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Förord
Den här rapporten redovisar projektet ”Förbättringsåtgärder för effektiv återvinning
av matavfall”. Projektet har finansierats av RE:Source med stöd från Vinnova,
Energimyndigheten och Formas, Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige samt
referensgruppen.
Ett stort tack till alla deltagande organisationer som bidragit med både deras tid och
kunskap in i projektet.
Göteborg, december 2018
Rapportförfattarna
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Sammanfattning
Idag är det endast 40 procent av matavfallet som uppstår i konsumtions- och
distributionsledet som hanteras biologiskt med tillvaratagande av näringsämnen.
Det övergripande syftet med projektet var att med hjälp av leanmetodik identifiera
förluster och utvärdera åtgärder för att förbättra dagens hantering av matavfall.
Denna metodik tillämpas idag inom industrin i syfte att identifiera och eliminera
grundorsaker till uppkomna problem.
Studien baserades på en lean- och värdeflödesanalys där matavfallsflödet i Göteborgs
kommun studerades. Analysen avgränsades till de steg som ligger i pilotflödets
verksamheter dvs. från insamling av det utsorterade matavfallet till dess att en rötbar
slurry fås. Kompletterande litteraturstudier och intervjuer samt workshops med
aktörer i värdekedjan genomfördes också.

Figur S1. Studerad värdekedja. (Bild från Avfall Sveriges rapport 2015:15 Matavfallets väg
från bord till jord ).

Även om den största förbättringspotentialen med avseende på mängder ligger i en
ökad källsortering är detta utifrån ett leanperspektiv att betrakta som en
effektivitetsförlust det vill säga en potential att öka flödet snarare än en förlust i
flödets värdekedja vilket varit fokus i detta projekt.
Följande slutsatser med tillhörande diskussioner kan dras från projektet:


Lean- och värdeflödesmetodik är användbart för att arbeta med
ständiga förbättringar i matavfallsflödet

Några utmaningar är att man i avfallshantering har ett flertal aktörer inblandade och
då är det viktigt att det finns tydliga och fastställda mål att arbeta mot. När målen väl
är satta så tycks värdeflödesanalys fungera väl som metod att skapa samsyn kring hur
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flödet ser ut och vilka problem man har och vem som kan angripa vilket problem. En
annan utmaning är att man har två kunder, en kund som utgör en avfallslämnare och
en kund som utgör materialmottagare. Man måste bibehålla kvalitets- och
flödesfokus gentemot båda dessa kunder.


Kassation och omarbete är den viktigaste förlusten i matavfallets
värdekedja

Bristande utsortering i källsorteringen samt förpackat matavfall orsakar kassation vid
förbehandlingen när detta separeras och tar med matavfall. Förlusten uppgår till
uppskattningsvis mellan 4 000 till 20 000 ton per år i Sverige vilket motsvarar 14 till
70 miljoner kronor i värdekedjan.


De viktigaste åtgärderna för att förbättra matavfallets värdekedja är:


En ökad samverkan mellan aktörerna i värdekedjan
I detta arbetet är det viktigt att erhålla en samsyn hos alla inblandade
aktörer i kedjan kring kvalitetskrav och mål och hur de ska uppfyllas,
samt bedriva ett fortlöpande förbättringsarbete samt ha ett forum i
vilket man kan lyfta viktiga frågor som uppstår inom verksamheterna.



En ökad kravställning från kommuner
Befintliga upphandlingsmallar för behandlande anläggningar behöver
uppdateras med skärpta krav såsom att arbeta med ständiga
förbättringar, vidta åtgärder vid funna brister, krav på utsortering,
bedriva kvalitetskontroller och rapportering av återvinningsgrad etc.



Förbättrade rutiner i hela värdekedjan
Det är också viktigt att personalen som praktiskt arbetar med
insamlingen och hanteringen av matavfall är medvetna om och har
stöttande rutiner, checklistor och utrustning för att förebygga risker
med inblandning av andra avfallsfraktioner i matavfallet.
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Ökad samverkan
•samsyn mellan kommuner, insamlande och behandlande organisationer kring
kvalitetsbehov och mål
•gemensam värdeflödesanalys för ökad förståelse av krav och behov i olika delar
av värdekedjan
•gemensamma former för fortlöpande samverkan och kommunikation mellan
ovanstående parter i värdekedjan

Förbättrad kravställning
•förbättrade underlag för upphandling av insamling och behandling av matavfall
•krav på ständiga förbättringar
•krav på grad av återvinning genom hela kedjan
•uppföljning av specificerade krav och parametrar för utvärdering
•bättre återkoppling vid identifierade brister

Undvik inblandning av andra avfallsslag efter insamlingen
•förbättra rutiner, metoder och teknik som minimerar inblandning av oönskat
material samt förpackningar
•arbetsrotation för ökad förståelse av krav och behov i olika delar av värdekedjan

Minska förlusterna av matavfall i förbehandlingen
•förbättrade kontrollmöjligheter i alla steg innan förbehandling
•utveckla teknik och metoder som tillåter enstaka, manuell utsortering under
hanteringen
•minimera tillförsel av plast och förpackningar till systemet, t.ex. med
papperspåsar eller avfallskvarnar
•effektivare separation och rejekttvätt i förbehandlingen
•robustare processutrustning /-lösningar i biogasprocessen och separering av
oönskat material i biogödseln

Minska felsortering
•normkritisk kommunikation kring källsortering av matavfall
•papperspåsar framför plast- och bioplastpåsar
•matavfallskvarnar med separata tankar
Figur S1. Sammanfattning över de viktigaste förbättringsåtgärderna för att minska
identifierade förluster i matavfallets värdekedjan.

Nästa steg för att nyttiggöra projektresultaten är bland annat:


Leanutbildning hos avfallsentreprenörer och kommuner i syfte att förändra
tankesätt och förbättringsarbete.



Förbättra interna rutiner och arbetssätt hos aktörer i värdekedjan.
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Uppdatering av befintliga upphandlingsmallar och ingående kriterier som
tillhandahålls av Avfall Sverige så de bättre fångar branschens utmaningar
och potentiella åtgärdslösningar.
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Summary
Today, only about 40 percent of the generated food waste from the consumption and
distribution sector is treated biologically with nutrient recovery.
The overall aim of the project was to identify losses and evaluate measures to
improve today's food waste management by using Lean methodology. This
methodology is applied today in the industrial sector in order to identify and
eliminate root causes of problems and challenges encountered.
The study was based on a Lean and Value Stream Mapping, where the food waste
flow in Gothenburg municipality was studied. The analysis was limited to the steps
in the value chain from collection of sorted food waste until a slurry is obtained.
Additional literature studies and interviews as well as workshops with stakeholders
in the value chain were also carried out.

Figure S1. Studied value chain. (Picture from Avfall Sverige – the Swedish Waste Management
Association, report 2015:15 Matavfallets väg från bord till jord ).

Although the greatest potential of improvement in terms of quantities is in an
increased source of sorting, this is from a lean perspective to be considered as an
efficiency loss, i.e. a potential to increase the flow rather than a loss in the existing
value chain which has been in focus of this project.
The following conclusions and related discussions can be drawn from the project:

2017-11-22



Lean and Value Stream Mapping is useful when working with
continuous improvements in the food waste flow
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One challenge identified using the tool is that several actors are involved in the value
chain why it is important to have defined goals to work towards. Once the goals are
set, value stream mapping seems to work well as a method of creating a common
understanding on how the flow is configured and what problems are encountered,
and which actor(s) can deal with what problem(s). Another challenge is that two
customers are found in the value chain, one customer generating and sorting out the
waste and one customer which receives the processed food waste. It is important to
maintain quality, as well as flow focus, toward both customers.


Material loss and reworking are the main loss in the food waste value
chain

Inadequate source sorting and packaged food waste causes disposal of food waste in
the pre-treatment process. The loss is estimated at between 4,000 and 20,000 tons per
year in Sweden, which amounts to 14 to 70 million SEK in the value chain.


The most important measures to improve the food waste value chain are:


Increased collaboration between actors in the value chain

It is important to reach a common understanding between all involved actors in the
value chain about quality requirements and goals set and how they should be
reached, work for continuous improvements as well as to have a forum for involved
actors in which important aspects affecting the value chain are raised.


Increased requirements from municipalities

Existing procurement templates for food waste treatment need updating and should
include stricter requirements such as continuous improvement, measures taken
against identified shortcomings, sorting requirements, quality control and reporting
of recovery rates etc.


Improved routines throughout the value chain

It is also important that the personnel working with collection and treatment of food
waste are aware and have supportive routines, checklists and equipment to minimize
the risks of contamination of food waste.
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Increased collaboration
•consensus between municipalities, collecting and treatment organizations
regarding quality needs and goals
•common value stream mapping for increased understanding of requirements and
needs in different parts of the value chain
•common forms of continuous cooperation and communication between the
above parties in the value chain

Increased requirements
•improved basis for procurement of food waste collection and treatment
•demands for continuous improvement
•requirement of recovery rates throughout the value chain
•follow-up of specified requirements and parameters for evaluation
•better feedback on identified shortcomings

Avoid contamination from other waste streams after collection
•Improve routines, methods and techniques which minimize the contamination of
unwanted materials as well as packaging
•job rotation for increased understanding of requirements and needs in different
parts of the value chain

Reduce the loss of food waste in pre-treatment
•improved control possibilities in all steps prior to pre-processing
•develop techniques and methods which allow occassional manual sorting during
handling
•minimize the supply of plastic and packaging to the system, e.g. with paper bags
or kitchen food waste disposers
•more efficient separation and washing of reject in pre-treatment
•robust process equipment / solutions in the biogas process and separation of
undesired materials from the digestate

Reduce the amounts of unwanted materials
•norm critical communication about source sorting of food waste
•paper bags in front of plastic and bioplastic bags
•kitchen waste disposers connected to separate tanks
Figure S1. Summary of the main improvement measures to reduce identified losses in the food
waste value chain

The next step to utilize the results of the project include:


Lean education of waste contractors and municipalities in order to change
mindset and the way to work with continuous improvement.

 Improve internal routines and practices within the own organization.
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Updating existing procurement templates and criteria provided by the branch
organization The Swedish Waste Management Association to better capture
the industry's challenges and potential solutions.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Av totalt 949 000 ton matavfall, som uppkom under 2016 insamlades 485 000 ton
(51%) för biologisk behandling där resterande 464 000 ton (49%) inte sorterades ut
utan hamnade i restavfallet och gick till energiåtervinning genom avfallsförbränning
(Jensen, Hultén, Viklund, 2017). De utsorterade matavfallsmängderna hanterades
främst genom rötning. På grund av förluster i förbehandlingen samt att producerad
biogödsel och rötrest delvis används för ändamål som inte kan tillgodoräknas som
återföring av näringsämnen var det under 2016 endast 382 000 ton, motsvarande 40
procent av uppkomna matavfallsmängder, som hanterades biologiskt med
tillvaratagande av växtnäring. Detta kan jämföras med det uppsatta nationella målet
på 50 procent.
En av utmaningarna med att nå uppsatta mål är svårigheten att motivera hushållen att
källsortera sitt matavfall även om matavfallsinsamling erbjuds av kommunen.
Studier har visat att för hushåll som har matavfallsinsamling så uppgår andelen
matavfall i restavfallet till så mycket som 24 procent i genomsnitt (Jensen, Hultén,
Viklund, 2017). Studier har visat att denna utmaning är särskilt påtaglig för
flerbostadshushåll (Avfall Sverige, 2016a). En annan utmaning är det rejekt, som
uppstår vid förbehandlingen av matavfall, som i genomsnitt uppgår till drygt 20
procent av de mottagna mängderna matavfall (485 000 ton). Här finns dock stora
skillnader mellan olika förbehandlingsanläggningar. Förutom felsorterat material,
orsakat av en bristande källsortering, utgör utsorterat rejekt innehållande en stor
andel matavfall, i förbehandlingen en stor förlust då matavfallet inte når
rötkammaren för biogasproduktion. Med en bristfällig källsortering med oönskade
föroreningar i matavfallet är dock uppkommet rejekt oundvikligt för att få en så hög
kvalitet på biogödseln som möjligt, vilket annars skulle försvåra avsättningen för
denna. Det är därför viktigt att beakta hela värdekedjan från källsortering i olika
system, omlastning, förbehandling, behandling samt avsättning av biogödsel
(Anderzén, Blom, Hellström, 2015) när man vill förbättra hanteringen av matavfall.
Förutom försämrad miljönytta ger ovan nämnda utmaningar också upphov till
betydande kostnader för att hantera matavfallet vilket motiverar till insatser för
effektivisering. För insamling och behandling av matavfall redovisas kostnader på
mellan 2 800 och 6 800 kronor per ton beroende på kommun och typ av
insamlingssystem (Leander, Eleonor, 2016). Detta kan jämföras med
behandlingsavgiften för matavfall som 2014 i genomsnitt var 515 kronor per ton
(Avfall Sverige, 2018). Kostnaderna för behandling varierar dock också kraftigt
mellan anläggningar och förbättringspotential över 50 procent har identifierats
(Yngvesson, Tamm, 2017).
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Kommuner arbetar idag aktivt för att öka insamlingen av matavfall samt förbättra
kvalitén på det insamlade matavfallet. Detta handlar exempelvis om att skapa
engagemang och samverkan längs matavfallsflödet bl.a. genom goda tekniska
förutsättningar för sortering, standardisering av arbetssätt och underhåll samt
visualisering för att underlätta uppföljning och kommunikation. Det är också viktigt
att följa upp sina resultat och införa ett aktivt och strukturerat förbättringsarbete för
att kunna utveckla och förbättra systemet. Genom aktiv uppföljning och återkoppling
hålls systemet levande vilket motiverar hushåll och verksamheter att källsortera
(Anderzén, 2015).
Inom stora delar av tillverkningsindustrin är leanmetodik ett vanligt förekommande
arbetssätt i syfte att identifiera och att undanröja grundorsaker till problem. Leanmetodiken angriper aktiviteter och resursanvändning som inte genererar något värde
för kunden vilket kräver att alla i värdekedjan engageras. Green Lean har ytterligare
fokus på hållbarhetsaspekter genom att även använda ett systemanalytiskt perspektiv
på bl.a. resurseffektivitet. Inom lean är värdeflödesanalys eller ”value stream
mapping” (VSM) en internationellt erkänd metod för att analysera och förbättra
industriella värdekedjor. Värdeflödesanalys kan även inkludera miljöaspekter (EVSM) såsom förluster i form av kassation i värdeflödet (Kurdve, 2011). Ett
huvudmål med värdeflödesanalys är att få en sammanhängande bild av en process,
undvika suboptimering av delprocesser och förbättra helhetsprocessen. Leanmetodiken används inte idag i någon större utsträckning i avfalls- och
återvinningsbranschen men har en potential att kunna tillämpas i denna bransch.
Genom att tillämpa värdeflödesanalys och tillhörande förbättringsarbete skulle
nuvarande hantering av matavfallet kunna förbättras med minskade kostnader, ökade
insamlade matavfallsmängder och kvalitét på det insamlade matavfallet och
minskade förluster av rötbart material som följd.
1.2

Syfte och mål och förväntade resultat

Det övergripande syftet med projektet var att med hjälp av leanmetodik identifiera
förluster och utvärdera åtgärder för att förbättra dagens hantering av matavfall med
fokus på flödet efter den initiala sorteringen fram till färdig rötbar slurry. Avsikten
var att i ett efterföljande projekt utveckla identifierade lösningar och åtgärder som i
förlängningen kan bidra till ökad återvinning av matavfall samt lägre kostnader och
högre kapitalutnyttjande på biogasanläggningar.
Projektet hade följande projektmål:
1. Identifiera, kvantifiera och värdera förluster genom värdeflödesanalys
2. Identifiera åtgärder som förbättrar källsortering, insamling och förbehandling
för att öka mängden av och kvalitén på behandlat matavfall
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3. Identifiera de kvalitetsbrister vid behandling av matavfallet som har störst
påverkan på förluster samt underhållskostnader i produktionen
4. Öka kunskapen hos insamlande organisationer och anläggningsägare om
viktiga parametrar som påverkar återvinningsgraden
Projektet förväntades generera följande projektresultat:
1. Sammanställning över vilka delar i värdekedjan som skapar förluster
2. En värdeflödesanalys för en fallstudie
3. Åtgärdsförslag för minskade kvalitéts- och kvantitetsförluster i matavfallets
värdekedja
4. Ökad kunskap om leanmetodik som verktyg för att förbättra hanteringen av
matavfall
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2 Genomförande
Detta kapitel redovisar matavfallets värdekedja som studerats och de avgränsningar
som gjorts i projektet. Kapitlet redovisar också hur projektet genomförts, vilka
metoder som använts samt hur projektet organiserats.
2.1

Projektorganisation

RISE har varit projektledare och har även utgjort forskargrupp i projektet
tillsammans med Swerea IVF, som numera ingår inom RISE koncernen.
Forskargruppen har bestått av Johan Yngvesson (projektledare), Christina Anderzén,
Johanna Nilsson, Emma Holtz, Martin Kurdve och Ulf Nordberg.
Projektets arbetsgrupp har bestått av:


Fastighetsbolag representerade av Vätterhem (Stina Enghag)



Avfalls- och återvinningsföretag som representerats av Renova (Urban
Südow och Sandra Dassoum), Trollhättan Energi (Magnus Geverts), Uppsala
Vatten och Avfall (Peter Lundberg)



Kommuner och kommunalförbund i form av Göteborgs Stad Kretslopp och
vatten (Mia Carlevi), VafabMiljö (Anna-Karin Lindfors) samt
Göteborgsregionens kommunalförbund GR (Hanna Hellström),



Branschorganisationer: Avfall Sverige (Caroline Steinwig)

Arbetsgruppen har bidragit med sina särskilda kompetenser i värdekedjan, deltagit
vid möten och workshops samt bidragit med underlag. Hos Göteborgs Stad
Kretslopp och vatten samt Renova har en mer grundlig värdeflödesanalys
genomförts.
2.2

Studerad värdekedja

2017-11-22

Projektet har studerat hela värdekedjan för biologisk energi- och näringsåtervinning
från matavfall. Figur 1 visar värdekedjan för matavfallet och ingående delprocesser
som omfattats i studien.
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Figur 1. Studerad värdekedja i projektet (Bild från Avfall Sveriges rapport 2015:15
Matavfallets väg från bord till jord ).

Att motivera hushållen att sortera ut sitt matavfall är ett känt problem som
kommunerna idag lägger stor vikt vid genom dialog och kommunikationsinsatser.
Detta steg har därför inte varit i fokus i projektet. Istället har fokuset legat på hur
man kan förbättra hanteringen av det matavfall som samlas in till dess att en slurry
fås som möter de krav som ställs av samrötningsanläggningar och mottagare av
biogödseln. Därutöver har fokus legat på att så stor andel av matavfallet som möjligt
ska användas till näringsåtervinning.
Med hjälp av leanmetodik avsåg projektet att hitta arbetssätt och lösningar som
optimerar systemet för biologisk återvinning. Önskad effekt är en mer sammanhållen
processkedja istället för (som det idag kan upplevas) ett insamlingssystem och ett
behandlingsystem. Detta oavsett om insamling och behandling finns i samma
organisation eller ej. En viktig aspekt är hur kvaliteten på det insamlade materialet
påverkar förlusterna i systemet.
Eftersom insamling från flerfamiljshus förknippas med stora volymer, men också
med störst utmaningar vad gäller utsorteringsgrad och kvalitet på insamlat material
har projektgruppen valt att utgå ifrån insamling från flerfamiljshus i detta projekt.
Två olika insamlingssystem, både kärl och bottentömmande behållare, valdes
eftersom dessa möjliggör olika kvalitetssäkring. Bottentömmande behållare får även
representera större maskinella system.
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2.3

Projektupplägg och metodik

Förutom projektledning och kommunikation har projektet utgjorts av de tre
arbetspaketen: värdeflödesanalys, analys och åtgärdsförslag samt workshop.
Värdeflödesanalys: För att bättre förstå förutsättningar, arbetssätt, erfarenheter,
behov och önskemål genomfördes en värdeflödesanalys på matavfallsflödet i en
kommun. Ett syfte var också att göra det möjligt för projektgruppen att utvärdera
detta alternativa arbetssätt, som idag framgångsrikt tillämpas inom
tillverkningsindustrin för att identifiera förbättringsåtgärder med ett ”supply chain”
perspektiv.
Enligt arbetssättet lean är slöserier ”allt utöver den minsta mängd utrustning,
material, utrymme och arbetstid som är helt nödvändigt för att addera värde till
produkten”. 1 Genom att minska och ta bort denna typ av slöserier (Figur 2) skapas ett
snabbare och mindre resurskrävande flöde.

Figur 2. De 7+1 slöserierna enligt lean. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med
bland de ursprungliga slöserierna, men har sedan lagts till som det åttonde slöseriet.

1

Waste/loss is “anything other than the minimum amount of equipment, materials, parts,
space, and worker’s time which are absolutely necessary to add value to the product.”
- Shoichiro Toyoda, President, Toyota
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En viktig aspekt när en värdeflödesanalys genomförs är att relevanta personer från de
olika delarna av flödet deltar. Detta för att man ska ha tillgång till information från
hela flödet, men också för att få en gemensam syn på hur flödet ser ut och
möjligheter att förbättra det. När värdeflödesanalysen genomförs bidrar även
personal som arbetar längs med flödet, dels för att få en ögonblicksbild av flödet,
dels för att fånga upp synpunkter och insikter från de som arbetar i flödet.
När en värdeflödesanalys genomförs inom en verksamhet genomförs den ofta i tre
moment: Nuläge – Framtida läge - Handlingsplan, dvs nuläget dokumenteras och
studeras och förbättringspunkter identifieras. Med hjälp av nuläget och med kunskap
om lean principer tas sedan ett framtida läge fram som är målbild för det man vill
uppnå med de förbättringar som föreslås. Förbättringspunkterna prioriteras sedan och
utformas till en handlingsplan.
Huvudfokus för värdeflödesanalysen var i detta projekt att studera nuläget för
hanteringen av matavfallet och att finna förbättringsåtgärder för att minska
materialförlusterna av det insamlade matavfallet i flödet, förutom att identifiera
generella förbättringsområden genom minskade slöserier. Eftersom resultatet sedan
skulle generaliseras för olika anläggningar som kan ha olika system och
förutsättningar var det inte relevant att definiera ett framtida tillstånd.
Följande aktiviteter genomfördes inom ramen för arbetspaketet.


”Litteraturstudier” – insamling av rapporter om matavfallsinsamling,
kvalitetssäkring, förbehandlingstekniker, benchmarking, analys av utsorterat
material, matavfallsdata från Avfall Web (kommunernas databas för
avfallsstatistik), granskning av Avfall Sveriges befintliga upphandlingsmallar
för insamling respektive behandling av matavfall.



Ett utvalt pilotflöde (Renova samt Göteborgs stad Kretslopp och vatten)
studerades med lean verktyget värdeflödesanalys på plats i verksamheten.
Matavfallets väg genom processen från sortering av hushållen till slutlig
behandling följdes. Analysen låg till grund för en översiktlig handlingsplan
där förluster och kvalitetsbrister identifierades.



För generalisering av resultatet inhämtades kompletterande uppgifter från
behandlingsanläggningar i projektgruppen. Intervjuer genomfördes därför
med anläggningar, kommuner och bostadsföretag i syfte att verifiera om
identifierade utmaningar och åtgärdsförslag var relevanta eller känns igen hos
andra, samt för att inhämta kompletterande åsikter och insikter från dem.

Analys och åtgärdsförslag: I detta arbetspaket analyserades resultaten från
värdeflödesanalysen och de kompletterande intervjuerna i föregående arbetspaket.
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En lista med potentiella åtgärdsförslag som spänner från insamling till
behandling arbetades fram vilka låg till grund för workshopen i arbetspaket 4.
I listan gavs utrymme för både konkreta och mer visionära förslag.



Även en uppskattning gjordes av vad åtgärderna kan få för effekt i ökad
mängd insamlat matavfall samt minskade förluster i senare led, såsom rejekt
och underhållskostnader.



En översiktlig hållbarhetsanalys enligt RE:Source riktlinjer genomfördes
också.

Workshop: I detta arbetspaket diskuterades och testades Green Lean metodik och de
konkreta resultaten av värdeflödesanalysen med en bredare grupp (från flera
kommuner utöver arbetsgruppen, behandlingsanläggningar och teknikleverantörer).
För att verifiera och utvärdera identifierade åtgärdsförslag genomfördes därför en
workshop. På workshopen deltog aktörer från hela värdekedjan där
behandlingsanläggningar, kommuner, bostadsföretag och teknikleverantörer fanns
representerade.
Workshopen upptogs till en del av ett kortare lean-spel med syfte att illustrera “Lean
Production” och dess koncept på ett sätt som aktivt involverade spelarna i både
deltagande och beslutsfattande. Deltagarna skulle få en känsla för ett flertal
grundläggande leanmetoder och samspelet mellan dessa. Spelarna skulle också
utveckla en vilja att förändra på det egna företaget och ta fram förbättringsförslag
som kan användas i det fortsatta samarbetet i värdekedjan. Spelet illustrerade på så
sätt hur förändringar i kedjan kan förbättra flöde och effektivitet och gav deltagarna
en praktisk upplevelse av förbättringarna.
Under workshopens andra del fanns utrymme för att gemensamt diskutera de
föreslagna åtgärderna så att samsyn och förståelse skapas genom hela kedjan. Baserat
på resultatet från lean-spelet diskuterades och utvärderades därefter projektets övriga
resultat med avseende på identifierade förluster och tänkbara åtgärdsförslag.
En syntes av resultatet från värdeflödesanalys, intervjuer, potentiella åtgärdsförslag
samt workshop genomfördes också.
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3 Lean verktyg för att förbättra hanteringen av matavfall
Detta kapitel redovisar resultatet från genomförd värdeflödesanalys, intervjuer med
behovsägare och workshop. Värdeflödesanalysen följer matavfallets flöde från
insamlingskärl till färdig rötbar slurry. I detta kapitel redovisas även en
sammanfattning av den genomförda workshopen som var en del av generaliseringen
av resultaten från värdeflödesanalysen.
Värdeflödesanalysen av projektets pilotflöde (Renova samt Göteborgs Stad
Kretslopp och vatten) genomfördes under två dagar (en heldag och två halvdagar)
där matavfallsflödet följdes. Gruppen som utförde värdeflödesanalysen bestod därför
av deltagare från Renova och Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, förutom personer
från projektets forskargrupp. När värdeflödesanalysen genomfördes intervjuades
personal som arbetar längs med flödet, dels för att få en ögonblicksbild av flödet,
dels för att fånga upp synpunkter, erfarenheter och förbättringsförslag från de som
arbetar i flödet.
Analysen avgränsades till de steg som ligger i pilotflödets verksamheter, dvs från
insamling (ej källsortering) till rötbar slurry färdig för leverans till
biogasanläggningar. Även om ett hushåll besöktes och intervjuades för att få en
helhetsbild av flödet, ses källsorterande hushåll och verksamheter som en av flödets
’kunder’. Även i slutet av flödet som studerades finns en viktig kund, dvs
biogasanläggningen som tar emot slurry för rötning. Denna kund och efterföljande
värdekedja, med bl.a. hantering av biogödsel, besöktes inte utan togs hänsyn till
utifrån de kvalitetskrav som ställs på slurryn.
3.1

Resultat från värdeflödesanalys på pilotflöde

Projektpartnerna uppfattade värdeflödesanalysen som ett värdefullt verktyg. De
uppfattade den som relativt komplex men att den gav bra och konkreta utmaningar
och åtgärdsförslag direkt, dvs utan stor tidsåtgång. Största fördelen var att den
genomfördes tillsammans av representanter från både insamlings- och
behandlingsorganisation (Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten respektive Renova).
Projektparterna fick en gemensam bild av hela kedjan och en förbättrad förståelse för
identifierade problem och en större bredd av möjliga åtgärder när de såg dem
tillsammans.
I kapitel 4 redovisas alla förluster, som projektet identifierat, samlat för varje
processteg i flödet, tillsammans med möjliga åtgärder och deras potentiella effekt.
Här nedan sammanfattas de utmaningar och möjliga lösningar som identifierades
under själva värdeflödesanalysen. Dessa återfinns mer detaljerat tillsammans med en
schematisk bild av nuläget för flödet i Bilaga A Värdeflödesanalys.
Förlusterna som uppkommer i matavfallsflödet efter källsortering är bl.a.
kvalitetsförluster som kan ses som kassation, medan ej insamlade mängder matavfall
kan ses som en effektivitetsförlust, dvs en potential att öka flödet, snarare än en
förlust i flödet.
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Förutom att kvalitetsförlusterna ger upphov till kassation innebär de också ett
merarbete (överarbete) i form av att resurser används för att behandla något som är
felaktigt.
Genomloppstiden för matavfallet från uppkomst till färdig slurry var i genomsnitt 7
dagar. De summerade processtiderna var endast 6,5 timmar totalt vilket innebär att
den mesta av ledtiden är lagringstid. Det är dock inget stort problem annat än att det
krävs omfattande lagringsytor och att matavfallet kan börja brytas ner under
lagringstiden vilket leder till förlorad biogasproduktion. Hur stor den förlorade
biogasproduktionen är har dock ej kunnat undersökas i denna studie.
Några viktiga utmaningar som identifierades från värdeflödesanalysen var i
informations- och kommunikationsflödet vid brister av kvaliteten på matavfallet. Det
var tydligt att återkoppling och information från chaufförer och
behandlingsanläggningen till hushåll och fastighetsägare kan bli mycket bättre. För
att kunna förbättra informationsflödet behöver samsynen över vad som är rättrespektive felsorterat bli mycket bättre. Man behöver definiera vad som är acceptabel
nivå på felsortering och kvalitetsbrister, och man behöver tydliggöra hur man ska
agera vid brister.
Ett viktigt förbättringsområde visade sig också vara de nedbrytbara bioplastpåsar
som används, speciellt i verksamheter, vid insamling av matavfall. Även om de till
stor del sorteras bort i förbehandlingen förekommer fragment av dessa i biogödseln
och försämrar kvaliteten på denna eftersom plastpåsarna inte bryts ner i tillräckligt
hög grad eller tillräckligt snabbt. Även här kan information och kommunikation
kring bästa val av påsar för insamling av matavfall förbättras. Samtidigt är det viktigt
att tekniken anpassas till förutsättningarna då matavfallet inte kan förväntas bli helt
fritt från plast.
När det gäller förbehandlingsprocessen blev det tydligt att det kan finnas anledning
att göra mätningar för att bättre koppla slurryns kvalitet och uppkomna
rejektmängder till typ av utrustning, processförhållanden, och rutiner för att ge bra
beslutsunderlag inför förbättringar i processen. Det blev också tydligt att matavfallet
från verksamheter innebär utmaningar på grund av att det kan vara förpackat på
väldigt varierande sätt, utan att det i nuvarande förbehandlingssystem finns
processtekniska lösningar för att hantera detta flöde. Det innebär att
verksamhetsavfall kan resultera i ökad bortsortering, ökade rejektmängder, och
sämre slurrykvalitet (plastföroreningar). En sammanfattning av identifierade orsaker
till förluster finns i Figur 3.
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• felsortering - återkoppling och åtgärder
varierar
hämtning • kvalitetskontroll svårt

omlastning

• oavsiktlig inblandning av felaktigt material
• förluster av matavfall

• dålig återkoppling vid brister
• för grov utsortering
anläggning • rejektmängd

Figur 3. Översikt av de viktigaste förlusterna i matavfallskedjan utifrån ett leanperspektiv.

3.2

Resultat från workshop

En workshop genomfördes med inbjudna aktörer med intresse av matavfallets
värdekedja och alternativa arbetssätt. Syftet var att diskutera resultatet av
värdeflödesanalysen, identifiera förbättringsåtgärder samt att aktörerna skulle få
prova på filosofin med lean i formen av ett lean-spel.
Efter en inledande presentation av projektet följde en kort introduktion till vad lean
är för något och de principer det bygger på. Därefter spelade gruppen ett lean-spel
där man under tre spelomgångar gavs möjligheten att se vilka förbättringar som
kunde åstadkommas genom att införa några mindre förändringar i en simulerad
produktionskedja. Detta moment innebar ganska livliga och långa diskussioner inom
de spelande lagen. Spelet avslutades med en diskussion om upplevelsen och vad man
funnit lärorikt.
En av reflektionerna var att förbättringar av kommunikationen internt och mellan
företagspartners i spelet ledde till en ökning på nästan 50 procent i den simulerade
produktionen. Samtidigt innebar simulerade investeringar i flaskhalsar i det aktuella
spelet endast en mycket liten förbättring. En viktig slutsats var att det är effektivare
att komma igång med förbättringsarbetet och hinna införa flera förbättringsförslag,
än att diskutera sig fram till den mest optimala förbättringen (vilket kan vara i stort
sett omöjligt). Spelet upplevdes som ett intressant och nytt grepp för de allra flesta.
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Figur 4. Bilder från genomfört lean-spel.

Ett av de viktigare resultaten som lyftes fram under workshopen var att matavfallet
ibland behandlas vårdslöst efter att det insamlats, vid omlastning och på
behandlingsanläggning, vilket innebär onödiga materialförluster eller försämringar
av kvaliteten. Orsaken kan härledas till bristande rutiner och brister i samsyn och
engagemang kring de kvalitetsbehov som följer med återvinningen. Vikten av intern
kommunikation upplevdes tydligt i lean-spelet men diskuterades dock inte vidare
under detta moment.
Åtgärdsförslag diskuterades sedan i smågrupper och förslagen grupperades under
rubrikerna kommunikation, teknik och ekonomi. Även detta moment ledde till
engagerade diskussioner.
En stor del av förslagen handlade om utmaningarna i källsortering/insamling och att
få fler personer att källsortera matavfall och att hålla fraktionen ren utan inblandning
av restavfall, förpackningar mm.
Det är svårt att få alla att källsortera matavfall men viktigt att erbjuda möjligheten för
alla som vill. Samtidigt måste de som källsorterar och anstränger sig respekteras på
så sätt att deras matavfall faktiskt återvinns som näring och energi i så stor
utsträckning som möjligt.
Utmaningar och åtgärder som diskuterades var:


Högre grad av kontroll i källsorteringen vid fastigheten (soprum och
liknande) föreslogs flertalet gånger som åtgärd mot bristande kvalitet. Olika
tekniska lösningar som taggar eller lås, kameraövervakning i soputrymmen,
matavfallskärl placerade längst från dörren kräver en mer aktiv handling att
kasta i. Matavfallskvarnar diskuterades också som en alternativ teknisk
lösning till ett konventionellt insamlingssystem med påsar och kärl,
framförallt applicerbart i samband med nybyggnation eller mer omfattande
renoveringar.
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Åtgärder för att ta kontroll över den egna organisationens hantering av
matavfallet bör vara betydligt enklare och ger också förbättringar. Vid
upphandlingar och upprättande av avtal bör krav på kvalitetsarbete och
återvinningsgrad på hanteringen av matavfallet ställas vilket inbegriper hur
angivna krav ska följas upp.



Det diskuterades mycket om vikten av kommunikation och uppdaterad
information till abonnenterna och de boende, rätt information vid rätt tidpunkt
och på rätt plats. Effekten av informationsinsatser klingar snabbt av och
information till hushållen gör störst nytta i samband med att man ska kasta
sitt avfall. I detta lyftes även fram att fastighetsägarna har ett stort ansvar. Det
klargjordes även att man redan utför omfattande kommunikationsinsatser av
olika slag runt om i landets kommuner. Det kan inte förväntas att man lyckas
förändra beteendet hos alla medborgare, en del är ointresserade av att
återvinna matavfall och kommer inte ändra sin attityd genom mer kunskap
och argumentation. Det finns dock gott om alternativa metoder runt om i
kommunerna hur man kan kommunicera för att nå ut till olika människor. Att
nå hushållen genom föreningar har fungerat bra när det testats i vissa ”svåra”
områden. Att engagera, utbilda och stödja lokala eldsjälar och ambassadörer
var ett annat förslag som kom upp.



Kommunicera i första hand biogödsel, det cirkulära och nyttan med det.
Biogas är bara spännande för en del vuxna och framförallt om man åker
kollektivt eller biogasbil eller redan har ett miljöintresse men alla har en
relation till mat. Att tänka långsiktigt och kommunicera till barn och
ungdomar var också något som sågs som en mycket bra åtgärd.



Några åtgärder på hur den interna kommunikationen kan förbättras
diskuterades tyvärr inte lika mycket men man nämnde bl.a. arbetsrotation
som ett verktyg för att öka personalens förståelse för systemet och dess krav
och mål.



En utmaning är att det kan förekomma olika organisationer såsom kommuner,
insamlingsföretag, behandlingsföretag och anlitade underentreprenörer i
hanteringskedjan. De behöver knytas ihop bättre än idag, exempelvis genom
samverkansgrupper där parterna kan utbyta erfarenheter och viktiga frågor,
utforma gemensamma mål istället för att suboptimera den egna
verksamheten.



Det är svårt att veta vilka parametrar och data man kan använda och utvärdera
i samband med upphandlingar mm. Därför efterfrågades definitioner och
benchmarking av parametrar för utvärdering och värdering som branschen
kan tänka sig dela med sig av. Här nämndes Avfall Sveriges pågående arbete
att ta fram parametrar för att utvärdera förbehandlingsutrustning med
avseende på bl.a. utsorteringsgrad.
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4 Identifierade förbättringsåtgärder för matavfallets väg
genom värdeflödet och deras potential
Detta kapitel sammanfattar och diskuterar de identifierade förbättringsåtgärderna
från värdeflödesanalysen som genomfördes samt intervjuer och workshop med
aktörer i värdekedjan.
Matavfallet som uppkommer i hushåll och i livsmedelskedjan sorteras, samlas in,
förbehandlas och levereras som matavfallsslurry till biogasanläggningarna som
producerar biogas och biogödsel. Eftersom möjliga åtgärder identifierats längs hela
värdekedjan följer detta kapitel samma uppdelning som matavfallets värdekedja.
Värdekedjan som studerats kan delas in i följande delprocesser:


Sortering och lagring i hushållet



Lagring och tömning



Insamling och transport



Omlastning (sker ibland)



Transport



Mottagning och kontroll



Mellanlagring och inlastning



Förbehandling



Rejekthantering



Utlastning och transport slurry



Rötning



Biogödsel

Mellan dessa processer lagras materialet på flera ställen.
Från ett ekonomiskt perspektiv kan värdet på matavfallet antas vara dels värdet av
sophämtning som hushåll och verksamheter betalar för, dels värdet av slurryn till
rötning. För verksamheterna som hanterar matavfallet är det ekonomiska
perspektivet också starkt förknippat med de kostnader det behäftats med. Vid källan,
hos hushållen, är kostnaden noll kronor men genom insatser i form av påsar, kärl,
administration, insamling, omlastning och behandling samt i vissa kommuner med
optisk sortering även sorteringskostnader, så ökar den ekonomiska insatsen längs
med kedjan för att till slut uppgå till mellan 3 000 – 4 000 kr/ton, som är
totalkostnaden för hantering av matavfall. (Leander, Zeidlitz, 2016). Dock eftersom
de största kostnaderna är engångsinvesteringar kan kostnaden per ton minska om vi
kan öka mängderna utsorterat matavfall. Motsvarande siffra för restavfall är 1 500 kr.
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4.1
4.1.1

Sortering och lagring i hushållet
Uppkomna förluster och orsaker till dessa

Andelen felsorterat material i matavfallet är mellan 1 – 40 procent 2. Bäst kvalitet
återfinns i matavfall från villor, medan flerbostadshus ger något sämre kvalitet. Det
felsorterade materialet utgörs främst av förpackningar. Detta material utgör en förlust
i systemet i och med att det upptar kapacitet och resurser i systemet eftersom det inte
bidrar till återvinningen av matavfall eller produktion av biogas. Istället kan det
orsaka onödigt slitage och haverier i utrustningar. Därutöver har plastförpackningar
en negativ påverkan på biogödseln, se kapitel 4.12. Renhetsgraden på det utsorterade
matavfallet från lägenhetshushåll är bäst vid insamling i separata kärl (97 %), lägre
är det vid användande av underjordsbehållare (90 %), optisk sortering (87 %) och
sopsugsystem (86 %) (Avfall Sverige, 2016a).
2017 var det 223 av landets 290 kommuner som hade separat insamling av
källsorterat matavfall (Avfall Sverige, 2018). Således är det ett betydande antal
kommuner, knappt 70 stycken, där hushåll och verksamheter inte har möjlighet att
sortera ut sitt matavfall för biologisk behandling. Av de 223 kommuner som har
matavfallsinsamling är det inte samtliga som har en fullständig anslutning. Detta
eftersom insamling av matavfall bygger företrädesvis på antingen ett obligatoriskt
system, där alla fastigheter i kommunen ska vara anslutna, eller ett frivilligt system,
där varje fastighetsägare kan välja att avstå från att ansluta sig. Dessutom finns det
ett mindre antal kommuner som endast erbjuder matavfallsinsamling för
verksamheter såsom storkök och restauranger. Utifrån boendetyp är
anslutningsgraden generellt sett högre i flerbostadshus jämfört med villor. För villor
ges dock ofta möjlighet till hemkompost. Som enskild individ kan man alltid själv
välja om man vill bidra till utsorteringen av matavfall eller ej.
Trots att möjlighet ges är det stora mängder matavfall som inte sorteras ut.
Utsorteringsgraden för matavfall i lägenhetshushåll är omkring 47 procent, vilket är
betydligt lägre än för villahushåll som har omkring 73 procent källsorteringsgrad.
Den lägsta utsorteringsgraden erhålls då sopsugsystem används (Avfall Sverige,
2016a).
Andra typer av förluster som har identifierats är kommunikationsinsatser som ej ger
verkan. Distribuerade matavfallspåsar för sortering som används till annat än avsett
är också en förlust i systemet.
4.1.2

Identifierade åtgärder för att minska förlusterna

Ett exempel som haft en positiv påverkan på källsorteringen är att ha ett tydligt och
normerande förhållningssätt i kommunikationen, dvs att utgå från en tydlig förväntan
om att ”här sorterar vi matavfall” i kombination med en gemensam satsning och
Felsorterat material i matavfallspåsen mäts genom plockanalyser vilka utförs som stickprover inom
ett uppsamlingsområde med. Utfallen av dessa finns sammanställda i Avfall Web, Avfall Sveriges
statistiksystem för avfall
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engagemang tillsammans fastighetsägare testades av Kretslopp och Vatten Göteborg
i sitt projekt Matavfallspiloterna (Göteborgs Stad, 2018). Genom en insats med enkel
information om att ”här sorterar vi matavfall” på flera språk samt distribution av
utrustning till 200 lägenhetshushåll resulterade i en ökad utsorteringsgrad på 16
procent. Under försöket monterades en hållare och påse i soprummet för
demonstration.
Högre grad av kontroll i källsorteringen vid fastigheten (soprum och liknande) för att
motverka att felaktigt material kastas i matavfallet. Olika tekniska lösningar, som
taggar eller lås och kameraövervakning i soputrymmen eller vid inkast har i detta
sammanhang lyfts fram som möjliga åtgärdsförslag.
Fastighetsägaren har en viktig roll för utsorteringen av matavfall och ses som en
viktig kommunikationskanal till de boende. Att ha en bra och fortlöpande dialog med
fastighetsägaren kring behållarstorlek, tömningsfrekvens och utformning av
soprummen och hämtställen etc. är viktigt. Förutom en dialog kan också större
ekonomiska incitament skapas för att fastighetsägare ska få en bra kvalité på det
utsorterade matavfallet genom en högre taxa på blandat avfall och felsorteringsavgift
(Avfall Sverige, 2016b).
Obligatorisk utbildning av fastighetsägare är en annan metod som kan bidra till att
förbättra möjligheten till bättre källsortering i lägenheter. Vid nybyggnation är det
också viktigt att beakta avfallshanteringen tidigt i processen så att bästa möjliga
förutsättningar för källsortering ges.
Att erbjuda information om matavfallsortering på andra språk än svenska bidrar
också till högre källsorteringsrad och renhetsgrad av utsorterat matavfall (Avfall
Sverige, 2016b).
Insamling med papperspåsar för matavfall för en högre kvalitet.
Genom att placera kärlet för matavfall längst bort från dörren till soprummet ökar
man kravet på de boende att kasta matavfallet i rätt behållare, vilket minskar felaktigt
material. Samtidigt finns risk att man förlorar en del matavfall som istället kommer
att kastas i restavfallet som är närmare.
Matavfallskvarnar har också identifierats som en alternativ teknisk lösning till
konventionella insamlingssystem med påsar och kärl. Matavfallsslurry som
sönderdelats i kvarn är ofta rent från felsorterat material och sönderdelat vilket
innebär att behovet av förbehandling minskar betydligt innan rötningsprocessen. Om
kvarnarna är kopplade till en separat tank i anslutning till fastigheten kan matavfallet
hämtas med en slurrybil och köras till en samrötningsanläggning för energi- och
näringsåtervinning. Om matavfallskvarn istället kopplas in på avloppsnätet blir
matavfallet en del av avloppssystemet och näringsåtervinning kan endast ske genom
återvinning av avloppsslammet. Jämfört med biogödsel är det en betydligt mindre
andel av uppkommen rötrest från avloppsreningsverk som används på åkermark
(Jensen mfl., 2017).
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Kommunicera vikten av att hålla matavfallet fritt från oönskat material såsom
plastförpackningar och restavfall.
Utforma konstruktiva och enhetliga åtgärder som driver mot ett förändrat beteende
samt kommunicera dessa tydligt till brukare och fastighetsägare.
4.1.3

Effekt av vidtagna åtgärder

Effekter av kommunikationsinsatser mot hushåll man vill uppnå är en ökad
insamling och kvalité på det insamlade matavfallet. I det ovan angivna projektet
Matavfallspiloterna inom Göteborgs Stad ökade matavfallsinsamlingen med 16
procent när ett tydlig normerande förhållningsätt med tydliga förväntningar användes
i kommunikationen i kombination med dörrknackning och att utrustning delades ut.
Ökad kvalitet anses vara viktigt för att upprätthålla säker återvinning av
näringsämnen. Beroende på vilken typ av åtgärder som används för att angripa detta
problem kan det eventuellt samtidigt leda till minskade mängder insamlat matavfall
(och ökade mängder matavfall i restavfallet). Kvalitetshöjande åtgärder tidigt i
hanteringskedjan leder till minskade förluster av matavfall i förbehandlingen genom
att mindre mängder oönskat material behöver avskiljas, vilket samtidigt minskar de
mängder matavfall som separeras ut med rejektet.
Vid insamling av matavfall i papperspåsar istället för vanliga plastpåsar erhålls ofta
ett renare matavfall med mindre innehåll av felsorterad plast och andra föroreningar.
Dock tycks källsorteringsgraden minska något i samband med att vanliga plastpåsar
används.
Lås eller taggar på dörrar till utrymmen eller inkastluckor för matavfallet kan ha en
positiv påverkan på kvaliteten men riskerar samtidigt att minska mängden matavfall
som samlas in därför att oengagerade personer inte kommer göra sig besväret att
kasta matavfallet separat.
Det finns bostadsområden där insamlingen möter större utmaningar än andra på
grund av bostädernas utformning och framkomlighet. Effekter av att inte kunna
erbjuda matavfallsinsamling för alla i kommunen anses kunna urholka trovärdigheten
för systemet och på sikt minska viljan att källsortera matavfall. Några belägg för
dessa farhågor har dock inte framställts.
Matavfallskvarnar anses innebära lägre inblandning av oönskade material, såsom
förpackningar, i matavfallet. Det ger också ett mer lättbehandlat substrat till
anläggningen om det samlas upp i separata tankar och transporteras i separat
behållare på bilen. En annan fördel med matavfallskvarnar är man inte behöver
någon plats för att lagra matavfallet vilket sparar utrymme under diskbänken.
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4.2
4.2.1

Lagring och tömning
Uppkomna förluster och orsaker till dessa

Studier visar att en viktminskning av det utsorterade matavfallet erhålls under
lagring, främst på grund av att vatten avgår men även på grund av nedbrytning
(Avfall Sverige, 2010). I och med att nedbrytningen påbörjas relativt omgående
uppkommer således förluster i samband med lagringen i insamlingskärl. I hela
värdekedjan utgör tiden i kärlet den längsta lagringstiden.
De förluster som uppkommer vid tömning utgörs primärt av matavfall som
omklassas som restavfall. Detta sker av renhållaren genom okulär kontroll av det
översta lagret i kärl i samband med tömning. Arbetsmiljöaspekter erbjuder inte
utrymme för mer omfattande kontroller utan en teknik-/metodutveckling. Tidspress
vid arbetsmomentet uppges också utgöra ett hinder för mer noggranna kontroller av
kvalitén.
Underjordsbehållare kan inte kontrolleras annat än i samband med att innehållet töms
i bilen (vissa typer av system), vilket vid grova fel leder till manuell sortering eller
till att hela lasset klassas om till brännbart.
En förlust som föranleds av felaktig tömningstid eller av felaktigt dimensionerat kärl,
och att kärlet då blir överfullt, är att matavfallet slängs i restmaterialet eller i värsta
fall bredvid kärlet.
Även om en kort lagringstid är att föredra utifrån att nedbrytningen av organiskt
material påbörjas tämligen omgående samt ur ett luktperspektiv så innebär en lägre
tömningsfrekvens färre transporter och därmed en effektivare logistik. Dessa två
aspekter står således i motsättning mot varandra. Vid behov av att effektivisera
logistiken kan det därför vara nödvändigt med förbättringsprojekt som utvärderar vad
som är rimliga och bästa åtgärder.
4.2.2

Identifierade åtgärder för att minska förlusterna

Att tömma vid rätt tid och att ha rätt behållarstorlek är något som vanligtvis fungerar
bra. Det finns i regel en erfarenhetsmässig planering som ökar frekvens av hämtning
vid tillfällen då mer matavfall uppkommer och man hämtar regelbundet så att inte
lagringstiden blir alltför lång. Att tömma vid rätt tid minskar också uppkomst av
dålig lukt som uppstår i samband med nedbrytning av matavfallet. Detta minskar
också risken för uppkomst av fluglarver som kan leda till attitydförändringar och på
sikt försämra förutsättningarna för källsorteringen och insamlingen.
Utveckla rutiner, metoder och teknik som förbättrar möjligheten för renhållare att
utföra bättre kvalitetskontroller i samband med insamlingen.
Digitalisera avvikelsehanteringen, t.ex. genom snabba och enkla avvikelserapporter
med möjlighet att addera foton som kan nå alla relevanta aktörer i värdekedjan.
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Uppdatering av avfall Sveriges ”Mall för upphandling av avfallshämtning 2017-20”
med textförslag om hur anbudsgivare ska arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete,
hur organisationen ansvarig för insamlingen ska redovisa graden av återvunnet
matavfall samt hur de ska arbeta med kvalitetskontroller och hantering av
felsorterade behållare.
4.2.3

Effekt av vidtagna åtgärder

Effekter av bättre förutsättningar att kontrollera materialet i samband med insamling
är en större förståelse för vikten av ett rent material, ökat engagemang att göra rätt
och minskade mängder felsorterat material. På sikt leder det till högre kvalitet på det
insamlade matavfallet och mindre bortsorterat material.
Metoder och teknik som möjliggör effektivare kontroller av matavfallets kvalité och
innehåll av oönskat material kan spara tid för renhållare.
4.3

Insamling och transport

Detta steg i värdekedjan avser insamlingsrutten, dvs transporten mellan olika
hämtställen såsom soprum, och sker vanligtvis med baklastande bil. Detta steg
innefattar också transporten från sista hämtstället till mottagande anläggning.
4.3.1

Uppkomna förluster och orsaker till dessa

Under själva transporten händer inte så mycket med materialet med avseende på
mängder, kvalité och kostnader. Tiden i transport är normalt väsentligt kortare än i
kärl.
Om bilarna inte enbart används för transport av utsorterat matavfall utan även för
annan typ av avfall finns risk för kontaminering om bilarna inte rengörs
ordentligt/tillfredsställande däremellan.
Andra förluster som identifierats i detta steg är förlorad utnyttjandegrad av
transportens (bilarnas) kapacitet. Alla avvikelser från planeringen innebär i regel en
ineffektivitet.
4.3.2

Identifierade åtgärder för att minska förlusterna

Implementera fungerande rutiner för rengöring och kontroll av bilar mellan
körningar av olika avfallsslag.
Arbeta mer med smarta system där behållaren kan kommunicera när det är tomt eller
fullt för att kunna införa dynamisk ruttplanering. Detta skulle öka effektiviteten vid
insamlingen.
4.3.3

Effekt av vidtagna åtgärder

Bibehållen kvalitet i det insamlade avfallet.
Mindre behov av utsortering i förbehandling.
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Förbättrad logistikeffektivitet.
4.4

Omlastning

Omlastning av matavfall sker endast när matavfallet samlas in i områden som
befinner sig långt från behandlingsanläggningen och görs för att effektivisera
transporten. Detta steg i värdekedjan innefattar invägning, tömning och utlastning på
omlastningsstationerna.
4.4.1

Uppkomna förluster och orsaker till dessa

I värdeflödesanalysen noterades att lagringsfickorna inte separerade
avfallsfraktionerna effektivt nog utan restavfall kunde falla ner i fickan för matavfall
i samband med lossning/lastning. Skiljeväggarna var för låga eller för mycket
material lossades i fickorna.
Det finns även en risk för att containrar som används för transporter inte rengjorts
ordentligt efter att de transporterat restavfall och därför kan innehålla sådant avfall
när de sedan fylls på med matavfall.
Utsorteringsmöjligheter vid upptäckta fel är också bristfälliga om lastare/kranar är
för stora och inte kan plocka bort enstaka påsar utan att ta med en betydligt större
mängd korrekta påsar. Det är en utmaning att kombinera effektiv lastning med fin
separering av enstaka påsar. Arbetsmiljön lämpar sig inte för manuellt arbete.
Vid uppkommen kapacitetsbrist i förbehandlingen kan för stora mängder material
lagras i omlastningen för vilket nedbrytning påbörjas och/eller drabbar möjligheten
att städa lagringsytan.
Det blir en del vätska i skåpet när matavfallet komprimeras och om man tippar på
platta och om det inte finns någon uppsamling av denna finns risk att vätskan går
förlorad.
4.4.2

Identifierade åtgärder för att minska förlusterna

Förbättrade rutiner för anläggningspersonal och renhållare för hur lossning av
material ska ske, hur mycket som får lossas i respektive ficka samt förbättra rutiner
för kontroll och åtgärder för att detektera och separera felaktigt material.
Översyn av utrustning och konstruktioner så de håller måttet/funktionen. Utveckla
utrustning/teknik eller metoder för att ta bort enskilda påsar ur en fraktion med
matavfall. Användning av mindre skopor/kranar eller tillämpa manuell omsortering
om det är möjligt ur ett arbetsmiljöhänseende, t.ex. vid en extra station på
omlastningen.
Föra dialog med personalen om behovet av att hålla matavfallet fritt från oönskat
material. Utbildning av den egna personalen samt entreprenörer om syftet med att
hålla matavfallet rent från andra fraktioner och effekter som kommer av felaktigt
material i flödet.
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4.4.3

Effekt av vidtagna åtgärder

Bibehållen kvalitet och kvantitet i det insamlade matavfallet.
4.5

Transport

Detta steg avser den transport som sker från omlastningsstationen till
behandlingsanläggningen och sker vanligtvis med containerbil.
4.5.1

Uppkomna förluster och orsaker till dessa

Under själva transporten händer inte så mycket med materialet avseende mängder,
kvalité och kostnader. Tiden i transport är normalt väsentligt kortare jämfört med
tiden matavfallet ligger i behållaren.
Kvalitetsförluster kan uppkomma från ej rengjorda containers. Andra förluster är
främst orsakade av trafikproblem vilka orsakar tidsförluster. Alla avvikelser från
planeringen innebär i regel en ineffektivitet. Denna typ av linjetransport är i regel
effektiv då containerbilarna har hög kapacitet. Transporteffektiviteten är dock
maximalt 50 procent eftersom containrarna går tomma i retur från
behandlingsanläggningen.
4.5.2

Identifierade åtgärder för att minska förlusterna

Kommunicera vikten av att hålla matavfallet fritt från övriga fraktioner.
Implementera rutiner för rengöring och kontroll av containers som använts att
transportera andra avfallsslag.
Använd IT-stöd för att undvika trafikproblem.
4.5.3

Effekt av vidtagna åtgärder

Minskad förorening av matavfallet.
Förbättrad transport och logistikeffektivitet.
4.6

Mottagning och kontroll

Detta steg inkluderar invägning, tippning och tömning av matavfallet. Mottagningen
av matavfall varierar mellan anläggningar där både tömning direkt i tippfickan och
tömning på golv och med hjälp av skopa till tippficka förekommer.
4.6.1

Uppkomna förluster och orsaker till dessa

Vid värdeflödesanalysen noterades att förpackat matavfall från verksamheter, såsom
livsmedelsindustrin och detaljhandeln som ankommer med pall lastas in i
förbehandlingen tillsammans med det källsorterade matavfallet från hushåll. Större
mängder förpackningar orsakar större förluster av matavfall eftersom oönskat
material tar med sig matavfall som hamnar i rejektet.
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Vid analysen lades det också märke till mottagning av matavfall i
metallförpackningar där matavfallsmängden var liten i förhållande till
förpackningsmängden. I och med att befintlig utrustning inte var utformad för att
krossa metallförpackningar ledde detta till att stora mängder fick sorteras bort vilket
gav upphov till förluster i mängder men även omarbete. Vid reflektion över
situationen blev slutsatsen att vissa förpackade material inte bör tas emot som
matavfall, alternativt direkt klassas om till restavfall vid mottagning.
Vid felaktigt levererad kvalitet görs notering hos behandlingsanläggningen, men
rutiner för feedback och direkt återkoppling till verksamheter och fastighetsägare i
insamlingsledet kan förbättras.
4.6.2

Identifierade åtgärder för att minska förlusterna

Separata linjer för källsorterat matavfall och förpackat matavfall från verksamheter,
linjer som också är utformade efter vilken typ av matavfall som tas emot. Det finns
flera olika tekniker och leverantörer av utrustning för att separera bort emballage från
matavfall, beroende på behov och typ av förpackning som matavfallet levereras i.
Utveckla rutiner för mottagning, kontroll och omklassning som syftar till att undvika
inblandning av felaktigt avfall samt minimera förlusterna.
4.6.3

Effekt av vidtagna åtgärder

Minskade mängder förpackningar och annat oönskat material i systemet minskar
även materialförlusterna och kostnaderna i efterföljande steg.
Effekter av att insamla och behandla matavfall av olika kvalitet (innehåll av oönskat
material) i separata flöden är att renare matavfall kräver betydligt mindre
förbehandling, som genererar förluster, för att nå kraven från biogasanläggningarna.
Med separata produktionslinjer för källsorterat hushållsavfall respektive förpackat
matavfall från verksamheter begränsas konsekvensen av ett stopp i en av dem.
4.7

Mellanlagring och inlastning

Mellanlagring innan matavfallet lastas in i förbehandlingsprocessen kan ske på
hårdgjorda ytor, i tippfickor eller liknande. Inlastning sker med skopa eller kran.
Ibland tippas matavfallet direkt i en tippficka för omedelbar inmatning i
förbehandlingsprocessen.
4.7.1

Uppkomna förluster och orsaker till dessa

Det saknas möjligheter att separera ut enskilda påsar med felaktigt material utan att
samtidigt plocka med påsar med matavfall. Kranen som används för inlastning
används även för detta men den är för stor och tar alltför stora lass.
Vid stora mängder och kapacitetsbrist i förbehandlingen kan det lagras upp material
som för vilket nedbrytning påbörjas och eller drabbar möjligheten till städning av
lagringsytan.
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4.7.2

Identifierade åtgärder för att minska förlusterna

Utveckla teknik och metoder för att separera ut enskilda påsar eller små mängder ur
fraktionen alternativt omarbeta den utplockade avfallet manuellt i en egen station.
Undvika att matavfall mellanlagras längre än nödvändigt, t.ex. genom att tillämpa
”first in – first out” i mellanlager, effektiv logistikplanering och väl dimensionerad
kapacitet i efterföljande steg.
4.7.3

Effekt av vidtagna åtgärder

Förbättra kvaliteten på avfallet som förbehandlas utan att förlora material.
4.8

Förbehandling

I förbehandlingen blandas matavfallet upp med vätska vid behov medan det mixas,
finfördelas och oönskat material separeras bort. Det finns en mängd olika tekniker
för detta. Separeringen krävs för att skydda utrustning i biogasproduktionen från
material som den inte designats för och som riskerar att skada utrustningen.
Dessutom krävs separering för att minimera mängden synliga föroreningar i slurryn
och i förlängningen i biogödseln.
4.8.1

Uppkomna förluster och orsaker till dessa

Kostnaderna i förbehandlingen uppgår till i genomsnitt 515 kronor per ton (Avfall
Sverige, 2018). Utav dessa utgör underhållskostnaderna omkring 20 procent eller
115 kronor per ton (Yngvesson, 2017). Uppskattningsvis kan hälften av underhållet
härledas till bristande kvalitet på mottaget matavfall som alltså skulle kunna
undvikas. Baserat på att 406 000 ton matavfall i Sverige samlas in till rötning
beräknas denna förlust till 23 miljoner kronor. Samtidigt kan det tolkas som att
tekniken inte är väl anpassad för det mottagna matavfallets kvalitet.
Materialet som separeras i förbehandlingen benämns ”rejekt” och hanteras som en
brännbar avfallsfraktion. Förbehandlingen i värdeflödesanalysen baseras på
skruvpressteknik, den separerar omkring 40 procent av ingående material.
Skruvpressteknik representerar dock en äldre typ av förbehandlingsteknik med högre
rejektmängder än modernare lösningar erbjuder. Enligt Avfall Sveriges senaste
statistik separeras i genomsnitt 19 procent av det insamlade materialet bort i
förbehandlingen och det finns anläggningar som uppges klara ner mot 10 procent
rejekt.
Separationen av oönskat material innebär även att en del matavfall separeras ut.
Detta kan betraktas som kassation av matavfall i systemet. Hur stor del av det
separerade rejektet i förbehandlingen som utgörs av matavfall har ej gått att ta reda
på. En undersökning från 2013 kom fram till att rejektet innehåller mellan 10 till 40
procent matavfall och att så mycket som 50 till 80 procent av metanpotentialen finns
kvar i rejektet (Björkmalm, 2013). Sedan dess har många anläggningar arbetat med
att minska sina rejektmängder, bl.a. genom att tvätta rejektet och ersätta gammal
utrustning med modernare förbehandlingsteknik. En grov uppskattning blir därmed
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att mellan 5 till 25 procent av rejektet består av matavfall, motsvarande 4 000 till
20 000 ton per år. Detta utgör i så fall kasserat material i förbehandlingen och kan
värderas på samma sätt som det nyttiggjorda matavfallet till 3 500 kronor per ton,
motsvarande 14 till 70 miljoner kronor.
Produktionsstopp kan leda till att matavfall måste skickas till förbränning för att det
saknas lagringsmöjligheter eller att det finns begränsningar i tillstånd att lagra
matavfallet.
4.8.2

Identifierade åtgärder för att minska förlusterna

Utveckla förbehandlingstekniken så den blir mer robust och driftsäker och inte
påverkas av kvalitetsbrister i det mottagna matavfallet.
Utveckla förbehandlingstekniken så att den blir effektivare på att separera oönskat
material med minimala förluster av matavfall. Nyare separationsteknik ger betydligt
mindre mängder rejekt utan att försämra kvaliteten på slurryn avseende synliga
föroreningar. Inom Avfall Sverige pågår ett arbete med att ta fram och verifiera en
metod för att utvärdera förbehandlingsteknik med avseende på graden av avskiljning
av oönskat material samt graden av återvinning av matavfallet.
Uppdatera Avfall Sveriges ”Mall för behandling och slutligt omhändertagande av
källsorterat matavfall” med textförslag om att anbudsgivare ska arbeta med
kontinuerligt förbättringsarbete samt förslag om hur de ska redovisa graden av
återvunnet matavfall.
Fortsatt förbättringsarbete i källsorteringen för att på så vis höja kvaliteten i
matavfallet.
Papperspåsar i källsorteringen kan förväntas reducera graden av felsorterat.
Papperspåsar orsakar inte heller några kända problem i efterföljande processer och
måste därför inte separeras i förbehandlingen.
Förluster av matavfall i förbehandlingen skulle också kunna minskas om
separationen av oönskat material sker i biogödseln.
4.8.3

Effekt av vidtagna åtgärder

Förbättringar i det inkomna materialet reducerar såväl rejektmängderna som
underhållskostnader.
Bättre metoder för utvärdering av tekniken förbättrar kravspecifikationer i
upphandlingar och underlättar jämförelser av olika tekniker.
Effektivare separering med mindre materialförluster i förbehandlingen innebär att
mer matavfall återvinns som biogas och näringsämnen.
Driftsäker teknik ökar tillgängligheten och minskar risken för produktionsförluster
och oförutsedda underhållskostnader.
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Utsortering av föroreningar från biogödseln skulle innebära att icke rötbart material
följer med genom hela processen och därför måste övriga processteg som kvarnar,
pumpar, tankar och omrörare, anpassas till sådana förutsättningar.
4.9
4.9.1

Rejekthantering
Uppkomna förluster och orsaker till dessa

Rejektet i pilotfallet var 40 procent av mottaget avfall, men enligt Avfall Sveriges
statistik utsorteras i snitt 19 procent av det insamlade materialet i olika steg i
behandlingsprocessen. Utifrån totalt insamlade mängder matavfall i Sverige
motsvarade detta 79 000 ton under 2016 (Jensen m.fl, 2017). Priset för att förbränna
avfall uppgår till åtminstone 800 kronor per ton vilket vid betyder en total kostnad på
63 miljoner kronor.
4.9.2

Identifierade åtgärder för att minska förlusterna

Bättre teknik för separering av oönskat material i förbehandlingen.
Neddelning av matavfallet så att det inte separeras ut som oönskat material och
lättare tvättas bort från rejektet.
Om det separerade fraktionen från förbehandlingen tvättas efter separeringen kan
tvättvätskan återföra en del av matavfallet till processen och mängden rejekt minskar
i motsvarande grad.
4.9.3

Effekt av vidtagna åtgärder

Mindre rejektmängder innebär lägre kostnader för omhändertagande (förbränning)
för anläggningen.
Det ökar även totaleffektiviteten i systemet och återvinningsgraden.
Mer matavfall till rötningen ger ökad biogasproduktion vilket genererar mer intäkter.
4.10 Utlastning och transport slurry
4.10.1 Uppkomna förluster och orsaker till dessa

Förluster som kan uppstå på grund av föroreningar såsom plastfragment och inert
material i slurryn uppkommer nedströms i processen i form av utökat
underhållsbehov och produktionsstopp i efterföljande biogasprocess.
Slurrytankarna och tankbilarna som används är i regel fria från föroreningar men det
noterades att det ibland förekommer överfyllnad och spill som innebär förlust av
slurry och att bilen måste tvättas extra. Tanktransporter mellan förbehandling och
rötning är i regel effektiva, men störningar i processerna kan generera extrakörningar
eller tomkörningar.
Alla avvikelser från planeringen innebär i regel en ineffektivitet.
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4.10.2 Identifierade åtgärder för att minska förlusterna

Bättre teknik för att undvika överfyllning av lagringstankar och tankbilar.
Cykloner har börjat användas för att få bort inert material som grus/sten/äggskal etc.
4.10.3 Effekt av vidtagna åtgärder

Ytterligare rening av slurryn innebär mindre slitage och risk för produktionsbortfall i
rötningen.
4.11 Rötning

Då rötningen inte studerades i detta projekt kan det bara konstateras att icke rötbart
material orsakar ökat underhållsbehov och produktionsbortfall i rötningen. Det bidrar
till ökat slitage och ibland haverier i utrustningen. När det icke rötbara materialet
ackumuleras i processen, i lagertankar och rötkammare, upptar det volym som i
praktiken sänker kapaciteten, biogasproduktionen, i anläggningen. För att komma till
rätta med ackumulerat material måste rötkammaren tömmas och det i sin tur innebär
fullständig avställning med produktionsbortfall och långa uppstarttider till följd.
Åtgärder för att angripa detta handlar om att begränsa mängden oönskat material in i
processen. Det innefattar bl.a. bättre kvalitet på källsorterat matavfall, minska
föroreningarna från insamling och omlastning samt effektiv separation av plast i
förbehandlingen,.
Alternativa åtgärder är t.ex. utveckling av processteknik och metoder som är mindre
känslig för dessa material.
4.12 Biogödsel

Liksom för rötning har biogödseln inte studerats i projektet. Att biogödseln är av bra
kvalité, exempelvis fri från plast och andra synliga föroreningar, är en viktig
miljöaspekt och förtroendefråga för systemet där miljönyttan bygger så mycket på att
matavfallet återvinns som näring i ett cirkulärt kretslopp. Gränsvärden för synliga
föroreningar i biogödsel finns i certifieringssystemet Certifierad Återvinning. Även
biologiskt nedbrytbar plast bidrar till synliga föroreningar i analyser av biogödseln i
de fall plasten inte bryts ner i rötkammaren.
Genom att minska på mängden plast som tillförs systemet minskar även risken för att
plast ska följa med biogödseln ut på åkern vid återföring av växtnäringen.
En alternativ åtgärd är separering av plast i biogödseln, som i dagsläget tillämpas
som ett komplement till övriga kvalitetsåtgärder under matavfallets väg till
jordbruket. Det skulle också kunna utvecklas till att vara den huvudsakliga
separationspunkten för plasten, förutsatt att värdekedjan och övriga processteg har
anpassats för att hantera det.
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4.13 Sammanfattning av förluster och åtgärder

I Figur 5 nedan redovisas en sammanfattning över de viktigaste åtgärderna för att
minska förlusterna för att få en mer effektiv insamling och hantering av matavfallet.
Inom ramen för detta projekt har det dock inte varit möjligt att kvantifiera samtliga
dessa. I och med att förutsättningarna mellan olika kommuner och
behandlingsanläggningar skiljer sig åt med avseende på exempelvis kvalitet på
källsorterat matavfall och teknik för hantering av matavfallet är det svårt att göra en
generell prioritering mellan de identifierade förlusterna och åtgärderna utan detta
behöver varje kommun göra utifrån sina specifika förutsättningar.
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Ökad samverkan
•samsyn mellan kommuner, insamlande och behandlande organisationer kring
kvalitetsbehov och mål
•gemensam värdeflödesanalys för ökad förståelse av krav och behov i olika delar
av värdekedjan
•gemensamma former för fortlöpande samverkan och kommunikation mellan
ovanstående parter i värdekedjan

Förbättrad kravställning
•förbättrade underlag för upphandling av insamling och behandling av matavfall
•krav på ständiga förbättringar
•krav på grad av återvinning genom hela kedjan
•uppföljning av specificerade krav och parametrar för utvärdering
•bättre återkoppling vid identifierade brister

Undvik inblandning av andra avfallsslag efter insamlingen
•förbättra rutiner, metoder och teknik som minimerar inblandning av oönskat
material samt förpackningar
•arbetsrotation för ökad förståelse av krav och behov i olika delar av värdekedjan

Minska förlusterna av matavfall i förbehandlingen
•förbättrade kontrollmöjligheter i alla steg innan förbehandling
•utveckla teknik och metoder som tillåter enstaka, manuell utsortering under
hanteringen
•minimera tillförsel av plast och förpackningar till systemet, t.ex. med
papperspåsar eller avfallskvarnar
•effektivare separation och rejekttvätt i förbehandlingen
•robustare processutrustning /-lösningar i biogasprocessen och separering av
oönskat material i biogödseln

Minska felsortering
•normkritisk kommunikation kring källsortering av matavfall
•papperspåsar framför plast- och bioplastpåsar
•matavfallskvarnar med separata tankar
Figur 5. Sammanfattning över de viktigaste förbättringsåtgärderna för att minska identifierade
förluster i värdekedjan.
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5 Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
5.1

Slutsatser och diskussion

Det övergripande syftet med projektet var att med hjälp av leanmetodik identifiera
förluster och utvärdera åtgärder för att förbättra dagens hantering av matavfall med
fokus på flödet efter den initiala sorteringen fram till färdig rötbar slurry. I
förlängningen kan sedan vidtagna åtgärder bidra till en ökad återvinning av matavfall
samt lägre kostnader och högre kapitalutnyttjande på biogasanläggningar. I och med
att hushållens utsortering visade sig ha en så stor påverkan på efterföljande steg i
värdekedjan har källsorteringen beaktats i en större utsträckning än vad som avsågs
från början.
De största förlusterna med avseende på mängder uppkommer till följd av bristande
utsortering i hushåll som har möjlighet att sortera ut sitt matavfall, det vill säga det
första steget i värdekedjan. Dessa förluster uppgår till drygt 50 procent av tillgänglig
mängd hos hushållen. Idag lägger kommunen relativt stora resurser i detta steg
genom olika informations- och kommunikationsinsatser i syfte att öka utsorteringen
av, och förbättra kvalitén på, det utsorterade matavfallet. Sådana insatser har
samtidigt positiva effekter även på andra avfallsslag såsom förpackningar. Utifrån ett
lean perspektiv är icke utsorterat matavfall en effektivitetsförlust, det vill säga en
potential att öka flödet snarare än en förlust i flödets värdekedja vilket varit fokus i
detta projekt.
Följande slutsatser med tillhörande diskussioner kan dras från projektet:


Lean- och värdeflödesmetodik är användbart för att arbeta med
ständiga förbättringar i matavfallsflödet

Att arbeta med lean- och värdeflödesmetodik fungerade förvånansvärt väl i
avfallshanteringsprocessen. Några utmaningar är att man i avfallshantering har ett
flertal aktörer inblandade och då är det viktigt att det finns tydliga och fastställda mål
att arbeta mot. Dessa kan t.ex. komma från kommunens hållbarhetsmål och
verksamheternas mål samt beslutad avfallsplan. När målen väl är satta så tycks
värdeflödesanalys fungera väl som metod att skapa samsyn kring hur flödet ser ut
och vilka problem man har och vem som kan angripa vilket problem. Leanspelet
fungerade väl för att testa leanprinciper och diskutera vilka olika angreppssätt som
finns mot olika problem, men ger inte detaljerade lösningar på problemen. Något
som identifierades var att man behöver säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete
och avvikelsehantering mot de uppsatta målen. En annan utmaning är att man har två
kunder, en kund som utgör en avfallslämnare och en kund som utgör
materialmottagare. Man måste bibehålla kvalitets- och flödesfokus gentemot båda
dessa kunder. Vi måste respektera kunden som lämnar material och få ut mesta
möjliga miljönytta av detta. Kunden som tar emot material ska respekteras genom att
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få bästa möjliga kvalitet på materialet. Båda kunderna behöver så klart servicen i
”rätt tid”.
 Kassation och omarbete är den viktigaste förlusten i matavfallets
värdekedja
Ur ett leanperspektiv är kassation och omarbete av matavfall den viktigaste förlusten.
Bristande utsortering i källsorteringen samt förpackat matavfall orsakar kassation vid
förbehandlingen när detta separeras och tar med matavfall. Förlusten uppgår till
uppskattningsvis mellan 4 000 till 20 000 ton per år i Sverige vilket i kostnader
motsvarar 14 till 70 miljoner kronor i värdekedjan.
Rejektmängden genererar kostnader för förbränning motsvarande 63 miljoner kronor
och genom att minska rejektmängderna kan dessa kostnader reduceras.
Det finns en tydlig koppling mellan förbehandlingsteknik, kvalitet på
matavfallsslurry och andel matavfall i rejektet. Granskning av driftförhållanden och
rutiner ger ett bra beslutsunderlag för förbättringar i förbehandlingsprocessen. Vissa
anläggningar som har möjlighet att tvätta rejektet (omarbete) kan dock rädda en del
av matavfallet. Teknisk utveckling och förnyelse av förbehandlingsutrustning är
effektiva åtgärder, men kan ta lång tid att implementera då utbytestakten är 10 till 15
år. Lite snabbare åtgärder är att förbättra interna rutiner och personalens kompetens
och engagemang kring kvaliteten, för att förhindra ytterligare försämring av
kvaliteten under hanteringen av matavfallet. Goda exempel och metoder för att öka
kunskapen och förutsättningarna för en bra källsortering är också viktigt att använda
sig av. Alla åtgärder som har potential att minska tillförseln av plast, förpackningar
och andra avfallsslag är bra i den mån de går att applicera i befintlig värdekedja.
Kostnaderna från underhåll som härleds till kvalitetsbrister i det inkommande
materialet uppskattas uppgå till 23 miljoner kronor per år. Dessa kan minskas genom
förbättringsåtgärder i tidigare steg i värdekedjan såsom egna rutiner och bättre
källsortering.
Även om de största potentialerna ligger i utsorteringsgraden och kvalitén på det
utsorterade matavfallet så har projektet identifierat en rad olika förbättringsåtgärder
att vidta i efterföljande steg i värdekedjan. I dessa steg som aktörerna själva kan
påverka antingen som beställare (kommun) eller mottagare (återvinningsaktör) av
matavfall är man idag inte lika noggrann eller insiktsfull nog för att åtgärda
förekommande brister.
De viktigaste förbättringsåtgärderna som har identifierats är:


En ökad samverkan mellan aktörerna i värdekedjan

I detta arbetet är det viktigt att erhålla en samsyn hos alla inblandade aktörer i kedjan
kring kvalitetskrav och mål som tidigare nämnts och hur de ska uppfyllas, samt
bedriva ett fortlöpande förbättringsarbete och ha ett forum i vilket man kan lyfta
viktiga frågor som uppstår inom verksamheterna. Det skapar förutsättningar för en
ökad kommunikation både internt och externt. Detta är också viktigt för att undvika
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suboptimeringar i värdekedjan samt för att lösa gemensamma utmaningar såsom
konflikten mellan en hög kvalitet och hög utsorteringsgrad av matavfallet.


En ökad kravställning från kommuner

Tydligt förankrade krav mot anlitade insamlings- och återvinningsentreprenörer är ett
möjligt verktyg för att nå detta där det idag finns upphandlingsmallar för insamling
och behandling av matavfall. Några exempel på dessa krav är att behandlande
anläggning ska bedriva ett aktivt arbete med ständiga förbättringar, vidta åtgärder vid
funna brister, krav på utsortering, bedriva kvalitetskontroller och krav på
rapportering av återvinningsgrad etc. För att minska tillförseln av
förpackningsmaterial i förbehandlingen är det också viktigt att dessa anläggningar
ser över hur de hanterar förpackat verksamhetsavfall.


Förbättrade rutiner i hela värdekedjan

Det är också viktigt att personalen som praktiskt arbetar med insamlingen och
hanteringen av matavfall är medvetna om och engagerade i behovet att hålla
matavfallet rent. Detta kräver att utrustning och rutiner är anpassade för en korrekt
hantering som förebygger risker för inblandning av andra fraktioner. Exempel på
sådant som påverkar dessa faktorer är tidsåtgång för olika moment, rengöring av
skopor, containers etc. I detta arbete är det fördelaktigt om checklistor tillämpas som
visar att kontrollerna utförs och att uppföljning görs så att rutinerna efterlevs.
5.2

Måluppfyllnad

Nedan redovisas uppsatta projektmål och projektresultat och en kort beskrivning av i
vilken utsträckning projektet uppfyllt dessa:
Projektmål:
1. Identifiera, kvantifiera och värdera förluster genom värdeflödesanalys
Projektet lyckades identifiera många förluster och kvantifiera och värdera en
del av dessa. Det var dock svårt att kvantifiera och värdera samtliga
identifierade förluster inom ramen för projektet.
2. Identifiera åtgärder som förbättrar källsortering, insamling och
förbehandling för att öka mängden av och kvalitén på behandlat matavfall:
Detta mål är uppfyllt där identifierade åtgärder också verifierats och
förankrats inom projektet. Flera identifierade åtgärder var dock kända innan
projektet påbörjades.
3. Identifiera de kvalitetsbrister vid behandling av matavfallet som har störst
påverkan på förluster samt underhållskostnader i produktionen:
Projektet har lyckats identifiera de största bristerna och de främsta orsakerna
till varför de uppstår. Det har dock inte varit möjligt givet storleken på
projektet att kvantifiera dessa i kronor.
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4. Öka kunskapen hos insamlande organisationer och anläggningsägare om
viktiga parametrar som påverkar återvinningsgraden:
Detta mål är uppfyllt.
Projektresultat:
1. Sammanställning över vilka delar i värdekedjan som skapar förluster
Detta är uppfyllt.
2. En värdeflödesanalys för en fallstudie
Detta är uppfyllt.
3. Åtgärdsförslag för minskade kvalitéts- och kvantitetsförluster i matavfallets
värdekedja
Detta är uppfyllt.
4. Ökad kunskap om leanmetodik som verktyg för att förbättra hanteringen av
matavfall
Detta är uppfyllt för projekt- och arbetsgruppen som var med i projektet och
workshopen och för de som läser och tar till sig rapporten.
5.3

Nyttiggörande

Förväntade effekter till följd av projektet och erhållet resultat är:


Bättre fokus på den egna processen med minskade förluster som följd.



Ställa högre krav som beställare (kommunerna) på behandlingsanläggningar
och insamling av matavfall.



Utveckling av befintliga upphandlingsmallar för matavfall med textförslag
om hur anbudsgivare ska arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete och hur
de ska redovisa graden av återvunnet matavfall samt att anbudsgivare ska
beskriva hur de utför kontroller i insamlingen.

Dessa kommer att bidra till en mer effektiv hantering av matavfallet med minskade
förluster som följd. Detta kommer att få en positiv påverkan på det nationella
återvinningsmålet för matavfall då man i måluppföljningen tar hänsyn till uppkomna
förluster.
5.4

Nästa steg

Nästa steg för att nyttiggöra projektresultaten är:


Leanutbildning hos avfallsentreprenörer och kommuner i syfte att förändra
tankesätt och förbättringsarbete.
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Genomföra värdeflödesanalyser hos fler kommuner och aktörer som hanterar
matavfall.



Utveckling av processteknik för minskade förluster.



Förbättra interna rutiner och arbetssätt i hos aktörer i värdekedjan .



Introducera samverkansformer mellan involverade aktörer i värdekedjan för
att skapa samsyn, öka förståelsen, driva förändringsarbete och adressera
gemensamma utmaningar.



Förbättrad kommunikation mellan aktörer i värdekedjan.



Uppdatering av befintliga upphandlingsmallar och ingående kriterier som
tillhandahålls av Avfall Sverige så de bättre fångar branschens utmaningar
och potentiella åtgärdslösningar. Detta kan få stor effekt på framtida
upphandlingar och dess praktiska genomförande.



Delar av resultatet från värdeflödesanalys kommer att spridas inom branschen
genom publicering och presentation på vetenskaplig konferens samt
branschtidning såsom Avfall och Miljö.
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6 Projektkommunikation
Projektet har presenterats på två av Avfalls Sveriges arbetsgruppsmöten,
verksamhetsgrupp Matavfallsinsamling den 19 september 2018 och
verksamhetsgrupp Rötning den 27 september 2018. Dessa har då getts möjlighet att
kommentera och lämna synpunkter på de preliminära resultaten.

2017-11-22

Workshopen har kommunicerats på RE:Source hemsida och inbjudningar till den har
spridits med Avfall Sveriges försorg till dess medlemmar och nätverk, samt genom
projektgruppens egna nätverk till insamlare, fastighetsägare och teknikleverantörer.
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Bilaga A Värdeflödesanalys
Översikt av utmaningar och möjliga lösningar som identifierades. Detaljerad
information om processtegen har kommunicerats till de deltagande verksamheterna.

Från insamling till omlastning
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Från omlastning till utlastning av rötbar slurry

50

