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SAMMANFATTNING 

För att nå målet i Parisavtalet räcker det inte att enbart minska utsläppen av koldioxid, utan den måste 

fångas upp och lagras. Ett sätt att göra det är att öka växters och jordas förmåga att lagra kol, där kan 

biokol spela en viktig roll. Biokol bildas i en pyrolysprocess när organiskt material hettas upp utan 

tillgång till syre.  

Studien har undersökt förutsättningarna för att anlägga en produktionsanläggning för biokol i 

Östersunds kommun. För att se vilka material som finns tillgängliga att producera biokol av har data 

samlats in från Gräfsåsens avfallsanläggning. Andra projekt har studerats för att få fram ekonomiska 

förutsättningar och lämpliga platser för anläggningen har jämförts. Resultatet påvisar att tio organiska 

material finns tillgängliga, varav tre uppfyllde satta kriterier att producera biokol av (trädgårdsavfall, 

externslam och organiskt hushåll/verksamhetsutfall). Resultatet visar stor spridning kring de 

ekonomiska förutsättningarna, något som främst grundar sig i en osäker marknad för biokol och 

varierande bidragsstöd. Tre olika platser i Östersunds kommun, där en biokolsanläggning kan placeras, 

jämfördes enligt tre olika faktorer.  

Diskussionen belyser att även negativa sidor måste tas hänsyn till för att välja det mest lämpliga 

materialet att producera biokol av. Detta på grund av materialens innehåll av olämpliga fraktioner, som 

tex plast i det organiska materialet och tungmetaller i slam. Vikten av att se helheten lyftes också, där 

en biokolsanläggning tillsammans med resterande avfalls-, energi- och bränslesystem kan skapa en 

helhet för ett mer cirkulärt användande av resurser och näringsämnen. För att identifiera dessa 

interaktionspunkter krävs vidare studier.  

Slutsatsen av studien är att trädgårdsavfall är det lämpligaste materialet att producera biokol av. Studien 

påvisar även att många faktorer påverkar de ekonomiska förutsättningarna. För att föreslå en plats för 

biokolsanläggningen bör en mer djupgående analys göras. 

 

Nyckelord: Biochar, avfallsmaterial, biokolsanläggning, koldioxidsänka 

  



 

 

ABSTRACT  

To reach the goal set by the Paris agreement it’s not enough to reduce greenhouse gas emission but to 

also capture and store it. One way to do that is to increase the ability for plants and soils to store carbon, 

where biochar can play an important role. Biochar is produced by pyrolysis, when organic matter is 

heated without access to oxygen. 

This study has looked at the conditions to build a production facility for biochar in the municipality of 

Östersund. To see what materials that can be made available to produce biochar from, data has been 

collected from the waste disposal facility of Gräfsåsen. Other projects have been studied to produce an 

economic overview and appropriate locations for the facility have been compared. The result from the 

study provided ten different materials, where three of them passed the criteria’s that were set (garden 

waste, sludge and organic waste from households). The economic overview showed that the economic 

feasibility of a project in Östersund differ due to an undeveloped market for biochar and what level of 

government support the project can get. Three different locations for the facility was compared by three 

factors. 

The discussion illuminates the importance to consider the materials content of hazardous components, 

like plastics in organic waste and heavy metals in sludge, when choosing the best material to produce 

biochar from. It’s also important to see the whole, where a production of biochar can interact together 

with the rest of the waste disposal, energy- and fuel system, to create a circular system where resources 

and nutrients are used in a sustainable way. To identify these connections further studies are required.  

The conclusion shows that garden waste is the most appropriate material to produce biochar from. 

Furthermore, many different factors affect the economic feasibility for an establishment of a production 

facility. To propose one suitable location, for a production facility, a more in-depth analysis need to be 

made  
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1 INLEDNING 

1.1 VAD ÄR BIOKOL? 
När organiskt material hettas upp till minst 250°C med begränsad tillgång till syre så bildas biokol. 

Denna process kallas för pyrolys och kan bland annat användas till att göra träkol eller biokol. Skillnaden 

mellan de två är att biokol är menat att användas till att förbättra jordmånen medan träkol främst används 

som bränsle. En viktig faktor för biokol och även träkol är vissa speciella organiska kolformeringar som 

bildas i pyrolysprocessen. Dessa formeringar skiljer sig markant från materialet som initialt användes i 

processen och är en viktig del i biokolets förmåga att agera som jordförbättrare (Lehmann & Joseph, 

2015).  

Användningen av biokol i jord har varit vanlig på många platser världen över i många århundraden, 

även om det finns vissa frågetecken kring om användningen har varit medveten eller inte. Det mest 

kända exemplet är de svarta jordarna i Amazonas, även kallad för Terra Preta, som är upp till 8000 år 

gamla. Även om det höga kolinnehållet inte enbart kan förklaras genom applicering av biokol så går det 

att fastslå att den har spelat en avgörande roll för jordarnas höga bördighet och dess förmåga att lagra 

kol över lång tid (Wiedner & Glaser, 2015). Tekniken för att producera biokol har förändrats under 

tidens gång, traditionella metoder, såsom träkolsugnar, medför problem såsom höga utsläpp. Därför är 

det viktigt att andra processer för att producera biokol används, se sida Fel! Bokmärket är inte 

definierat. (Brown, et al., 2015).  

1.2 BIOKOL I ETT STÖRRE PERSPEKTIV 
Människan har sedan mitten av 1900-talet varit den enskilt största faktorn till förhöjda temperaturnivåer 

på jorden. En ökning på 0,85°C har i genomsnitt observerats på land mellan 1880 till 2012, även om det 

regionalt skett kraftigare temperaturökningar (Allen, et al., 2018). Målet som nästan alla världens länder 

kom överens om under Parisavtalet 2015 fastslår att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 

2°C, med en strävan om att ökningen ska hållas till 1,5°C (United Nations, 2015). Enligt Rogelj, et al 

(2018) kräver detta inte enbart att utsläppen av växthusgaser måste minska, men att varje års förskjutning 

av minskade utsläpp innebär två års mindre tid att nå nollutsläpp och en värld med mindre, eller lika 

med, 1,5°C temperaturökning. Författarna menar på att om de åtaganden som varje land åtagit sig 

uppfylls till år 2030, är det osannolikt att temperaturökningen kommer kunna hållas till 1,5°C. Detta 

innebär att det inte längre räcker att minska utsläppen av växthusgaser, utan att växthusgaser, och då 

framförallt koldioxid måste fångas upp och lagras. Det finns olika tillvägagångssätt för att göra detta 

och ett sätt är att öka växters och jordas förmåga att lagra kol, där kan biokol spela en viktig roll (Rogelj, 

et al., 2018). På global skala finns det stor teoretisk potential för detta, men det beror till stor del på 

vilken råvara som använts, hur den har producerats och transporterats med mera (Lehmann & Joseph, 

2015). Om alla tillgängliga rester från jord- och skogsbruk i världen skulle användas till att göra biokol 

så skulle utsläppen av koldioxid minska med 4 gigaton per år (Flannery, 2015). Detta kan sättas i relation 

till världens samlade utsläpp av koldioxid som år 2017 låg på ca 34,7 gigaton (Global Carbon Project, 

2019).  

Enligt Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) (2015) utarmas jordens jordar 

av ohållbara metoder i jordbruket och en övergång till skonsammare metoder är ett måste för att 

säkerställa viktiga ekosystemtjänster som klimatreglering och andra försörjande tjänster, samt 

biodiversitet. Ett sätt att motarbeta utarmningen av jordarna är att applicera biokol (Jeffery, et al., 2015). 

Biokol som jordförbättrare kan innebära högre skörd genom att näringsämnen i jorden frigörs, den bidrar 

till en fysisk förändring av jordens struktur och dess förmåga att hålla vatten (Lehmann & Joseph, 2015).  
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1.3 BIOKOL I ETT LOKALT PERSPEKTIV OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNS 

MILJÖARBETE 
Östersunds kommun (2019d), ligger i Jämtlands län och har drygt 63 000 invånare och här finns länets 

enda stad. Kommunen har som mål att till år 2030 bli fossilbränslefri och energieffektiv och följer varje 

år upp sitt miljöarbete i en miljöredovisning (Östersunds kommun, 2017). I redovisningen från 2017 

framgår det att kommunen minskat sina utsläpp av fossil koldioxid med drygt 56% mellan 2010 och 

2016. 2016 låg de samlade utsläppen i kommunen på drygt 155 000 ton fossil koldioxid. I Östersunds 

kommuns (2018) förslag till klimatprogram fastlås att utsläppsminskningen går för långsamt: om målet 

om noll utsläpp år 2030 ska kunna nås måste nuvarande minskningstakt fördubblas. I programmet står 

biokol med som ett område att utreda vidare för att kommunen ska kunna stärka sitt arbete mot att 2040 

bli en klimatneutral kommun.  

Biokol, eller snarare pyrolysprocessen som genererar biokol, kan också användas som en del av 

avfallshanteringen, speciellt på ställen där ingen bra avfallshantering finns eller där avfall måste 

transporteras långa sträckor. Ofta kan material som annars klassas som avfall vara en bra råvara med låg 

kostnad för biokolsproduktion (Lehmann & Joseph, 2015). Lokalt kan även biokol användas bland annat 

i djurhållning, i byggbranschen, sanering, biogasproduktion och behandling/rening av avloppsvatten och 

dricksvatten (Schmidt & Wilson, 2019).  

Avfall genereras i Östersunds kommun på olika vis och för att ta hand om det har kommunen ett 

avfallssystem med två-kärlsystem för hushållssopor (brännbart och kompost). Medborgarna kan nyttja 

tre återvinningscentraler i tillägg till de återvinningsstationer som Förpacknings- och tidningsindustrin 

ansvarar för. Utanför staden ligger en större avfallsanläggning, kallad för Gräfsåsen, där allt avfall 

hamnar som kommunen ansvarar för. Vissa delar av avfallet som kommer till Gräfsåsen transporteras 

vidare till Sundsvall för förbränning (impregnerat virke, den brännbara fraktionen av hushållssoporna 

och visst organiskt avfall). Huvuddelen av det organiska avfallet komposteras på plats tillsammans med 

annat avfall för att bli kompostjord till sluttäckningen av den gamla deponin. Även slammet från 

kommunens reningsverk används, efter rötning och uppgradering till fordonsgas, till sluttäckning av 

deponi. I Östersunds kommun finns också ett kraft- och värmeverk, som ägs och drivs av det 

kommunägda bolaget Jämtkraft, dit viss del av avfallet går till förbränning och energiåtervinning 

(träavfall)1.  

1.4 MATERIAL SOM GÅR ATT ANVÄNDA TILL BIOKOLSPRODUKTION 
De material som har använts till att göra biokol av och refereras till i litteraturen är lång och inkluderar 

material som; majs, vete, korn, rishalm, jungfruhirs, jordnöts-, pecan- och hasselnötsskal, sockerrör, 

kokosfiber, matavfall, löv- och barrträd, avfall från höns, kalkon, svin och nötkreatur samt avloppsslam 

(Ippolito, et al., 2015). För att få en uppfattning om hur hög andel biokol ett material kan ge vid pyrolys 

så går det att undersöka innehållet av flyktiga ämnen, fixerat kol samt aska med hjälp av en proximate 

analysis. Ett högt innehåll av fixerat kol ger större fraktion av biokol, medan en större mängd flyktiga 

ämnen och aska minskar biokolsproduktionen (Nunes, et al., 2017).  

 

 

 

 

                                                      
1 (Informatör Renhållningen Östersund, Personlig kommunikation 3 mars 2015) 
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1.5 EUROPEAN BIOCHAR CERTIFICATE  
European Biochar Certificate (EBC) (2019) är en europeisk certifiering för hållbar produktion av biokol 

som ämnar säkerställa att de som köper produkten får ett biokol som har hög kvalitet. Enligt dem så 

måste biokolets kolinnehåll vara högre än 50% av den torra massan. Pyrolyserat material som har ett 

lägre värde än så klassificeras som Pyrogent kolhaltigt material (PCM), men kan fortfarande certifieras 

enligt standarden. Exempelvis klassas inte pyrolyserat slam som biokol på grund för lågt kolinnehåll 

(Stockholm vatten och avfall, 2018). EBC (2019) har även satt upp ett antal andra kriterier som måste 

uppfyllas för att den ska få certifieras. Dessa kriterier handlar bland annat om råvaran, provtagning av 

biokolet, produktionen av biokolet, biokolets sammansättning, arbetssäkerhet och hälsa. Certifieringen 

är frivillig i Europa (EBC, 2019).  

1.6 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie att undersöka förutsättningarna för lokal produktion av biokol i Östersunds 

kommun. För att uppnå syftet har följande frågor använts: 

1. Vilka restmaterial, som finns tillgängliga i Östersunds kommun, kan användas till 

biokolsproduktion? 

2. Vart kan en biokolsanläggning placeras i Östersunds kommun?  

3. Hur ser de ekonomiska och klimatmässiga förutsättningarna ut för en biokolsanläggning i 

Östersunds kommun?  
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2 METOD 

2.1 RÅMATERIAL TILL BIOKOLSPRODUKTION  
För att avgränsa vilka material som undersökts är studien begränsad till att enbart omfatta material som 

har mottagits till Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersunds kommun och registrerats i deras datasystem. 

Data har insamlats från anläggningens dataregister och ligger till grund för material, mängd och 

användningsområde. 

2.1.1 KRITERIER  

För att göra en sållning av de material som har registrerats på Gräfsåsen har tre kriterier valts ut. Varje 

kriterium måste passeras med antingen Ja eller Delvis.  

1. Organiskt material. Biokol ska vara producerad av organiskt material (Lehmann & Joseph, 

2015). Av den anledningen ska tänkta material härröra från ett organiskt material, tex 

biomassa, matavfall eller slam från reningsverk.  

2. Användningsområde. För att inte biokolsproduktion ska konkurrera om material som redan 

används till annat är det viktigt att kartlägga vad materialet används till idag. Det kan dock vara 

så att biokolsproduktion kan användas som komplement till redan existerande 

användningsområde, som exempelvis avfall från rötningsprocesser (Sohi, et al., 2015). 

3. Gränsvärde. Eftersom biokol kan användas som jordförbättrare så är det viktigt att det material 

som ska användas inte innehåller halter av tungmetaller, medicinrester eller andra gifter 

(Lehmann & Joseph, 2015) som överskrider satta gränsvärden. Om slam från reningsverk är 

lämpligt att användas avgörs av de gränsvärden som anges av SNFS 1994:2 Skydd för miljön, 

särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. Andra materials lämplighet, gällande 

kriteriet, bedöms utifrån och jämförs med de kriterier som finns i European Biochar Certificate 

(EBC). Inga nya tester genomförs i denna studie utan utgår ifrån sådana som redan har gjorts 

och hämtas bland annat från Östersunds kommun. Det antas att om materialet i fråga uppfyller 

gränsvärdena från Naturvårdsverket samt de kriterier som EBC använder sig av så är materialet 

lämpligt att producera biokol av. 

2.1.2 INDIKATORER  

De material som passerade kriterierna med antingen Ja, eller Delvis har undersökts vidare enligt 

nedanstående indikatorer. Vid varje indikator rankas materialet enligt betygsskalan 1,2 eller 3, där 1 är 

lågt och 3 är högt. Det totala resultatet för materialet har sedan lagts ihop och totalsumman fungerar som 

indikator för vilket material som är mest lämpligt att producera biokol av.  

1. Torrsubstans. För att få produktionen av biokol att resultera i så mycket biokol som möjligt 

så är det viktigt att materialet inte har för hög fukthalt, ett riktvärde är mellan 10 – 20% 

(Stephen, et al., 2019). Desto högre andel torrsubstans desto bättre.  

2. Fixerat kol. Materialets innehåll av fixerat kol samt aska har angivits för att ge en uppfattning 

kring hur hög andel biokol ett material kan ge vid pyrolys. För att biokol ska kunna klassas 

som biokol enligt EBC måste andelen fixerat kol vara högre än innehållet av aska. Desto 

högre andel fixerat kol desto bättre.  

3. Antal ton. Hur stor kvantitet av materialet det finns är nödvändigt för att få en förståelse för 

produktionsanläggningens storlek och mängden biokol som kan produceras. Större mängd 

material anses ge bättre förutsättningar för en kontinuerlig produktion. 
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2.2 KRITERIER FÖR VAL AV PLATS FÖR ANLÄGGNING 
För att produktionen av biokol ska vara hållbar så är det lämpligt om mervärden av processen kan skapas 

(Brown, et al., 2015). För att certifiera biokol enligt EBC (2019) ska restvärmen från produktionen 

användas. Därför är ett kriterium att platsen ska medföra att värmen kan tas tillvara i fjärrvärmenätet. 

Jämtkraft har levererat tre platser, se Figur 1, som de anser lämpliga i Östersunds kommun, då anslutning 

till fjärrvärme är möjligt. Dessa tre platser har jämförts gentemot varandra enligt nedanstående kriterier.

  

 

 

FIGUR 1: KARTA ÖVER ÖSTERSUND MED TRE UTMARKERADE PLATSER SOM JÄMTKRAFT ANSER ÄR LÄMPLIGA 

FÖR EN BIOKOLANLÄGGNING 

1. Anläggningen bör av ekonomiska- och klimatmässiga skäl ligga i närheten av Gräfsåsens 

avfallsanläggning och i närheten av platser där biokolen kan förvaras för att minska behovet av 

transporter. Då allt material måste passera igenom Gräfsåsen har det fungerat som utgångspunkt 

för att bestämma avståndsradie, vilken har satts till 1 mil. QGIS (Geographical Information 

System) har använts som hjälpmedel. 

 

2. Säkerhetsaspekter, buller och andra störande element medför att det inte är lämpligt att anlägga 

en biokolsanläggning i närheten av bostäder. Den topografiska webbkartan från Lantmäteriet, 

tillsammans med dess teckenförklaring, har använts för att se om de föreslagna punkterna ligger 

inom: låg bebyggelse – industriområden, i Östersunds kommun. Dessa anses vara lämpliga för 

en biokolsanläggning.  

 

3. Av bland annat ekonomiska skäl är det fördelaktigt om Östersunds kommun äger marken där 

anläggningen kan stå, därav kriteriet Markägare. Uppgifter om vilken mark kommunen äger har 

tillhandahållits av Östersunds kommuns kart- och lantmäteriavdelning.  

  

1. 

3. 

2. 
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2.3 EKONOMISKA OCH KLIMATMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Följande punkter har undersökts för att studera de ekonomiska förutsättningarna för en 

biokolsanläggning i Östersunds kommun. 

• Olika biokolsprojekt som finns beskrivet i litteraturen. I den mån det finns tillgängligt har 

kostnaden för pyrolysmaskinen och övriga driftskostnader separerats. Kostnader för projekten 

har inte räknats upp till dagens penningvärde men har räknats om till SEK (9,299 SEK = 1$ 

och 10,471 SEK för 1€).  

 

• För att få en uppfattning om kostnader och intäkter kopplat till produktionen av biokol har 

Pyreg 500 från tillverkaren PYREG undersökts närmare.  

 

• För att förstå vilka förtjänster som biokol kan generera har framförallt rapporten Marknaden 

för biokol i Sverige som är framtagen av Avfall Sverige använts.  

 

• Den interna användningen av biokol i Östersunds kommunorganisation har undersökts genom 

att kontakta kommunens Stadsträdgårdsmästare som har fått beskriva följande:  

 

o Vad biokol används till idag, vilka kvantiteter som köpts in och till vilket pris. 

o Vad biokol kan användas till i framtiden och i vilka kvantiteter. 

 

• Utifrån den data som har kommit fram från ovanstående så har tre översiktliga ekonomiska 

scenarier (bästa-, normal och värsta-fall) tagits fram. De ekonomiska antaganden som 

scenarierna bygger på beskrivs närmare i resultatdelen.  

För att undersöka de klimatmässiga förutsättningarna har en avgränsning gjorts till att enbart inkludera 

hur biokol kan agera som kolsänka och vad som påverkar dessa förutsättningar. En enklare kalkyl har 

gjorts genom att titta på det material som fått flest poäng i jämförelsen, se s. 10 och hur utsläppen av 

koldioxid påverkas jämfört med om materialet skulle förbrännas istället.  
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3 OLIKA PRODUKTIONSMETODER FÖR BIOKOL 

För att producera biokol används termokemiska tillvägagångssätt, dessa processer kan förutom biokol 

(Boateng, et al., 2015), framställa syngas och bioolja (Biogreen, 2019a). Hur fördelningen mellan de 

olika produkterna ser ut beror enligt Boateng, et al. (2015) både på vilken råvara som initialt används, 

men framförallt på hur processförhållandena ser ut. Biogreen (2019a), som tillverkar anläggningar för 

framställning av bland annat biokol, anger att en låg temperatur på 250–400°C ger högst produktion av 

biokol, 60–85% av den totala mängden. Temperaturer på 450–600°C ökar produktionen av olja, upp till 

40%, medan temperaturer på 650–800°C ger högst andel syngas, upp till 95%. Vilket material och vilken 

temperatur som används i processen påverkar också den kemiska kompositionen av syngasen (Biogreen, 

2019b). 

Termokemiska processer som använder pyrolys kan delas in i två kategorier baserat på dess 

uppvärmningshastighet; långsamma och snabba. Den långsamma pyrolysprocessen, har en lägre 

temperatur (300 – 600°C) och en långsammare temperaturökning (>100°C min-1) och kan i sin tur delas 

upp i ugnar och retorter. Ugnar har framförallt använts för traditionell träkolsframställning, utan att ta 

tillvara på de biprodukterna som kommer av processen. Där skiljer sig retorter åt, som ämnar göra just 

detta (Boateng, et al., 2015). Figur 2 visar ett exempel på en modern långsam pyrolysprocess med Pyreg 

500, från företaget PYREG (2019a). 

 

 

 

b 

 

 

 

 

 

 

 

De snabba pyrolysprocesserna använder sig av en högre temperatur (<500°C) och en snabbare 

temperaturökning (>100°C s-1), organiska fraktioner som är mindre än 2 mm och syftar till att producera 

en större mängd olja som bland annat kan bli transportbränslen. Dock kan fördelningen av slutprodukter 

skifta mycket i dessa processer, bland annat beroende på vilket initialt material som används. Biokolets 

egenskaper kan skilja sig åt om det producerats genom en snabb pyrolysprocess eller en långsam, även 

om skillnaden vid användningen som tex jordförbättrare inte är fastställd (Boateng, et al., 2015).  

 

FIGUR 2: PROCESSKARTA LÅNGSAM PYROLYSS (PYREG 500) (PYREG, 2019A) 

Biomassa som har <35% 

fuktinnehåll och är <30 mm matas 

in via nr. 1. Massan pyrolyseras i 

nr. 2 vid drygt 500 – 700 °C, kyls 

ner och leds ut via nr 3. Syngasen 

som produceras av pyrolysen leds 

via ett filter (nr.4) in i en 

förbrännare (nr.5) där gasen 

förbränns i ca 1 200°C. Värmen 

som blir används för att driva hela 

processen och blir i tillägg 

restvärme via en värmeväxlare vid 

nr.6 
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4 RESULTAT 

4.1 MATERIAL TILL BIOKOLSPRODUKTION 

4.1.1 KRITERIER 

Material som klarar kriterium (K1) har sammanställts i Kriterieuppfyllnad materialTabell 1. Totalt har 

tio olika material undersökts och en bedömning har gjorts ifall de klarar kriterium 2 (K2) och kriterium 

3 (K3). Material nr. 1 (träavfall). anses klara K2 då inget indikerar på att materialet måste användas 

inom nuvarande användningsområde, det kan lika gärna användas i en pyrolysanläggning och bli till 

både biokol och värme. Två av materialen, nr. 2 och 9 (impregnerat trä och wellpapp) har 

användningsområden som inte gör dem tillgängliga för biokolsproduktion och bedöms därför inte klara 

K2. Nr. 2 innehåller dessutom farliga ämnen som måste hanteras med särskilda metoder. Material, nr. 

3, 4, 5, 6, 8 och nr. 10 (avvattnat slam, avvattnat externslam (slam från andra reningsverk än Göviken, 

samt från slamtömning), slam från fettavskiljare, organiskt hushålls/verksamhetsavfall och 

trädgårdsavfall) används idag till att täcka kommunens deponi. Detta är dock ett arbete som beräknas 

vara klart år 2023 (Östersunds kommun, 2019c). Vad materialen ska användas till sedan är oklart2, vilket 

medför att de bedömts klara K2. Material nr. 7 (organiskt hushållsavfall) kan, om tillstånd erhålls, 

användas till biokol istället för att skickas iväg till förbränning på annan ort, vilket medför att det 

passerar K2.   

 

Tabell 1 innehåller även bedömning av K3. Material nr. 1 (träavfall) innehåller till viss del färg och får 

därför inte användas till biokolsproduktion enligt EBC. Material nr. 3 (avvattnat slam från 

reningsverket) klarar inte Naturvårdsverkets, eller EBC krav på tungmetaller för användning i 

jordbruksmark, se TABELL 2. Material nr. 4 (avvattnat externslam) klarar Naturvårdsverkets krav för 

spridning i jordbruksmark, men inte de krav som ställs av EBC angående tungmetaller och bedöms 

därför klara kriteriet delvis, se TABELL 2. Material nr. 5 (slam från fettavskiljare) testas inte idag som 

enskilt material och inget jämförbart material har hittats i litteraturen. Materialet bedöms därför som 

Oklart och klarar inte kriteriet. När det kommer till material nr. 6 och nr. 8 (organiskt 

hushålls/verksamhetsavfall) så ställer EBC som krav att materialet ska vara separerat från andra 

material. Materialet är det till viss del då sorteringen sker separat, dock blir viss del felsorterat och tex 

plast hamnar i materialet. Hur mycket är okänt, dock uppges att ca 20% av den färdiga komposten siktas 

bort, men då ingår även grus, kvist och lite jord samt föroreningar som framförallt består av plast. I 

viktprocent handlar det om ca 10% av komposten. Materialet anses därför passerat kriteriet delvis3. För 

att få förbränna material nr. 7 krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Det är Jordbruksverket 

som beslutar om tillstånd får ges. Detta innebär att materialet inte går att bedöma fullt ut och anses därför 

passerat kriteriet Delvis. För material nr. 10 (trädgårdsavfall) finns inga hinder för biokolsproduktion 

när det gäller de kriterium som EBC har satt upp för material.   

                                                      
2 (Arbetsledare avfall VA, Personlig kommunikation 29 april 2019)  
3 (Arbetsledare avfall VA, Personlig kommunikation 21 maj 2019)  



9 

 

TABELL 1: KRITERIEUPPFYLLNAD MATERIAL 

 

  

                                                      
4 (Östersunds kommun, 2019a) 
5 (Arbetsledare avfall VA, Personlig kommunikation 30 april 2019) 
6 (Arbetsledare avfall VA, Personlig kommunikation 17 april 2019) 
7 (Östersunds kommun, u.d.) 
8 (EBC, 2019) 
9 (Arbetsledare avfall VA, Personlig kommunikation 21 maj 2019) 
10 (EBC, 2013) 
11 (Naturvårdsverket, 2018c) 
12 (EBC, 2019) 
13 (Förpacknings- och tidningsindustrin, 2019) 

Nr. Avfallsslag Användningsområde Upp-

fyller 

K2  

Gränsvärden Upp-

fyller 

K3 

1. 

 

Träavfall Energiåtervinning vid kraft – 

och värmeverket på Jämtkraft4  

Ja Både målat trä samt träfiberplattor finns i 

denna fraktion. Enligt EBC (2019) så måste 

materialet vara fritt från färg och 

lösningsmedel för att få användas till 

biokolsproduktion. 

Nej 

2. Tryck- 

impregnerat trä 

Energiåtervinning vid 

Korstaverket i Sundsvall, då 

avfallet innehåller farliga 

ämnen4. 

Nej   

3. Avvattnat slam 

från 

reningsverket i 

Göviken. 

Används till tillverkning av 

flygaskstabiliserat avloppsslam 

(FSA) → täckmaterial på 

deponi4.  

Ja Klarar inte Naturvårdsverkets eller EBC:s 

krav för avloppsslam i jordbruket. 

Materialet har för höga världen av 

kadmium, koppar, kvicksilver och zink. Se 

TABELL 2. 

Nej 

4. Avvattnat 

externslam 

Komposteras idag → 

täckmaterial på deponi4. 

 

Ja Klarar Naturvårdsverkets krav för 

avloppsslam i jordbruket, men har för höga 

värden av koppar och zink för att certifieras 

enligt EBC, se Tabell 2. 

Delvis 

5. Slam från 

fettavskiljare 

Avvattnas i en damm som 

grävs ur några gånger per år 

och komposteras sedan med 

matavfallet5 → täckmaterial på 

deponi4  

Ja Materialet testas inte idag, enbart färdig 

kompost testas6 

Nej 

6. 

 

 

 

 

 

Organiskt 

hushållsavfall till 

kompostering 

Kompostering idag → 

täckmaterial på deponi4. Enligt 

Ötersunds kommuns 

biogasstrategi ska det organiska 

avfallet användas till 

biogasproduktion7. 

Ja 

 

 

Enbart färdig kompost testas6. Enligt krav 

från EBC måste materialet måste vara 

separerat från plast, gummi och elektroniskt 

avfall8. 

Delvis 

7. Organiskt 

hushållsavfall till 

förbränning 

Förbränning (Korstaverket i 

Sundsvall)4 då det ej får 

användas till kompostering 

(lyder under förordningen om 

animaliska biprodukter)9. 

Ja Enligt EBC gäller nationella riktlinjer och 

krav för hanteringar av animaliska bi-

produkter10. För att få tillåtelse att 

förbränna animaliska biprodukter krävs 

tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. 

Det är jordbruksverket som är central 

myndighet11.  

Delvis 

 

8. Organiskt 

verksamhetsavfall 

Kompostering idag → 

täckmaterial på deponi4. 

Samma som nr. 6. 

Ja Enbart färdig kompost testas6. Enligt krav 

från EBC måste materialet måste vara 

separerat från plast, gummi och elektroniskt 

avfall12. 

Delvis 

9. Wellpapp Ingår i producentansvaret och 

återvinns13.  

Nej   

10. Trädgårdsavfall Flisas och komposteras med 

matavfallet → täckmaterial på 

deponi4.  

Ja Materialet testas inte idag, enbart färdig 

kompost testas6. Inga krav ställs enligt EBC 

på att materialtypen ska testas8.  

Ja 
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TABELL 2: GRÄNSVÄRDEN SLAM 

 

4.1.2 INDIKATORER 

I Tabell 3 har de olika materialens torrsubstans, mängd, andel fixerat kol och aska undersökts. Material 

nr 6, 7 och 8 har bedömts gemensamt då de i litteraturen ofta benämns som Food waste (matavfall) och 

är svåra att separera.  

Material nr. 4 (avvattnat externslam) är det material som har lägst andel torrsubstans av de som jämförts 

i Tabell 3. Det finns lägst andel tillgänglig mängd av materialet och det innehåller lägst andel fixerat kol 

och har högst innehåll av aska. Att innehållet av aska är mer än andelen fixerat kol innebär att det inte 

kan klassas som biokol enligt EBC, däremot som PCM. Nr. 6 (organiskt hushålls/verksamhetsavfall) är 

även det för blött för att användas direkt i pyrolysprocessen. Det innehåller näst högst andel fixerat kol 

av materialen och kan klassas som biokol av EBC. Av jämförda material så påvisar material 6. högst 

tillgänglig mängd, även om viss mängd är tillståndspliktig. Material nr. 10 (trädgårdsavfall) är även det 

materialet för blött för att direkt kunna användas i pyrolysprocessen, men är det torraste materialet av 

de tre. Materialet har högst andel fixerat kol av materialen och kan klassas som biokol och har näst störst 

tillgänglig mängd. I jämförelsen av materialen fick material nr. 10 högst betyg med 8 poäng, följt av nr. 

6 på 7 poäng och nr. 4 på totalt 3 poäng.  

TABELL 3: MATERIALJÄMFÖRELSE 

   

                                                      
14 (EBC, 2019) 
15 (Naturvårdsverket, 1994) 
16 (SYNLAB, 2018a; 2018b, 2018c) 
17 (ALcontrol laboratories, 2017a, 2017b) 
18 (Östersunds kommun, 2019a) 
19 (Amonette & Joseph, 2015) 
20 (Processtekniker Vatten Östersund, Personlig kommunikation 17 april 2019) 
21 (Boström, et al., 2018) 

Tungmetall Gränsvärden 

EBC mg/kg 

torr massa14 

Gränsvärden 

Naturvårdsverket som får 

tillföras åkermark g per 

hektar och år15 

Slam Göviken 

(medelvärde april, juli 

och oktober 2018) i 

mg/kg TS16 

Externslam 

(medelvärde juni 

och augusti 2017) i 

mg/kg TS17 

Pb (bly) 120 25 14,0 10,3 

Cd (kadmium) 1 0,75 0,9 0,6 

Cu (koppar) 100 300 550 285 

Ni (nickel) 30 25 14,0 9,2 

Hg (kvicksilver) 1 1,5 1,1 0,2 

Zn (zink) 400 600 593 600 

Cr (krom) 80 40 20,3 9,3 

As (arsenik) 13 - 2,6 2,6 

Nr. Avfallsslag Torrsubstans Betyg Antal ton18 Betyg Fixerat kol19 Aska19 Betyg Totalt 

betyg 

4. Externslam 29%20 1 445 1 9,8% 20,6% 1 3 

6. Organiskt 

hushålls/verksam

hetsavfall 

30–40%21 2 4042 3 13,1% 6,3% 2 7 

10. Trädgårdsavfall 60–70%21Fel! 

Bokmärket 

är inte 

definierat. 

3 2550 2 30,7% 6,5% 3 8 
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4.2 BIOKOLSANLÄGGNINGENS PLATS 
Som Tabell 4 visar, ligger alla undersökta platser inom en mils radie från Gräfsåsen. Enligt 

Avdelningschefen på Jämtkraft22 är det dåligt med utrymme på plats nr. 1, speciellt då de ser över 

möjligheten att bygga en ny värmepanna på området. Detta indikerar att det kan vara svårt att förvara 

råmaterialet samt produkten i sig på denna plats. Angående plats 2, vid Gräfsåsens avfallsanläggning, 

så var den initiala tanken att en gasledning skulle leda metangas från Gräfsåsens deponi till en 

biogasmotor (SIV) som kan producera värme och el i Torvalla. Dock fungerar inte det på grund av att 

det produceras för lite metangas från deponin och att gasledningen delvis är avgrävd. Däremot kan 

ledningen återställas och skulle kunna användas till att transportera syngas från pyrolysprocessen 

istället, beroende på vad den innehåller. Att gasledningen mellan Gräfsåsen och Torvalla är lång, ca 3,9 

km, (enligt mätverktyget i QGIS) kan vara negativt för platsen, då bioolja kan bildas av delar av gasen 

om den hinner kylas ned (Biogreen, 2019c), något som måste utredas vidare. Att plats nr. 2 ligger på 

Gräfsåsens avfallsanläggning indikerar att nödvändigt utrymme för att hantera råmaterialet finns, samt 

att transportkostnader blir låga i förhållande till de andra platserna på grund av avståndet. På plats nr. 3 

är en förutsättning att syngasen ska kunna nyttjas i biogasmotorn SIV22. På plats nr. 3 är 

förutsättningarna för att ta emot och förvara råmaterial och produkt oklara. På de undersökta platserna 

är antingen kommunen markägare eller Jämtkraft (som är kommunägt). 

TABELL 4: BESKRIVNING AV TRE PLATSER FÖR ANLÄGGNING 

  

                                                      
22 (Avdelningschef Jämtkraft Värme Underhåll, Personlig kommunikation 29 april 2019) 

Plats Namn Möjlighet att ansluta 

till fjärrvärmenätet 

Inom 

verksamhets-

område 

Inom 1 mils 

radie från 

Gräfsåsen  

Markägare 

1. Jämtkrafts kraft- 

och värmeverk i 

Lugnvik 

Ja22 Ja Ja Jämtkraft  

2. Gräfsåsens 

avfallsanläggning 

Ja, om syngasen kan 

transporteras via 

gasledning som går till 

SIV i Torvalla22 

Nej  Ja Östersunds 

kommun  

3. Biogasmotorn SIV i 

Torvalla 

Ja, via SIV i Torvalla22 Nej Ja Jämtkraft 
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4.3 EKONOMI OCH KLIMAT 

4.3.1 EKONOMISKA KOSTNADER 

Kostnader kopplat till biokolsproduktion kan härledas till produktion och insamling av råmaterial, 

transport av densamma, förvaring och förbehandling av råmaterial, byggnation och drift av 

pyrolysmaskinen, transport och användning av biokol. I tillägg tillkommer kostnader för projektledning, 

upphandling, marknadsföring och försäljning (Shackley, et al., 2015).  

Den kritiska punkten i en ekonomisk analys av biokolsproduktion handlar om råvarupris och kostnader 

som uppstår med transporter och förvaring av denna. Just råvarupriset kan skilja sig markant åt beroende 

på råvara och kan både generera en intäkt om anläggningen tar hand om avfall som någon annan aktör 

vill bli av med eller vara en betydande ekonomisk börda. Vid jämförelser av medelstora till stora 

anläggningar så kunde kostnaden för råvaran kontra den totala kostnaden variera kraftigt, från 75,5 % 

till -18%. I industrialiserade länder är de billigast att göra biokol av avfallsmaterial, som oftast är gratis 

eller till och med kan generera intäkter. Tack vare att pyrolysprocessen kan anpassas till olika råvaror 

är detta en fördel och även material med låg torrsubstansgrad (upp till 50%), såsom slam, kan vara 

ekonomiskt lönsamt om kostnaden att tillhandahålla materialet är lågt, även fast materialet måste torkas 

innan processen (Shackley, et al., 2015).  

Transporten av råvaran relateras till avståndet till biokolsanläggningen och varierar mycket vid 

jämförelser av olika projekt, men ett konstaterande är att kostnaderna bör hållas nere för att en 

biokolsanläggning ska kunna bli ekonomiskt hållbar, detsamma gäller för leveranser av färdig produkt. 

Förvaring av råvaran och torkning av den kan generera kostnader, men speciellt torkning kan också 

minska kostnader, speciellt om materialet kan torkas innan det transporteras. Driftskostnader kan 

beräknas genom en procentsats som brukar sättas till 12% av den totala kapitalkostnaden. Detta sätt att 

räkna anses rimligt vid användning av nya tekniker då inga verkliga siffror finnas att tillgå (Shackley, 

et al., 2015). 

För att underlätta för investeringar som minskar klimatrelaterade utsläpp så finns Klimatklivet i Sverige, 

som både organisationer, myndigheter och företag kan söka. Bidraget beviljas av Naturvårdsverket 

(2018a) och administreras av Länsstyrelsen och kommer i enlighet med vårdbudgeten i juni 2019 öppna 

upp för nya ansökningar (Naturvårdsverket, 2019a). Stöd får enbart ges till investeringskostnaden 

(Naturvårdsverket, 2019b) och för andra än företag ligger stödnivån på högst 50% av 

investeringskostnaden (Naturvårdsverket, 2018b). Mellan 2016 till 2018 har totalt sex stycken projekt 

om biokol blivit beviljad stöd av Klimatklivet (Naturvårdsverket, 2019c). 
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4.3.2 KOSTNADSEXEMPEL PROJEKT OCH ANLÄGGNING 

Shackley et al (2015) har sammanställt de ekonomiska förutsättningarna för olika biokolsprojekt i 

världen. I Tabell 5 finns de projekt som använder råmaterial i ett spann av 2 000 – 16 000 ton per år. 

Driftskostnaderna är relaterat till hur mycket material som används i processen. I Tabell 6 finns en 

sammanställning över kostnader kopplat till en processanläggning av märket Pyreg 500 som kan hantera 

biomassa. Modellen kan inte hantera de kvantiteter av material som finns i Östersunds, men är skalbar 

(PYREG, 2019b)  

TABELL 5: INVESTERINGSKOSTNADER OCH DRIFTSKOSTNADER BIOKOLSPROJEKT 

Projekt Årlig kapitalkostnad (20 

år. 8% ränta) i MSEK 

Årligt använd 

material i ton 

(ugnstorr massa) 

Totala drifts-

kostnader per år 

i MSEK 

Årlig kapitalkostnad 

+ totala årliga 

driftskostnader i 

miljoner MSEK 

1. Selangor23 1,6 4 370 3,2 4,8  

2. Bridgewater23 2,6 2 000 0,5  3,1  

3. UKRBC small 

scale23 

0,9 2 000 1,0 1,9  

4. Bridgewater 

medium-scale23 

10,4 16 000 2,0 12,4  

5. UKRBC 

medium scale23 

7,5 16 000 9,0 16,6  

 

TABELL 6: INVESTERINGSKOSTNAD OCH DRIFTSKOSTNADER BIOKOLSANLÄGGNING 

 
Process-anläggning Årlig kapitalkostnad 

(10 år + ränta) i 

MSEK 

Årligt använd 

material i ton 

(ugnstorr massa) 

Totala drifts-

kostnader per år 

i MSEK 

Årlig kapitalkostnad 

+ totala årliga 

driftskostnader i 

MSEK 

1. Pyreg 50024 0,6 750 0,7 1,3  

 

  

                                                      
23 (Shackley, et al., 2015) 
24 (PYREG, 2015) 
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4.3.3 VINSTER VID BIOKOLSPRODUKTION 

Vinsten vid biokolsproduktion är tvåsidig, både ekonomisk och miljömässig och kommer från 

försäljning av biokol, bioolja och syngas, minskad CO2
 i atmosfären och ökad skörd när biokol tillsätts 

i jord som jordförbättrare (Shackley, et al., 2015).  

4.3.3.1 EKONOMISK FÖRTJÄNST 

Nedan beskrivs marknaden för biokol i Sverige och försäljningsvärdet av syngasen som förbränningsgas 

till värmeproduktion i det lokala fjärrvärmenätet i Östersunds kommun.  

Avfall Sverige (2018) har undersökt marknaden för biokol i Sverige och kollat på fem olika 

användingsområden; jordförbättringsmedel i jordtillverkning, fyllnadsmedel i betong, växtnäring inom 

lantbruket, filtermaterial samt tillstats i djurfoder, med fokus på vilken betalningsvilja det finns. De 

konstaterar att det inte finns några politiska styrmedel som medför någon betalningsvilja för biokol som 

kolsänka, vilket är varför det området inte undersökts. I rapporten bedömmer författarna att det enda 

användingsområdet som idag har en marknad för biokol är som jordförbättringsmedel vid 

jordtillverkning, där marknadspriset ligger på mellan 2600 till 3000 kr per kubikmeter biokol. Vikten 

på en kubikmeter biokol varierar beroende på vilket material som har använts och har mätts upp till 

exempelvis 190 kg för furu och 270 kg för salix. Ett annat användningsområde som har en beräknad 

uppskattat betalningsvilja är biokol som växtnäring i jordbruket, som ligger på drygt 3 kr/kg biokol. 

Författarna till rapporten bedömer att marknaden för biokol är outvecklad och de föreslår en rad olika 

åtgärder för att den ska komma igång exempelvis genom; kompensation för kolsänkor, möjligheten för 

biokol att kunna användas i ekologiskt jordbruk och som ekologiskt djurfoder och genom att utforma 

information för att sprida kunskap om biokol inom olika användningsområden till potentiella kunder.  

Enligt Stadsträdgårdsmästaren på Östersunds kommun 25 köper Östersunds kommunorganisation in 

biokol/träkol i två syften, se Tabell 7, nämligen till växtbäddar och till tjältining på vintern. Det varierar 

hur mycket som köps in varje år och är starkt beroende av faktorer som hur mycket bostäder det byggs 

och var, politiska beslut samt tilldelning av medel för träd och alléförnyelse. När merparten av biokolet 

köptes in, under 2018, byggdes det en ny stadsdel (tre kvarter med tillhörande allmän plats) på före detta 

industrimark, medan den mängd som är relativt konstant är den som köps in till tjältining. Ett direkt 

användningsområde för biokol skulle vara som strukturförbättrare i anläggningsjord och växtjord, samt 

vid byte av enstaka träd, men framtida användning och i vilka kvantiteter är svårt att sia om.  

TABELL 7: INKÖPT MÄNGD BIOKOL ÖSTERSUNDS KOMMUN OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Leverantör Mängd ton* Betalt pris per 

ton kr 

Inköpsår Användningsområde 

Rölunda 

produkter 

117 12 946 2018 Växtbäddar  

Norrlandskol 11,9 8 800 2018 Träkol till tjältining av mark för grävning på vintern.  

Norrlandskol 7,0 8 120 2019 Träkol till tjältining av mark för grävning på vintern.  

Hasselfors 

Garden 

1,6 18 889 2017 Växtbäddar  

*originalenheter i m3. Antagit att en m3 biokol väger 270 kg.  

 

                                                      
25 (Personlig kommunikation, Stadsträdgrådsmästare, 13 maj 2019) 

 



15 

 

Syngasen som produceras från pyrolysprocessen kan generera övresskottsvärme, något som kan säljas 

och användas i ett fjärrvärmenät (PYREG, 2019b). Priset som Jämtkraft kan köpa bränsle för att göra 

värme av varierar över året, från 30 kr/MWh till 150kr/MWh26. En Pyreg 500 anläggning genererar upp 

till 1 125 000 kWh restvärme per år (PYREG, 2019b), något som skulle ge 34 000 – 129 000 kr/år. Se 

Tabell 8 för en sammanställning för värme- och biokolsproduktion, samt försäljningsvärden kopplat till 

dessa. 

TABELL 8: PRODUKTIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSSIFFROR 

 

 

 

 

 

  

                                                      
26 (Avdelningschef Jämtkraft Värme Underhåll, Personlig kommunikation 9 maj 2019). 

Värmeproduktion 

(Pyreg 500) i kWh (år) 

Försäljningspris 

SEK/kWh 

Produktion av biokol (år) 

1 125 000 0,3–0,115 230 

Användningsområde biokol SEK/ton biokol 

(användningsområde) 

Växtnäring i jordbruket 3 000 

Jordförbättrare (lägst värde) 10 000 

 

Medelvärde inköpt biokol av 

kommunorganisationen 

12 500 

 

Jordförbättrare (högst värde) 14 000 

 Totalt 

medelvärde 

≈ 10 000 
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4.3.4 EN EKONOMISK ANALYS FÖR EN BIOKOLSANLÄGGNING I ÖSTERSUNDS KOMMUN 

Figur 3 presenterar tre olika scenarier för en anläggning i Östersunds kommun; det värsta-, normal, samt 

bästa fallet. Följande antaganden har gjorts som är lika i alla scenarier: Pyreg 500 har använts som 

prisexempel. Det har antagits att kostnader och intäkter direkt relateras till produktionskapacitet. I 

exemplet har mängden för materialet trädgårdsavfall (2500 ton) använts som utgångspunkt för hur stor 

anläggningen behöver vara. Materialet antas ha en fuktighetsgrad på 70% vilket ger ungefär 1 750 ton 

material med 100% torrhet. Det betyder att minst två Pyreg 500 behövs, vilket kalkylen har utgått från. 

Investeringskostnaden har beräknats till drygt 11,5 MSEK. Försäljningen av biokol förväntas vara noll 

år 0, 25% av max år 1, 50% år 2, 75% år 3 och 100% år 4 och 5. Försäljningen av syngas till värme 

förväntas vara 100% under år 1–5 med ett pris på 0,03kr/kWh. Följande kostnader har inte tagits med, 

men förväntas påverka scenarierna negativt; materialinsamling, förvaring och förbehandling av 

material, transport av råvara till anläggning, administrativa kostnader och försäljning. 

• Värsta-falls-scenariot bygger på att inget investeringsstöd erhålls av Naturvårdsverket. Intäkter 

beräknas enligt det lägsta priset för biokol (3000kr/ton).  

 

• Normalfalls-scenariot bygger på att 50% av maximalt investeringsstöd (3 MSEK) erhålls av 

Naturvårdsverket. Intäkter beräknas enligt medelvärdet på pris per ton biokol (10 000r/ton). 

  

• Bästa-falls-scenariot bygger på att 100% av maximalt investeringsstöd (6 MSEK) erhålls av 

Naturvårdsverket. Intäkter beräknas enligt det högsta priset för biokol (14 000kr/ton).  

Utfallet från analysen visar på ett positivt resultat från år 4 för bästa-fallet, år 5 för normalfallet och ett 

negativt resultat för värsta-fallet.  

  

-15 000 000

-10 000 000

-5 000 000
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5 000 000
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S
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Bästa fall

Normal-fall

Värsta fall

FIGUR 3: GRAF ÖVER OLIKA EKONOMISKA SCENARIER 
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4.3.5 BIOKOL SOM KOLSÄNKA 

Biokol som möjlig kolsänka handlar om hur stor skillnad det är i tid mellan hur snabbt kolet i 

originalmaterialet (ex trädgårdsavfall) och kolet i biokolet återvänder till atmosfären (Whitman et al 

2010, refererad i Woolf et al 2018). Även om ungefär hälften av kolet som var i originalmaterialet släpps 

ut som CO2
 i pyrolysprocessen så återförs kol i biomassa som inte pyrolyserats snabbare till atmosfären 

om det bryts ner. Det innebär att biomassa som pyrolyserats binder kol under en längre tid (Whitman et 

al 2010, refererad i Woolf et al 2018). Det finns även tre andra effekter av biokol som påverkar utsläppen 

av klimatgaser; biokol genererar inga utsläpp av CH4 till skillnad från om organiskt material tillåts 

förmultna i jord eller på deponi, biokol som adderas till jord eller kompost kan minska utsläppen av CH4, 

N2O och CO2, samt att biokol kan öka skördarna (Lehmann 2007; Houghton et al. 1997; Van Zwieten 

et al. 2015; Whitman et al. 2015; Jeffery et al. 2014 refererad i Woolf et al 2018). 

Wolf et al refererar till Fowles 2007; Gaunt & Lehmann 2008; Roberts et al. 2010; Whitman et al. 2010; 

Woolf et al. 2010; och Cowie et al. 2015 som utfört studier som visar på att bindningen av kol i 

pyrolysprocessen till största del påverkar möjligheten för biokol att agera som kolsänka. För att avgöra 

hur mycket kol som finns kvar i biokolet efter 100 år beräknas efter förhållandet mellan H och C, där 

ett värde som är lika med eller mindre än 0,4 anses vara mycket stabilt (ca: 70% av kolet i biokolet 

förväntas vara kvar i jorden i mer än 100 år), medan värden mellan 0,4 och 0,7 anses vara stabilt (50% 

av kolet kan förväntas vara kvar i mer än 100 år) (Woolf, et al., 2018). Exempelvis påvisar ”grönt” avfall 

från kommunen (municipal greenwaste) som omvandlats till biokol ett värde på 0,27 (Bird, et al., 2017). 

Ett alternativ till att låta det organiska materialet komposteras eller läggas på deponi, framförallt för 

biomassa, är att förbränna det för att generera värme och el (Jämtkraft, 2019a). Restavfall från 

skogsbruket är förnybart då ett träd binder lika mycket koldioxid som det släpper ut när det förbränns 

(Jämtkraft, 2019b), men utsläpp och upptag av CO2 sker inte samtidigt, utan under en period av drygt 

70 år (IVL, 2015). Det kan motivera att istället för att förbränna biomassa till energi, göra den till biokol 

och samtidigt generera värme. En teoretisk beräkning på hur mycket koldioxid som kan fångas in i 

jämförelse med om det förbränns visar på att ca 1580 ton koldioxid kan undvikas varje år, se Tabell 9 

för antaganden och uträkning. Det motsvarar drygt 1% av Östersunds kommuns geografiska utsläpp 

(155 000 ton CO2) av fossil koldioxid, eller drygt 40 % av Östersunds kommunorganisations utsläpp 

(4100 ton CO2) (Östersunds kommun, 2018). 

TABELL 9: BERÄKNING KOLDIOXIDMINSKNING 

Antaganden I ton 

Material (trädgårdsavfall, se Tabell 3) 2 500 

Volym torr massa (70% av originalmaterial27) 1 750 

Kolinnehåll (57,7% av torr massa28) 866 

Kol som är kvar efter pyrolys (50% av kolinnehållet29) 433 

Total mängd koldioxid (kol*3,66 (44/12) = koldioxid30) 1 588 

Koldioxid som inte släpps ut till atmosfären om materialet blir till 

biokol istället för förbränning 

1 588 

                                                      
27 (Boström, et al., 2018) 
28 (Amonette & Joseph, 2015) 
29 (Woolf, et al., 2018) 
30 (United states Environmental Protection Agency, 2018) 
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5 KÄNSLIGHETSANALYS AV RESULTAT 

Metoden för att fastställa vilka material som finns tillgängliga i Östersunds kommun anses ha hög 

tillförlitlighet eftersom alla material som inkommer till Gräfsåsens anläggning loggas, vägs och 

levereras till respektive användningsområde. Metoden för att avgöra materialens lämplighet att göra 

biokol av påvisar däremot både svagheter och styrkor. Det anses vara en svaghet att vissa data i resultatet 

inte direkt kan relateras till det faktiska fysiska materialet i fråga, utan har tagits från andra 

undersökningar på liknande material. De data gäller tex. materialets torrsubstansgrad. Dock anses 

avvikelser från det resultatet inte påverka resultatet i den här studien nämnvärt då alla material påvisar 

för hög fuktighet för att direkt användas i processen och kräver torkning, om än i olika grad. Att inte 

egna tester genomförts hade störst negativ inverkan på att bedöma materialet slam från fettavskiljare, då 

inga motsvarande siffror kunde hittas i litteraturen, vilket inte anses ge en rättvis bild av materialet. För 

att väga materialen gentemot varandra så användes ett rankingsystem. Modellen som användes har ingen 

inspirationskälla och dess tillförlitlighet har inte testats tidigare och kan tyckas vara simpel då den inte 

tar hänsyn till materialets mer negativa egenskaper. Det är därför rekommenderat att inte enbart utgå 

från det resultatet utan ta hänsyn till materialets helhetsbild. Inledningsvis användes en annan metod för 

att generera ett resultat där material vägdes gentemot varandra i en SWOT-analys. Den modellen 

genererade ett liknande resultat som den valda modellen i den här studien, i hänseende till vilket material 

som fick högst betyg, däremot så blev det betydligt större skillnad mellan det organiska materialet och 

trädgårdsavfallet. Trots vissa brister i modellen anses den tillföra en bättre fingervisning än om den inte 

använts.  

Metoden för att hitta en lämplig plats för en biokolsanläggning generade ingen enskilt bättre plats, något 

som kan indikera på att det antingen inte finns någon plats som uppfyller alla kriterier, eller att uppsatta 

kriterier är irrelevanta. Exempelvis så användes en digital karta från lantmäteriet med tillhörande 

teckenförklaring för att markera ut verksamhetsområden. Det går utmärkt att göra det om syftet är att 

hitta nuvarande bebyggda industritomter, men den visar inte var obebyggda verksamhetsområden ligger. 

Det gör det svårt att avgöra om en obebyggd plats är lämplig ur det avseendet, eftersom det nuvarande 

användningsområdet kan ange något annat på kartan. Detta innebär också att det blir svårt att hitta ett 

obebyggt markområde som också kommunen äger, eftersom kommunen troligen sålt av tomter inom 

markerade verksamhetsområden. Oavsett detta så anses kärnan i resultatet ändå vara relevant eftersom 

det visar på en svårighet att direkt hitta en plats som inte innebär att någon förändring måste göras av 

platsen. 

För att styrka resultatet kring kostnader kopplat till anläggningen skulle fler prisuppgifter från andra 

biokolsanläggningsleverantörer samlats in, dock är det svårt att hitta prisuppgifter utan att ta direkt 

kontakt med leverantör, något som är tidskrävande och inte fanns utrymme för i den här studien. 

Jämförelse mellan projekten och anläggningen påvisar en stor spridning av kostnader som kan påverka 

resultatet avsevärt, något som måste tas i beaktning. För att motverka detta har olika scenarier tagits 

fram där hänsyn tagits till varierande försäljningsvärde och bidrag vilket anses ge en mer nyanserad bild 

över hur de ekonomiska förutsättningarna för en biokolsanläggning kan se ut i Östersunds kommun.   
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6 DISKUSSION 

I Östersunds kommuns finns idag ett system för att hantera mycket av det avfall som genereras, men 

många av de undersökta materialen i den här studien används för att täcka över gamla miljösynder i 

form av en deponianläggning. Ett arbete som har ett slut. Den här studien kan inte visa på vad dessa 

material borde användas till sedan, men att producera biokol av dem, eller vissa av dem, kan vara en del 

av lösningen.  

Av de material som har undersökts påvisar externslam på för höga värden av tungmetaller enligt EBC. 

Detta ställer till problem vid användning av biokol, framförallt i jordbruksmark. Att hitta andra 

användningsområden är troligtvis möjligt, men även om biokol med hög koncentration av tungmetaller 

kan appliceras i tex parkmark eller trädplanteringar i stadsmiljö förutsätter detta samma markanvändning 

i framtiden som idag, något som inte kan säkerställas. Slammet kan också innehålla ämnen som det idag 

inte ställs krav om, men som bör tas i beaktning vid applicering. Sådan applicering kan innebära att nya 

problem skapas i framtiden, ungefär som det blivit när för höga halter av tungmetaller uppstod i 

avloppsslam från början. Därför är det mer intressant att lösa problemet med tungmetaller där de uppstår, 

något som innebär att ett antal möjligheter för materialet kan uppstå, med mer cirkulära flöden. Det är 

dock svårt att veta om en sådan lösning är genomförbar eller hur lång tid den skulle ta att få igenom, 

vilket innebär att slammet bör utnyttjas. Då är det dock viktigt att det genomförs en noggrann riskanalys 

av användningsområdet. Det kan exempelvis gå att lägga biokolet på deponi, eller andra redan 

förorenade jordar där biokolets egenskaper snarare kan göra jordkvaliteten bättre samtidigt som det 

fungerar som kolsänka, trots innehållet av tungmetaller i biokolet.  

Det organiska matavfallet som samlas in idag komposteras delvis och förbränns delvis och båda kan 

teoretiskt användas till biokolsframställning. Det är dock oklokt att direkt framställa biokol från det 

organiska materialet, då det vore fördelaktigt att först använda det till att producera metangas genom 

rötning och i förlängningen fordonsgas. Substratet som blir kvar av processen kan sedan användas till 

framställning av biokol, där viss mängd kan användas i rötningsprocessen igen för att öka produktionen 

av biogas (Cruz Viggi, et al., 2017). De problem som dock måste övervinnas för att produktionen ska 

bli så bra som möjligt är dels att minimera föroreningarna i materialet, såsom plast. Det andra hindret är 

att få tillstånd till både förvaring och förbränning av animaliska biprodukter, vilket inte finns idag, 

eftersom den delen av materialet skickas till Sundsvall för förbränning. Om detta är saker som är svåra 

att lösa eller är inte något denna studie undersöker. Däremot är det troligt att en helhetslösning kan 

innebära stora vinningar, både då lokalt bränsle (i form av biogas till värme, el eller fordonsbränsle) kan 

produceras, näringsämnen kan återföras till jorden i kommunens jordbruk, en kolsänka kan skapas och 

utsläpp relaterat till transport av material till Sundsvall minimeras. Enligt en utredning kring 

biogashanteringen i Jämtlands län kommer insamlat organiskt avfall att öka till ungefär 8500 ton per 

år31, vilket kommer öka behovet av att hitta ett användningsområde för materialet.  

Resultatet påvisar att trädgårdsavfallet är det lättaste materialet att börja producera biokol av eftersom 

det inte innehåller några kända farliga element, har hög kolhalt, hög andel fixerat kol och den högsta 

torrheten av de undersökta materialen. Det finns även material i en hanterbar mängd, även om det 

troligtvis måste behandlas (krossas etc.) för att kunna användas på ett bra vis. Tack vare att materialet 

är rent från gifter så bidrar det till ett biokol med många användningsområden som kan certifieras enligt 

EBC (så länge övriga kriterier är mötta). Det innebär troligen att materialet lättare kan komma ut på 

marknaden och generera intäkter. Klimatnyttan med att omvandla trädgårdsavfall till biokol är komplex 

och den uträkning som gjorts i resultatet inkluderar inte alla aspekter, något som skulle bli för 

                                                      
31 (Arbetsledare avfall VA, Personlig kommunikation 10 maj 2019) 
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omfattande att göra i den här studien. Det som kan konstateras är dock att inga nya utsläpp av koldioxid 

skulle uppstå i varken insamlingen av materialet (eftersom det redan görs) eller omvandlingen av råvaran 

till biokol (eftersom processen är självdrivande). Dock bör de utsläpp som associeras med detta, troligen 

främst från transport, hanteras på ett sådant vis att klimatpåverkan blir så liten som möjligt. Det kan 

också konstateras att kol i material som pyrolyserats tar längre tid att återvända till atmosfären än vid 

direkt förbränning, eller kompostering, även om det inte i den här studien kan svara på hur stor skillnad 

det är eller hur länge biokolet kan förväntas stanna kvar i marken. Utsläpp som däremot kan uppstå vid 

produktion av biokolet är transport av material från Gräfsåsen till anläggning, något som varierar 

beroende på avstånd, samt distribution av biokolet till kund. Möjligvist kan utsläppen relaterat till 

transport till kund minska om kunden istället för att köpa biokol producerat i andra delar av Sverige eller 

Europa, köper en produkt som är producerat närmare. Huruvida det är bra, ur ett klimatperspektiv, att 

låta medborgarna transportera sitt trädgårdsavfall till återvinningsanläggningar kan också ifrågasättas, 

möjligen vore det bättre om materialet gjordes till biokol hemma på tomten eller i närheten av 

lägenhetsföreningar istället och användes i den egna trädgården eller andra planteringar. Frågor som 

uppstår då kan relateras till hur väl pyrolysgasen förbränns, säkerhet, genomförbarhet och 

kontrollerbarhet etc. 

De tre platser som tillhandahölls av Jämtkraft, där anslutningsmöjligheter till fjärrvärme finns, påvisar 

alla problem som måste lösas. Troligtvis är det inte möjligt att använda sig av den gamla gasledningen 

mellan Gräfsåsen och Torvalla då avståndet är så pass långt att gasen kan hinna kylas ner och bilda 

bioolja istället, om detta går att lösa eller inte är ett problem som måste undersökas vidare. Att bygga 

anläggningen i närheten av Jämtkrafts nuvarande kraft- och värmeanläggning innebär bra möjligheter 

att ansluta till fjärrvärmenätet, men är enligt källa trångbott, något som indikerar på att det kan vara svårt 

att få plats med råvarumaterial samt biokolsprodukt. Att placera anläggningen vid SIV i Torvalla innebär 

att gasen troligtvis kan nyttjas i anläggningen. Frågetecken uppstår där är kring tillgänglig plats samt 

kostnader för att transportera material till platsen. Det är inte heller säkert att värmen måste nyttjas till 

att producera fjärrvärme, den kan också användas till andra ändamål, såsom att torka blött material innan 

de används i processen, något som innebär nya möjligheter. För att avgöra vilken plats, om än någon av 

dem, som är bättre lämpad bör mer detaljerade undersökningar göras och inkludera en analys över 

behövd yta kopplad till anläggningen, råvarumateriallagret samt biokolsprodukten. 

Både det bästa- och normalfallet påvisar ett positivt kassaflöde inom 5 år, dock har inte hänsyn tagits 

till en rad olika kostnadsposter som bidrar negativt till kassaflödesanalysen. De poster som har störst 

påverkan på resultatet i övrigt, förutom den initiala investeringskostnaden, är två andra faktorer. Dessa 

rör dels om projektet blir beviljat stöd av Naturvårdsverket och dels på hur den lokala marknaden ser ut 

och utvecklar sig. Den första faktorn går att hantera delvis om resurser kan läggas på att skriva en 

välgrundad ansökan, något som kan öka chanserna. Den andra faktorn rör både försäljning av restvärme 

och av biokol. Från resultatet går det att se att majoriteten av inkomsten genereras från huvudprodukten, 

därav borde fokus ligga på att skapa en marknad för den, något som kan vara svårt att påverka. Från 

resultatet går att utläsa att den interna användningen inte är särskilt stor än, vilket innebär att det inte går 

att förlita sig enbart på intern försäljning. Om det interna behovet kommer att öka i framtiden är också 

svårbedömt utifrån resultatet. För att säkerställa köpare av biokol kan det enklaste alternativet vara att 

undersöka och säkra de interna användningsområdena först och se om det finns ytterligare områden 

inom kommunorganisationen där biokolet kan användas. Därefter går det att rikta in sig mot specifika 

näringar och försöka etablera långvariga kunder, tex jordbrukare för att därefter anpassa anläggning och 

produktion efter det. Det är dock inte sannolikt att ekonomisk vinst kopplat till en biokolsanläggning 

behöver vara huvudmålet, speciellt inte för en kommun som har ett ambitiöst klimatarbete och där andra 

värden kan skapas. 
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För att avgöra om en biokolsanläggning i Östersund är en bra idé eller inte måste de olika delarna i den 

här studien vägas samman för att förstå vilka problem och nyttor som kan skapas med en anläggning. 

Anläggningen måste också sättas i relation till resten av avfallssystemet och andra system som genererar 

värme, elektricitet och energi för att skapa en helhet där olika delar arbetar ihop för att skapa hållbarhet 

i längden. För att göra det krävs en studie som undersöker dessa interaktionspunkter. Oavsett kan 

anläggningen fungera som en enskild enhet och vid enbart en sammanvägning av de tre undersökta 

delarna i den här studien finns indikationer på att förutsättningar finns för en anläggning i Östersunds 

kommun. Det grundar sig i att det finns material som går att använda till ett lågt pris (eftersom det idag 

är ett avfall som måste hanteras), att anläggningen kan producera ett positivt ekonomiskt resultat med 

rätt marknadsförutsättningar och tillgängligt investeringskapital, och det finns möjlig placering av 

anläggningen (om än med viss bearbetning). Att anläggningen dessutom kan fungera som en kolsänka 

samt återföra näringsämnen till jorden och vara en viktig pusselbit i kommunens klimatarbete talar också 

till fördel för en anläggning.   
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7 SLUTSATS 

Av de tio material som har undersökts påvisar trädgårdsavfallet bäst lämplighet att användas till 

biokolsproduktion. Detta på grund av materialets kemiska komposition, låg andel fukt och avsaknaden 

av hämmande faktorer. Utöver det materialet påvisar även det organiska hushålls/verksamhetsavfallet 

potential, men ställer bland annat högre krav på torkningsmöjligheter av materialet, tillstånd av 

myndigheter samt uppvisar tveksamheter kring plastinnehållet.  

Studien påvisar ingen enskild plats som är mer lämplig än någon annan att anlägga en biokolsanläggning 

på i Östersunds kommun, utan de tre undersökta platserna visar alla på hinder och möjligheter av olika 

slag. En djupare analys över vilka behov, rörande tex yta, det finns kopplat till en biokolsanläggning är 

nödvändig för att ge ett svar på frågan. 

De ekonomiska förutsättningarna skiljer sig till största del åt beroende på investeringskostnad samt 

vilket värde biokolet har på marknaden. Resultatet visar att detta är faktorer som kan skilja sig åt mycket 

beroende på situation. För att förstå marknadssituationen i Östersunds kommun bör en djupare analys 

göras, både internt och externt. Utöver de ekonomiska förutsättningarna kan biokolet fungera som en 

kolsänka och bidra med värden kopplat till kommunens klimatarbete.   
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