kWh/ton TS

10

Sandberg et al. (2017)
Antagen likvärdigt med
filterpress/skruvpress
i
Sandberg et al. (2017)

kWh/ton TS

75

Sandberg et al. (2017)

Klarfas från sedimentering samt rejektvatten från förtjockning och avvattning antas pumpas
tillbaka till det kommunala avloppsreningsverket där det renas. PHA antas vara fullständigt
biologiskt nedbrytbart medan övrigt slam (VSS) antas vara biologiskt nedbrytbart med
undantag av en inert fraktion (fH = 0,20 [-] (Ekama & Wentzel 2008b)). Biomassa produktion
för heterotrof och autotrof biomassa beräknas för att sedan genom massbalanser för COD och
N ge syrebehovet för denna ström, enligt Ekvation 8, 9 och 10 (Ekama & Wentzel 2008b,
2008a):
𝑌𝑌𝐻𝐻 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
(8)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ (1 − 𝑓𝑓𝐻𝐻 ) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑖𝑖𝑖𝑖 � ∗
𝑡𝑡−20
∗ 𝑏𝑏𝐻𝐻,20 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�
�1 + 𝜃𝜃𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑡𝑡−20
(9)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑓𝑓𝐻𝐻 ∗ 𝜃𝜃𝑏𝑏𝑏𝑏
∗ 𝑏𝑏𝐻𝐻,20 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
(𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 )
𝑅𝑅0 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + �𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 −
∗ 𝑓𝑓𝑁𝑁 � ∗ 4,57 (10)
𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
där 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 : heterotrof biomassaproduktion [kg COD/d]
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 : endogen biomassaproduktion [kg COD/d]
𝑌𝑌𝐻𝐻 : utbyte för heterotrof biomassa [kg CODbiomassa/kg CODnedbrutet] = 0,67 (Ekama & Wentzel
2008b)
𝑏𝑏𝐻𝐻,20 : avdödningskonstant heterotrof biomassa vid °C [1/d] = 0,24 (Ekama & Wentzel 2008b)
𝑡𝑡−20
𝜃𝜃𝑏𝑏𝑏𝑏
: temperaturkorrigeringsfaktor för avdödning av heterotrof biomassa [-] = 1,029 (Ekama
& Wentzel 2008b)
𝑓𝑓𝐻𝐻 : inert fraktion av heterotrof biomassa [-] = 0,20 (Ekama & Wentzel 2008b)
𝑓𝑓𝑁𝑁 : kvävehalt i biomassa [kg N/kg VSS] = 0,12 (Comeau, 2008)
𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 : COD-värde för biomassa [kg COD/kg VSS] = 1,42 (Comeau, 2008)
Energibehov för luftning beräknas sedan genom Ekvation 5, med antaganden enligt tidigare
samt DO = 2 mg O2/L, T = 15 °C och SRT = 10 d.
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PHA-anrikning

Utvinning av PHA antas ske enligt Werker et al. (2014), där biomassan först torkas till 98 %
torrhalt (Bengtsson et al. 2017), för att sedan föras till en reaktor där lösningsmedel (2-butanol)
tillsätts och blandningen värms till 140 °C (Bengtsson et al. 2017). Lösningsmedlet
innehållande PHA rinner sedan genom en värmeväxlare så att del av värmen återvinns till nästa
sats samt att kylning av blandningen sker för att bilda en PHA-rik gel. Lösningsmedlet rinner
sedan av och kan återanvändas. Gelen pressas först till 75 %TS (Werker et al. 2014) och torkas
sedan för att återigen nå en torrhalt om 98 %. Torkning antas i båda stegen ske enligt samma
metod som Gurieff & Lant (2007). Avskild biomassa antas återföras till avloppsreningsverket.
Antaganden summeras i Tabell 11.
Värmeenergiförbrukning för uppvärmning av lösningsmedlet (2-butanol) beräknas med
Ekvation 11. Effektiviteten för överföring av energi från metan till användbar energi till
uppvärmning antas till 50 %.
𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ (𝑇𝑇𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ∗ 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
(11)
𝐸𝐸𝑉𝑉 =
∗ 𝜂𝜂𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟å𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
1000
där 𝐸𝐸𝑉𝑉 : värmeenergiförbrukning [kWh/d]
𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 : värmekapacitet för butanol [kJ/(kg*K)]
𝑇𝑇𝑢𝑢𝑢𝑢 : processtemperatur [°C]
𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 : ursprunglig temperatur på lösningsmedlet [°C]
𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 : dagligt behov av lösningsmedel [kg/d]
𝜂𝜂𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟å𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 : andel av värmen som återförs via värmeväxlare [-]
Vid torkning av biomassan innan upplösning i lösningsmedel används Ekvation 12 för att
beräkna energiförbrukningen, baserat på Gurieff & Lant (2007), där 50 % av vatteninnehållet
antas avskiljas med avdunstning och 50 % med spraytorkning. Avdunstning antas kräva 0,33
kg ånga per kg avskilt vatten medan spraytorken antas kräva 2 kg ånga per kg avskilt vatten
(Gurieff & Lant 2007). Energibehovet för att producera ånga i ångpannan beräknas genom att
vattnet i ångpannan antas höjas från 10 °C till 100 °C samt förångas. Effektiviteten för
ångpannan för överföring av energi från metan till ånga antas till 90 % (Metcalf & Eddy, 2014).
För torkning efter pressning (avskiljning av lösningsmedel) beräknas energibehovet också med
Ekvation 12, men hälften så mycket ånga antas krävas för att kompensera för den lägre
värmekapaciteten och ångbildningsentalpin för 2-butanol. Detta är ett grovt antagande, men då
mängden lösningsmedel är litet ger detta liten påverkan på det totala energibehovet.
�𝐶𝐶𝑝𝑝 ∗ ∆𝑇𝑇 + 𝜆𝜆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 �
(12)
𝐸𝐸𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ �0,5 ∗ 0,33𝑚𝑚å,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 0,5 ∗ 2𝑚𝑚å,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 � ∗
3,6 ∗ 1000
där 𝐸𝐸𝑡𝑡 : energibehov för torkning [kWh/d]
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 : massa av vätska för avdunstning (vatten eller 2-butanol) [kg/d]
𝑚𝑚å,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 : ångbehov för avdunstning [kg ånga/kg] = 0,33 för vatten, 0,33/2 för 2-butanol
𝑚𝑚å,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 : ångbehov för torkning [kg ånga/kg] = 2 för vatten, 2/2 för 2-butanol
𝐶𝐶𝑝𝑝 : värmekapacitet för vatten [kJ/(kg*K)] = 4,180
𝜆𝜆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 : ångbildningsentalpi vatten vid 100 °C [kJ/kg] = 2257,06
∆𝑇𝑇: temperaturskillnad som vattnet höjs i ångpanna [K] = 90
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Tabell 11. Antaganden gällande utvinning av PHA från biomassa.
Enhet
%

Värde
98%

Referens
Bengtsson
(2017)

Koncentration av polymer i
lösningsmedel

g PHA/L2-butanol

50,00

Specifikt
behov
lösningsmedel (2-butanol)

av

m32-butanol/kg PHA

Andel
återanvändning
lösningsmedel
Uppvärmningstemperatur
lösningsmedel

av

et

al.

Bengtsson
(2017)

et

al.

0,02

Bengtsson
(2017)

et

al.

%

95%

Antaget

°C

140,00

Bengtsson
(2017)

et

al.

Värmekapacitet lösningsmedel
(Cp)
Ursprunglig
temperatur
lösningsmedel och PHA
Densitet lösningsmedel
Renhet extraherat PHA

kJ/(kg*K)

2,658

°C

20

kg/m3
%

806
99%

Andel av PHA som utvinns

%

87%

Bengtsson
(2017)

et

al.

Specifik
filterpress

kWh/ton
PHA
producerad (ton TS)

10,00

Sandberg
(2017)

et

al.

TS-halt efter pressning

%

75,0%

Werker et al. (2014)

TS-halt efter torkning

%

98%

Bengtsson
(2017)

TS-halt torkad biomassa

elenergibehov

Antaget
rumstemperatur
Werker et al. (2014)

et

al.

Användning av lösningsmedel antas bidra med en klimatpåverkan om 0,97 kg CO2ekvivalenter/kg (Røyne et al. 2015). Transport av produkt till vidare användning antas ske med
samma avstånd som vid transport av biogödsel i basfallet. I denna studie tar vi inte hänsyn till
eventuell reglering av användandet av biogödseln som kan ha kommit i kontakt med slam. Den
sträcka som väljs har mycket liten påverkan på slutresultatet på grund av små producerade
volymer. Den PHA som produceras antas ersätta PHA producerat med renkultur. Specifikt
värde för producerad PHA baserat på Koostra et al. (2017), där marknadsvärdet 2014 anges till
4-5 €/kg. 4,5 €/kg antas därför tillsammans med värdet 10,27 SEK/€ (värdet noterat 2018-0605), vilket ger 46,22 SEK/kg PHA.
Alternativa produkter

Mineralgödsel
Antaganden och beräkningar för mineralgödsel är identiska med basfallet.
Drivmedel
Antaganden och beräkningar för drivmedel är identiska med basfallet.
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PHA producerat från renkultur
Heimersson et al. (2014) anger ett klimatavtryck på 3,20 kg CO2-ekvivalenter per kg
producerad PHA (beräknad med en EU-27-elmix samt full allokering till PHA-produktionen)
för PHA-produktion från majs. Denna siffra används i denna studie som negativa
koldioxidutsläpp för PHA-produktionsprocessen. Ett alternativ jämförelse skulle kunna göras
med PHA från fossilt ursprung. Sandberg et al. (2017) anger dock att produktjämförelsen blir
mer rättvis vid jämförelse med PHA producerad från renkultur på grund av dessa produkter är
mer lika. Detta resonemang används därför även här.
Växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläpp beräknas enligt samma metod som basfallet, med tillägg av negativa
koldioxidutsläpp från PHA producerat från renkultur.
Proteinproduktion från metan
Förbehandling

Antaganden och beräkningar för förbehandlingen är identiska med basfallet.
Rötning och hygienisering

Antaganden och beräkningar för rötnings- och hygieniseringsstegen antas identiska med
basfallet.
Biogödsellager

Antaganden och beräkningar för biogödsellager är identiska med basfallet.
Spridning av biogödsel på åkermark

Antaganden och beräkningar för spridning av biogödsel är identiska med basfallet.
Uppgradering av biogas

Antaganden och beräkningar för uppgradering av biogas är identiska med basfallet.
Biomassaproduktion

Biomassaproduktionen antas följa samma process som används för produktion av produkterna
UniProtein och FeedKind. Unibio (2018) anger följande reaktionsformel för den biologiska
processen (Ekvation 13):
𝐶𝐶𝐶𝐶4 + 1,454 𝑂𝑂2 + 0,105 𝑁𝑁𝑁𝑁3 → 0,520 𝑋𝑋 (𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) + 0,480 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 1,69 𝐻𝐻2 𝑂𝑂

(13)

Utifrån denna reaktionsformel beräknas utbyte för biomassa samt CO2-produktion, vilket visas
i Tabell 12.
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Tabell 12. Antaganden och beräknade värden för biomassaproduktion från metan.
Enhet

Värde

Referens

Molmassa biomassa

g/mol

18,55

Unibio (2018)

Andel VSS i biomassa

Comeau (2008)

Utbyte biomassa

kg VSS/kg TSS
0,93
kg
biomassaVSS/kg
CH4
0,601

CO2-produktion

kg CO2/kg CH4

Unibio (2018)

1,317

Unibio (2018)

För att tillgodose bakteriernas behov av näringsämnen (främst kväve, se reaktionsformel enligt
Ekvation 13) antas rötresten från rötningsprocessen förtjockas för att producera ett rejektvatten
med lägre halt av suspenderat material, men med hög halt av ammonium. Detta rejektvatten
pumpas sedan genom fermenteringsreaktorn för att tillgängliggöra kvävet för biomassan.
Resterande rejektvatten blandas sedan med den förtjockade rötresten igen och används som
biogödsel. Förtjockning antas ske enligt värden för en trumförtjockare (Metcalf & Eddy, 2014),
med en avskiljning av 95 % av TS och 50 % av vatten. Specifik elenergiförbrukning för
förtjockaren antas till 10 kWh/ton TS (Sandberg et al., 2017). Pumpning antas ske med en
centrifugalpump, och energiförbrukningen beräknas enligt Ekvation 3, där 𝜂𝜂𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 antas till 0,65
för centrifugalpump.
Viss del av den metan som förs till den biologiska reaktorn kan inte tas upp av
mikroorganismerna utan passerar reaktorn oförändrad. Denna metan antas samlas upp och
facklas. Magnituden av denna andel har beräknats från Cumberlege et al. (2016), vilka anger
att 12 % av koldioxidutsläppen från den biologiska processen härstammar från fackling av
metan, medan resterande 88 % härstammar från biomassans respiration. Alternativt skulle
biometanen kunna användas för tex uppvärmning. Men eftersom som vi inte har någon uppgift
på att detta görs har det inte inkluderats i studien. Med antagande om att 100 % naturgas använts
samt med det stökiometriska samband som anges i Ekvation 13 erhölls därför att 6,14 % av den
metan som passerar reaktorn behöver samlas upp och facklas. Denna metan antas kunna
användas för att täcka delar av uppvärmningsbehovet för processen.
Kvävebehovet för biomassan beräknas från reaktionsformeln (Ekvation 13) till 0,078 kg N/kg
VSS bildad, vilket tillgodoses från rejektvattenströmmen. Övrig specifik energiförbrukning för
processen beräknas från data i Cumberlege et al. (2016), vilket ger en energiförbrukning på
1,348 kWh/kg biomassa producerad. Detta värde anses rimligt då exempelvis malning av
algbiomassa visat på liknande energiförbrukning (Postma et al., 2017). Även värmebehovet
från processen beräknas från data för gasanvändning i Cumberlege et al. (2016) med en antagen
energiomvandlingseffektivitet om 50 % till 4,27 kWh/kg biomassa producerad.
Transport av produkt till vidare användning antas ske enligt biogödsel i basfallet. Den sträcka
som väljs har mycket liten påverkan på slutresultatet på grund av små producerade volymer.
Produkten ersätter fiskmjöl som foder vid fiskodling. Värdet på produkten har uppskattats från
Shaw (2016), som anger förväntade intäkter samt sålda volymer, samt ett dollarpris på 8,59
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SEK/$. Detta ger ett produktpris på 15 SEK/kg. Priset på fiskmjöl har en ökande trend eftersom
produktionen av fiskmjöl begränsas av regelverk för att förhindra utfiskning av haven.
Alternativa produkter

Mineralgödsel
Antaganden och beräkningar för mineralgödsel är identiska med basfallet.
Fiskmjöl
Den producerade biomassan antas ersätta fiskmjöl som proteinkälla vid fiskodling. 1 kg
fiskmjöl antas vara likvärdigt med 1,08 kg producerad biomassa, enligt den fisktillväxt som
erhålls (LeBlanc & Silverman 2017). Det fiskmjöl som ersätts antas bestå av 33 % mjöl av
anchoveta och 66 % mjöl av sill, enligt Randau (2012). Vidare antas klimatpåverkan från
fiskmjölsproduktionen motsvara 0,75 kg CO2-ekvivalenter/kg fiskmjöl från anchoveta samt 1,9
kg CO2-ekvivalenter/kg fiskmjöl från sill (Randau, 2012). Vi har i denna studie bestämt oss för
att använda fiskmjöl som referens, men det bör påpekas att fiskmjölet idag ersätts med
vegetabiliska proteiner som tex sojaprotein.
Växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläpp beräknas enligt samma metod som basfallet, med tillägg av negativa
koldioxidutsläpp från fiskmjölsproduktion.
Odling av fluglarver
Förbehandling

Antaganden och beräkningar för förbehandlingen är identiska med basfallet, med undantag av
att ingen spädning av matavfallet krävs och att elförbrukningen inkluderas separat.
Fluglarvskompostering

Antaganden för utbyte och nedbrytning av organiskt material och näringsämnen i
fluglarvskomposten visas i Tabell 13. Dataunderlag för utbyte av näringsämnen ska ses som
mycket osäkert.
Tabell 13. Antaganden gällande utbyte och nedbrytning i fluglarvskomposten.
Enhet

Värde

Referens

% (ΔTSlarv/TSin)

25%

Lalander (2018)

% av Pin

10%

Lalander (2018)

% av Nin

25%

Lalander (2018)

Reduktion av TS i matavfall
% TSin
Förlust av kväve genom avgång
av NH3
% av Nin

60%

Lalander (2018)

50%

Lalander (2018)

Utbyte larver
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Växthusgasutsläpp under komposteringen har undersökts av Erlöv (2018), som kom fram till
specifika utsläpp om 0,00088 kg CH4/ton matavfall och 0,00050 kg N2O/ton matavfall som
behandlas.
För att få optimala tillväxtförhållanden för larverna krävs en temperatur på 30-35 °C (Salomone
et al., 2017). För detta fall har därför en inomhustemperatur på 30 °C antagits. Energi för
ventilation har beräknats för larvproduktionen och beskrivs nedan:
• Genomsnittlig utomhustemperatur har antagits till 7 °C (årsmedeltemperatur utanför
Örebro)
• Ytbehovet för larvproduktionen har uppskattats till 1,778 m2/ton matavfall från
beräkningar efter (Johannesdottir, 2017). Detta motsvarar cirka 7,5 m2/ton producerade
larver vilket är avsevärt mycket högre än det värde på 2,6 som Rustad (2016) kom fram
till genom en LCA-analys. Datan från Johannesdottir (2017) anses mer trovärdigt i detta
fall och används i vidare beräkningar. Det totala volymbehovet beräknas genom ett
antagande om en innertakhöjd om 2,4 meter, i linje med utrymmet i de pilotförsök som
utförts av Johannesdottir (2017)
• En genomsnittlig värmeavgångskoefficient för väggar, golv och tak om 0,60 W/(m2*K)
har antagits, enligt BFS 2011:6 (2011) för lokaler i klimatzon III. Total yta har beräknats
genom antagande om en kubformad byggnad
• Specifikt luftflöde för ventilationsluften har antagits vara 24,4 m3luft/(h*m3volym),
beräknat från luftflöde angett av Kubilay & Kucska (2018) samt geometridata från
Johannesdottir (2017)
Värmeförluster för ventilation har beräknats med Ekvation 14 medan transmissionsförluster har
beräknats med Ekvation 15.
0,33 ∗ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∗ (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑢𝑢 ) ∗ �1 − 𝜂𝜂å𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 � ∗ 24
(14)
𝐹𝐹𝑣𝑣 =
1000
𝑈𝑈 ∗ 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑢𝑢 ) ∗ 24
(15)
𝐹𝐹𝑇𝑇 =
1000
där 𝐹𝐹𝑣𝑣 : energiförluster via ventilation [kWh/d]
𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 : ventilationsluftflöde [m3/h]
𝑇𝑇𝑖𝑖 : genomsnittlig inomhustemperatur [°C]
𝑇𝑇𝑢𝑢 : genomsnittlig utomhustemperatur [°C]
𝜂𝜂å𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 : andel av ventilationsluften som kan återvinnas [-] = 0,80 (antaget)
𝐹𝐹𝑇𝑇 : transmissionsförluster [kWh/d]
𝑈𝑈: genomsnittligt värmegenomgångskoefficient [W/( m2*K)]
𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 : total area av väggar, golv och tak [m2]
Behandlingsresten från fluglarvskomposteringen transporteras vidare till rötning.
Förädling av producerade larver

De producerade larverna torkas vid 70 °C för att minska vatteninnehållet samt för hygienisering.
Antaganden gällande torkning visas i Tabell 14. Torkning antas ske genom konvektion. Den
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värmeenergi som behöver tillsättas från torken för att förånga vattnet i larverna beräknas genom
Ekvation 16:
1
1
𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ �𝑇𝑇𝑇𝑇
− 𝑇𝑇𝑇𝑇
� ∗ 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣,𝐻𝐻2𝑂𝑂
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙.𝑢𝑢𝑢𝑢
(16)
𝐸𝐸𝑡𝑡 =
𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
där 𝐸𝐸𝑡𝑡 : energi som behöver tillsättas för torkning [kWh/d]
𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑇𝑇𝑇𝑇 : torrmassa larver [kg TS/d]
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑖𝑖𝑖𝑖 : torrhalt larver in till tork [%]
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙.𝑢𝑢𝑢𝑢 : torrhalt larver ut från tork [%]
𝐻𝐻𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣,𝐻𝐻2𝑂𝑂 : entalpi vatten [kWh/kg H2O]
𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 : energieffektivitet torkning [-]
Strumitto et al. (2006) anger att energieffektiviteten för konvektiva torkar vanligen är 20 – 60
%. I detta fall har effektiviteten antagits till 50 %.
Tabell 14. Antaganden gällande torkning av producerade larver.
Initial TS-halt larver
Slutlig TS-halt larver
Temperatur larver in till
torkning
Ångbildningsentalpi för vatten
vid 30 °C
Energieffektivitet torkning

Enhet

Värde

Referens

%
%

35%
90%

Lalander (2018)
Lalander (2018)

°C

30,00

kWh/kg H2O
%

0,676
50%

Strumitto et al. (2006)

Specifik elenergiförbrukning för produktion av larver antas till 12,90 kWh/tonvv matavfall,
vilket anges av Salomone et al. (2017). Detta inkluderar då även förbehandling. Vidare antas
även att de torkade larverna mals till pulverform, vilket bidrar med en specifik
energiförbrukning om 25 kWh/tonvv torkade larver (baserat på Williams et al. (2016) för data
för malning av olivmassa). Det fiskmjöl som ersätts antas bestå av 33 % mjöl av anchoveta och
66 % mjöl av sill, enligt Randau (2012). Vidare antas klimatpåverkan från
fiskmjölsproduktionen motsvara 0,75 kg CO2-ekvivalenter/kg fiskmjöl från anchoveta samt 1,9
kg kg CO2-ekvivalenter/kg fiskmjöl från sill (Randau, 2012). Specifikt värde på slutprodukten
har uppskattats på samma sätt som Lalander et al. (2018), med antagande om att produkten är
likvärdig fiskmjöl på en 1:1-basis (Salomone et al., 2017). Priser på fiskmjöl har hämtats från
Index Mundi (2018), där ett medelvärde från april 2017 till april 2018 har beräknats. Värdet har
beräknats som lika på TS-basis, vilket ger ett värde på 13 357 SEK/ton TS. Värdet på fiskmjöl
har en ökande trend eftersom dess produktion begränsas av regelverk som avser att undvika
utfiskning av haven.
Rötning

Behandlingsresten antas rötas på samma sätt som basfallet, med följande förändringar:
• Metanpotentialen för behandlingsresten från fluglarvkomposteringen antas uppgå till 78
% av den som angetts för obehandlat matavfall, enligt Lalander et al. (2018)
• Total utrötningsgrad av VS anges till 86,7 %, enligt Lalander et al. (2018)
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Uppvärmning

Uppvärmning av rötningsprocessen och hygieniseringen antas identiskt med basfallet.
Vidare antas värme till torkning och processuppvärmning för anrikning av fluglarver
tillgodoses med förbränning av biogas. Verkningsgrad från energiinnehåll i biogas till
värmeenergi som kan nyttjas i dessa processer antas vara 50 %. Då denna energi inte är
tillräcklig för att tillgodose det fulla behovet antas resterande mängd värme inhandlas i form av
fjärrvärme, vilket antas bidra till klimatutsläpp om 96 g CO2-ekvivalenter/kWh (baserat på
medelvärde av årsmedelvärden från två olika fjärrvärmenät, se Karlsson (2016)).
Biogödsellager

Antaganden och beräkningar för biogödsellager är identiska med basfallet.
Spridning av biogödsel på åkermark

Antaganden och beräkningar för spridning av biogödsel är identiska med basfallet.
Alternativa produkter

Mineralgödsel
Antaganden och beräkningar för mineralgödsel är identiska med basfallet.
Fiskmjöl
Den producerade biomassan antas ersätta fiskmjöl som proteinkälla vid fiskodling. 1 kg
fiskmjöl antas vara likvärdigt med 1 kg producerad biomassa, enligt den fisktillväxt som erhålls
(Salomone et al., 2017). Det fiskmjöl som ersätts antas bestå av 33 % mjöl av anchoveta och
66 % mjöl av sill, enligt Randau (2012). Vidare antas klimatpåverkan från
fiskmjölsproduktionen motsvara 0,75 kg CO2-ekvivalenter/kg fiskmjöl från anchoveta samt 1,9
kg CO2-ekvivalenter/kg fiskmjöl från sill (Randau, 2012).
Växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläpp beräknas enligt samma metod som basfallet, med tillägg av utsläpp från
användning av fjärrvärme samt negativa koldioxidutsläpp från fiskmjölsproduktion. Tabell 15:
Resultat från hållbarhetsanalysen för samtliga processer.
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Bilaga 4 Utvärderingskriterier omvärldsanalys och SWOT
Kriteriet åtföljs av (O) för användande i omvärldsanalys och (S) för SWOT-analys.
H. Teknikmognad: Beskrivning av processens tekniska mognadsgrad enligt Technology
Readiness Level (TRL) (O,S) (NASA, 2017)
I. Teknikbegränsning gentemot förväntad matavfallsresurs: Denna parameter kan t.ex.
beskriva att tekniken främst är utvecklad för utsorterat matavfall, eller att tekniken
främst hanterar kolhydratsinnehållet i avfallet men inte proteiner och fett. (O,S)
J. Utbyte: Mängd produkt per matavfall (O)
K. Skala: Om det går att använda småskalig anläggning eller det krävs storskaliga
anläggningar (O)
L. Flexibilitet: Avseende att flera produkter eller olika substrat kan användas (O,S)
M. Nyttjande av befintlig infrastruktur: Möjligheten att använda den infrastruktur som
redan finns uppbyggd för biogas på många platser i Sverige (S)
N. Stödjande lagstiftning: Översiktlig undersökning om rådande lagstiftningssituation,
t.ex. om det idag inte finns lagstiftning som stödjer användandet av matavfall till
beskriven produkt (O,S)
O. Möjliga produkter: En beskrivning av de olika produkter som kan genereras med
processen (O)
P. Befintlig tillämpning: En beskrivning av de tillämpningar som processen används till
idag (O)
Q. Marknadspotential: Hur stor potential finns det för processen och dess produkter på
marknaden (S)
R. Återföring av näringsämnen (S)
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Bilaga 5 Utvärderingstabell SWOT
Tabell 16: Utvärderingstabell för delprocesser vid behandling av matavfall
Styrkor

Process:
Teknikmognad
Få teknikbegränsningar
gentemot
förväntad
matavfallsresurs
Marknadspotential
Flexibilitet
Nyttjande av befintlig
infrastruktur
Stödjande lagstiftning
Återföring
näringsämnen
Annat

av

Svagheter

Möjligheter

Risker/
hot

Siffra
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Bilaga 6 Viktning
hållbarhetsanalysen

av

kriterier

och

systemgränser

för

Kriterierna för hållbarhetsanalysen viktades tillsammans med referensgruppen. Viktiga punkter
som diskuterades vid viktningstillfället presenteras nedan, uppdelat på de olika kriterierna.
Klimatpåverkan
Det fanns en enighet i referensgruppen om att klimatpåverkan ansågs vara det viktigaste
kriteriet gällande hållbarhet, även om det kunde ses en överlappning med energianvändning (se
nedan).
Teknisk mognadsgrad
Delade meningar rådde om den tekniska mognadsgradens relativa vikt. En majoritet ansåg dock
att det är det minst viktiga av de kriterier som valts ut.
Energianvändning
Energianvändning är till viss del kopplat till klimatpåverkan, vilket innebär att dessa två
kriterier är något korrelerade. En stor del av klimatpåverkan från processerna härstammar dock
inte från energianvändning utan från läckage av växthusgaser. Vidare är energi en resurs som
är viktig att använda på ett optimalt vis, varför det beslutades att dessa kriterier skulle hållas
separat för att ge en nyanserad bild av processernas hållbarhet.
Återföring av näringsämnen
Återföring av kväve och fosfor ansågs lika viktigt i hållbarhetsanalysen, och viktningen sattes
till 15 för båda dessa (totalt 30 för återföring av näringsämnen). Det kan dock argumenteras för
att både fosfor och kväve är viktigare, exempelvis framfördes följande argument:
• Fosforrika fyndigheter är en ändlig resurs, vilket gör fosfor viktigt att återanvända
• Fosfor är listat av EU som en kritisk råvara
• Kväve är inte en begränsad resurs, men det är energi- och resurskrävande att producera
kvävegödsel, vilket gör det viktigt att återanvända
Systemgränser

Basfallet: Biogas- och biogödselproduktion via rötning
Systemgränser och flödesschema för basfallet visas i Figur 15. En utförlig presentation av
basfallet går även att finna i Bilaga 2: Basfall – omhändertagande av matavfall från hushåll
genom rötning med biogas- och biogödselproduktion. Systemet inkluderar följande processer:
• Förbehandling
• Hygienisering
o Uppvärmning till 70 °C i en timme
• Rötning
o Mesofil process (37 °C)
o 2 seriekopplade rötkammare (en huvudrötkammare och en efterrötkammare)
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•
•
•

•

Förbränning av biogas för användning till internt värmebehov
Biogödsellager
Biogasuppgradering
o Vattenskrubber
o Regenerativ Termisk Oxidation (RTO)
Distribution till tankstation via gasnätet

Beräkningarna inkluderade användning av biogas i fordon samt spridning av biogödsel på
åkermark. De utsläpp som undviks genom produktion och användning av bensin/diesel samt
mineralgödsel räknades som utsläppskredit. För en detaljerad beskrivning av antaganden,
beräkningar och referenser se Bilaga 3: Beräkningar och antaganden hållbarhetsanalys.

Figur 15. Systemgränser och processflödesschema för basfallet biogas- och biogödselproduktion via rötning.

Påbyggnad av befintlig biogasprocess till biopolymeren PHA via acidogen fermentering
Systemgränser och flödesschema för acidogen fermentering och PHA-produktion visas i Figur
16. För beskrivning av processen se Bilaga 1. Systemet inkluderar följande processer:
• Förbehandling (enligt basfallet)
• Hygienisering (enligt basfallet)
• Gasförädling (enligt basfallet)
• Biogödsellager (enligt basfallet)
• Fermenteringsreaktor
o 37 °C
o Hydraulisk uppehållstid (HRT) = 3 d
• Rötkammare
o Mesofil process (37 °C)
• Förbränning av biogas för användning till internt värmebehov
• Bioreaktor för PHA-produktion
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•

o Överskottsslam från ett kommunalt avloppsreningsverk antas kunna användas
o Luftad process
o Sedimentering, förtjockning och avvattning av PHA-rikt slam
Utvinning av PHA
o Torkning (avskiljning av vatten)
o Upplösning av PHA i lösningsmedel (2-butanol) vid hög temperatur
o Pressning i filterpress
o Torkning (avskiljning av lösningsmedel)

Utvunnet PHA erhålls som produkt. Systemet inkluderar också användning av fordonsgas och
biogödsel enligt basfallet. De utsläpp som undviks genom produktion och användning av
bensin/diesel, mineralgödsel samt PHA odlat från renkultur räknades som utsläppskredit. För
en detaljerad beskrivning av antaganden, beräkningar och referenser se Bilaga 3: Beräkningar
och antaganden hållbarhetsanalys.

Figur 16. Systemgränser och processflödesschema acidogen fermentering och PHA-produktion.

Fiskfoder från mikroorganismer odlade på metan från biogasprocess
Att producera fiskfoder genom att odla mikroorganismer på metan från biogasproduktion är
inte förenlig med dagens lagstiftning. Processen har ändå valts ut för hållbarhetsanalys,
eftersom den visar på hög potential i andra aspekter. Systemgränser och flödesschema visas i
Figur 17. För beskrivning av processen se Bilaga 1. Systemet inkluderar följande processer:
• Förbehandling (enligt basfallet)
• Hygienisering (enligt basfallet)
• Rötning (enligt basfallet)
• Förbränning av biogas för användning till internt värmebehov
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•
•
•
•

Förtjockning av rötrest för att ge en vattenström för att tillgodose mikroorganismernas
näringsbehov
Gasuppgradering (enligt basfallet)
Produktionssteg för biomassa från metan
o Fermenteringsreaktor
Produktförädling
o Torkning
o Malning

Utvunnen biomassa erhålls som produkt som kan användas som exempelvis foder vid
fiskodling. Systemet inkluderar också användning av biogödsel enligt basfallet. De utsläpp som
undviks genom produktion och användning av mineralgödsel samt fiskmjöl räknades som
utsläppskredit. Idag används sojamjöl till högre utsträckning, men i denna studie har det mer
traditionella fiskmjölet använts som referens. För en detaljerad beskrivning av antaganden,
beräkningar och referenser se Bilaga 3: Beräkningar och antaganden hållbarhetsanalys.

Figur 17. Systemgränser och processflödesschema biomassaproduktion från metan.

Fluglarvskompostering till fiskfoder
Fluglarvskompostering för proteinproduktion till fiskfoder är inte förenligt med dagens
lagstiftning. Processen har ändå valts ut, eftersom analysen visar hög potential i andra aspekter.
Systemgränser och flödesschema visas i Figur 18. För beskrivning av processen se Bilaga 1.
Systemet inkluderar följande processer:
• Förbehandling
• Fluglarvskompost
• Hygienisering (enligt basfallet)
• Rötning av behandlingsrest (enligt basfallet)
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•
•

Förbränning av biogas för användning till internt värmebehov
Förädling av fluglarver
o Torkning
o Malning

Fluglarvsmjöl erhålls som produkt som kan användas som exempelvis foder vid fiskodling. All
biogas som produceras förbränns och används för internt värmebehov. Systemet inkluderar
också användning av biogödsel enligt basfallet. De utsläpp som undviks genom produktion och
användning av mineralgödsel samt fiskmjöl räknades som utsläppskredit. För en detaljerad
beskrivning av antaganden, beräkningar och referenser se Bilaga 3: Beräkningar och
antaganden hållbarhetsanalys.

Figur 18. Systemgränser och processflödesschema flyglarvskompostering.
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Bilaga 7 Framtida mängder och kvalitet på matavfall
Det är svårt att hitta konkreta uppgifter på framtida mängder och kvalitet på matavfall, eftersom
definitionerna av matavfall varierar och även vad som vägs in i prognoser varierar. I Tabell 17
följer en sammanställning av ett antal olika bedömningar om nuvarande mängd matavfall och
uppskattade framtida mängder.
Tabell 17: Mängder matavfall och uppskattade framtida mängder
Typ av avfall
Total mängd matavfall

År
2011

Mängd (kton)
1 200

Uppskattad
matavfall
Hushållsavfall

2020

1 300

2014

2 165

2 450
2 720
3 020
3 350

Animaliskt/veg. avfall

2020
2025
2030
2035
2014

Mat- och restavfall

2020
2025
2030
2035
2016

1 700
1 810
1 930
2 060
2 240

2016

442

2016

757

2016

935

mängd

Biologisk
behandling
matavfall
Total mängd biologisk
återvinning
Totalt
uppkomna
mängder matavfall

1 571

Kommentar

Hushållsavfall
inkluderar vissa delar
matavfall, men även
andra komponenter

Animaliskt/veg.
avfall inkluderar även
gödsel och urin

Ref
(Holmström,
Bisaillon, Eriksson,
Hellström,
&
Karolina, 2013)
(Holmström et al.,
2013)
(Fråne et al., 2017)

(Fråne et al., 2017)
(Fråne et al., 2017)
(Fråne et al., 2017)
(Fråne et al., 2017)
(Fråne et al., 2017)

(Fråne et al., 2017)
(Fråne et al., 2017)
(Fråne et al., 2017)
(Fråne et al., 2017)
(Avfall Sverige AB,
2016)
(Avfall Sverige AB,
2016)
(Avfall Sverige AB,
2016)
(Avfall Sverige AB,
2016)

Enligt Avfalls Sveriges rapport om svensk avfallshantering (2016) är en av de viktigaste
faktorerna för kvaliteten på matavfall hur väl matavfallet är sorterat vid källan. Enligt
beräkningar uppkommer ca 79 kg matavfall per person och år i de svenska hushållen. Till det
kommer 14 kg/person från restaurang och storkök samt 3 kg/person från handel. Totalt
uppkommer 935 000 ton matavfall från dessa kategorier.
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Bilaga 8 Begränsningar hos undersökta processer
Tabell 18: Begränsningar som har kunnat identifieras för de olika processerna inom ramen för detta
projekt
Begränsas
av dagens
lagstiftning
Direkt användning
av matavfall till
djurfoder
(Swill
feed)
Fluglarvskompost
PHA

Ej testat
på
matavfall
ännu

x

Kräver
ytterligare
utsortering
av
matavfallsfraktioner

Endast
ökad
metanproduktion

Annat

x

x
x, ej fullskala, behöver
ökad marknad

Vätgasproduktion
(Dark ferment)
MBT

x
x

Matsvampar

x

Direkt odling av
mikroorganismer
(SCP) på matavfall
Bärnstenssyra

x

Maskkompostering
Vätgasmetanisering
Elektroporation
Monoförbränning
Förgasning
Syngasfermentering

x

Mikroorganismer
(SCP) från metan till
fiskfoder

x

x

x,
ej
matavfall

utsorterat

x, växer dåligt på
heterogent matavfall
x

x, endast
förstudie
gjord

x,
kräver
stora
mängder matavfall

x
x

x,
ger
mindre
fordonsgas

x, kräver torkning
x, kräver torkning
x,
masstransportsproblem mellan gas
och vätska
x,
masstransportsproblem
mellan gas och vätska
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Bilaga 9 Hållbarhetsresultat
Tabell 19: Oviktade betyg för de olika processerna
Enhet

Basfall

Ac. ferm. + PHA Fluglarvskomp.

Prot. fr.metan

Klimatpåverkan

kg CO2/tonmatavfall 3

2

2

1

Energianvändning

kWh/tonmatavfall

3

2

2

1

Fosforåtervinning

kg P/tonmatavfall

3

3

3

3

Kväveåtervinning

kg N/tonmatavfall

3

3

1

3

Teknisk mognad

TRL

3

2

2

3

En sammanfattande bild av alla absoluta värden för hållbarhetsresultaten kan ses i Figur 19, där
det framgår att basfallet presenterar bäst för alla kriterier.
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Figur 19: Absoluta värden för klimatpåverkan, energianvändning, recirkulation av fosfor och kväve samt
teknisk mognad för de olika processerna beräknade i hållbarhetsanalysen
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Tabell 20: Totalt hållbarhetsresultat

Basfall (biogas- och Acidogen fermentering Fluglarvskompostering
biogödselproduktion)
till PHA

Proteinproduktion från
metan

Kriterier

Enhet

Viktning Värde

Betyg

Viktat
betyg

Värde

Betyg Viktat
betyg

Värde

Betyg

Viktat
betyg

Värde

Betyg

Viktat
betyg

Klimatpåverkan

kg CO2/tonmatavfall

35

-167

3

105

-125

2

70

-127

2

70

-43

1

35

Energianvändning

kWh/tonmatavfall

25

180

3

75

230

2

50

242

2

50

480

1

25

Fosforåterv.

kg P/tonmatavfall

15

0,96

3

45

0,91

3

45

0,96

3

45

0,96

3

45

Kväveåterv.

kg N/tonmatavfall

15

7,9

3

45

7,5

3

45

3,1

1

15

8,3

3

45

Teknisk
mognad

TRL

10

9

3

30

6,5

2

20

7

2

20

8

3

30

1 451

3

0

1 371

0

1 142

0

589

18

300

Recirkulation
av
näringsämnen

Ekonomiskt
SEKprodukt/tonmatavfall
värde
av
produkter
Summa betyg

100

12

230

10

200

0

11

180

