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Sammanfattning 
 

Syftet med studien har varit att utreda vilka typer av lokalt härrörande avfall som skulle kunna 

fungera som potentiella rötningssubstrat tillsammans med matavfall i Kiruna kommun, samt 

vilka biogasutbyten som är möjliga att vänta sig från avfallen i frågan. Utöver detta har syftet 

varit att lägga fram tekniska och ekonomiska lösningar på hur biogas kan framställas, samt 

jämföra matavfallstransporter via vägnät med avloppsnätet för att utreda vilket alternativ som 

är mest lämpligt att använda sig av.  

 

Metoden för att nå syftet har varit litteraturstudier, att jämföra med redan etablerade 

anläggningar och insamlingssystem samt utföra egna beräkningar och analyser gjorda på 

information och antagande gällande Kiruna kommun. Resultatet visade att en 

substratblandning på matavfall, avloppsslam, hästgödsel och slaktavfall skulle kunna generera 

strax under 400 000 nm3 fordonsgas per år och att en matavfallsinsamling utförd via vägnätet, 

men som anpassats till klimatet, var att föredra på grund av stora gasförluster i 

avloppsledningsnätet.  

 

Resultatet visade på ett totalt insparande av drygt 683 ton koldioxidekvivalenter om året, dock 

ett behov av att öka avfallstaxan med 379 kronor per hushålls och år.  En termofil våtrötning 

var den rötmetod som ansågs mest lämplig att använda sig av och för uppgradering av gasen 

är en så kallad vattenskrubber att föredra. Den viktigaste aspekten som kom upp i 

diskussionen var den ekonomiska biten och den miljömässiga vinsten, huruvida det är 

lämpligt att låta ett mindre minusresultat sätta stopp för en möjlighet att spara in stora 

mängder växthuspåverkande gaser. Resultatet från den enklare scenarioanalysen av 

köksavfallskvarnar i Kiruna diskuterades även, eftersom att det visade sig uppstå stora 

gasförluster i ledningsnät och reningsverk. 

 

Nyckelord: Biogas, avfallsinsamling, rötning, substrat.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

The purpose with this thesis has been to investigate what types of locally produced wastes that 

could function as potential substrate for anaerobic digestion together with food wastes in 

Kiruna, and also to see what kind of amount of biogas that possibly could be produced from 

this wastes. Beside that have the purpose also been to give examples of technical and 

economical solutions for biogas production and to compare food waste transportation by road 

and by the sewage system to see which kind of transportation that would be most appropriated 

to use in Kiruna.  

 

The method to reach these purposes haven been to read literature, make comparisons with 

already existing biogas production facilities and colleting systems. Own calculations and 

analysis made on assumption for the municipality of Kiruna have also been done. The results 

showed that a substrate mixture of food waste, slaughter waste, horse manure and sewage 

sludge could generate right under 400 000 nm3 of gas and that the collecting method should 

be a climate adapted road transport because of huge gas losses in the sewage system.  

 

The result showed a total saving of just above 683 tons of carbon dioxide equivalents per 

year, but financially would it be needed to increase the municipal waste fee with 379 SEK per 

year and household. A thermophile wet digestion was the anaerobic digestion method that 

would be most appropriated and for upgrading the gas should water absorption be used. The 

most important question that was discussed was the economic losses and the environmental 

benefits, whether it would be appropriated to let a minor economical loss put a stop to an idea 

that could lessen the emitted amount of greenhouse gases. The food waste disposers was 

brought up in the discussion, because it showed out in a simple scenario analysis that an 

installation of disposers would be unfavourable due to many reasons, but the most important 

was the gas losses.     

 

Keywords: Biogas, waste collecting, anaerobic digestion, substrate.  
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1. Inledning 
Med sina 19 371 km2 landyta är Kiruna kommun den största kommunen i Sverige, 

befolkningsmängden är dock av det blygsamma laget. Drygt 23 000 personer bor inom 

kommungränsen, och det innebär att befolkningstätheten är så låg som 1,2 invånare per km2. 

Rikssnittet för Sverige ligger på 23,7 invånare per km2 (Regionfakta, 2013). 

 

Insamlingen och hantering av matavfall i Kiruna bör ske på ett sätt som inte bidrar till ökad 

miljöbelastning, samtidigt som det måste vara ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt att 

genomföra. Med Kiruna kommuns stora geografiska spridning av småorter och tätorter kan 

det därför vara problematiskt att hantera matavfall separat sett till miljönyttan, kostnader och 

teknik. 

2. Bakgrund 
Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål som är uppsatta av riksdagen, en av dessa är ”god 

bebyggd miljö” som definieras genom att människors behov ska uppfyllas, det ska finnas goda 

livsmiljöer och utvecklingen ska vara hållbar. Avfall, förnybara energikällor och hushållning 

med resurser är ord som återfinns i definieringen (Miljömål, 2014).  

 

Ett av etappmålen för att nå det slutliga målet till 2020, är ”ökad resurshållning i 

livsmedelskedjan” som innebär att minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker 

och restauranger ska sorteras ut och hanteras biologiskt för växtnäringens skull. Vidare ska 

minst 40 % av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara på (Miljömål, 2012).  

 

Biogasproduktion är ett idag utmärkt sätt för kommuner att nå miljökvalitetsmålet ”god 

bebyggd miljö”, men biogas bidrar även till en positiv utveckling i andra miljökvalitetsmål 

som ”begränsad klimatpåverkan”, ”bara naturlig försurning” och ”ingen övergödning”. 

Biogas som fordonsbränsle är i stort sett klimatneutralt och riskerar inte att konkurrera med 

livsmedelsproduktionen som andra biobränslen, eftersom att det i regel är avfall som röts till 

biogas. Rötresten som blir över efter rötningsprocessen kan i vissa fall även användas som ett 

mycket näringsrikt och miljöriktigt biogödsel, vilket minskar behovet av att använda 

konstgödsel i jordbruken.  

 

Sett till regionen anses det idag vara svårt att uppnå miljökvalitetsmålet ”god bebyggd miljö” 

till 2020, men det beror på andra aspekter än just avfall. Avfall och energi anses ha en god 

utveckling i Norrbotten då användandet av till exempel biogas har ökat, samt att ytterligare en 

biogasanläggning planeras att tas i drift till hösten 2014. Lokaliseringen av den 

biogasanläggningen kommer att vara i Luleå (Miljömål, 2013). 

 

I dagsläget använder Kiruna kommun avfallsförbränning av hushållsavfall, vilket då även 

inkluderar matavfall. Det har dock varit på tal om att separera ut matavfall i Kiruna redan 

2002, men detta skedde aldrig och enligt den lokala avfallsplanen från 2012 är ekonomiska 

aspekter knutna till de tillgängliga substratmängderna problemet (Tekniska Verken i Kiruna 

AB, 2012). Det framgår dock att situationen kring matavfall ska utredas på nytt igen i 

framtiden, men någon tidsplan för detta finns dock inte.  

 

Planen förut vad då att en mindre biogasanläggning med uppgradering skulle upprättas i 

Vittangi, cirka sju mil från Kiruna C, och att avloppsslam från Vittangi reningsverk skulle 

rötas tillsammans med matavfallet. Biogasen skulle användas av tyngre diesel-biogashybrider 

i sådana fall (Tekniska Verken i Kiruna AB, 2011). Tekniska Verken i Kiruna AB gav även 
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SWECO uppdraget 2009 att undersöka vilka typer av biogaslösningar som skulle kunna 

tänkas passa i Kiruna. Det som kom upp i den undersökningen var att import av mat- och 

fiskavfall från Norge kunde vara av intresse. SWECO (2009) undersökte även andra alternativ 

för biogasen, som värme och elproduktion. 

 

2.1 Syfte 
Det finns tre huvudsyften med denna studie. Dessa är väl sammanflätade med varandra och 

leder alla till det slutliga syftet, som är att bidra med lösningar åt kommunen som gör att 

etappmålet ” ökad resurshållning i livsmedelskedjan” kan uppnås i Kiruna. Uppdelat i det tre 

underkategorierna är syftet att: 

 

 Presentera beräkningar på potentiella substrat som kan rötas ihop med matavfallet, för 

att på så vis se hur mycket fordonsbränsle som kan produceras lokalt.  

 

 Jämföra två olika insamlingssystem och presentera hur dessa påverkar biogasutbytet 

och miljönyttan av separat matavfallsinsamling. 

 

 Lägga fram lämpliga tekniska och ekonomiska lösningar på biogasframställning och 

uppgradering.  

 

2.2 Mål   
Målet med studien är att kunna göra en bedömning av vilken insamlingsmetod och val av 

biogasteknik som skulle vara mest lämplig att introducera i Kiruna kommun sett till ett 

helhetsperspektiv av tekniska möjligheter, miljöaspekter och ekonomi. 

 

2.3 Avgränsningar 
Den geografiska avgränsningen är Kiruna kommun. Studien är även geografiskt avgränsad till 

enbart avfall och substrat som uppkommer lokalt inom kommunen.  

 

Avgränsningarna kring teknik innefattar biogasproduktion uppdelat i våt, torr, termofil och 

mesofil. Uppgraderingsmetoderna som ingår i analysen är kemisk absorption, 

vattenabsorption och pressure swing adsorption. Teknik för insamling är avgränsad till 

köksavfallskvarnar/matavfallskvarnar (KAK/MAK) och lastbilstransport.  

 

Ekonomiska avgränsningar är grova uppskattningar av investeringar som behöver göras för 

olika tekniska lösningar samt grova uppskattningar av driftkostnaderna. Extern finansiering i 

form av stöd och bidrag ingår inte i studien.  

 

Miljöaspekterna är avgränsade till emission och insparande av koldioxidekvivalenter som står 

i direkt relation till insamling, biogasproduktion, uppgradering och användande av biogas. 

3. Metod 
Den huvudsakliga metoden i detta arbete har varit att samla in och analys av data och 

information från Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner 

AB. Rapporter och litteratur inom ämnet har också använts som underlag i studien, i 

huvudsak insamlat via internetsökningar. Miljönyttan är mätt i koldioxidekvivalenter (CO2-eq). 
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4. Nulägesbeskrivning 
Kiruna är Sveriges nordligaste och största kommun, beläget i inlandet och gränsar mot Norge 

och Finland. De svenska grannkommunerna består av två andra glesbygdskommuner, 

Gällivare med 18 339 invånare och Pajala med 6 299 invånare.  

 

Enligt SCBs statistik över hushåll i Kiruna 2012 finns det 4 473 stycken hushåll i 

flerbostadshus samt 5 319 stycken hushåll i småhus, vilket är inklusive de 495 stycken övriga 

hushållen som SCB inte kan definiera. Inga uppgifter finns om fritidshus varför dessa 

uppgifter tas från Tekniska Verkens avfallsplan, vilket är 2 273 stycken hushåll för år 2010.  

 

Befolkningsmängden i kommunen uppgick till 23 196 enligt Regionsfakta (2013). De flesta, 

17 872 stycken, bor i Kiruna centralort och resten av befolkningen är spridd runt om i tätorter 

och småorter. Karta över spridningen av Kiruna befolkning finns under bilaga 3.  

 
Bild 1: Karta över Norrbotten. 

De substrat som finns i kommunen och som kan 

användas för biogasproduktion är, utöver matavfall 

och avloppsslam, hästgödsel och en del slaktavfall 

från renslakterierna. Det bedrivs inga större 

jordbruksanläggningar inom kommunen, vilket 

innebär en brist på högkvalitativt substrat som 

grödor, nöt- och svingödsel samt större mängder och 

bättre kontinuitet på slaktavfall. 

 

Intresset för att sortera ut sitt matavfall är och har 

sen länge varit lågt inom kommunen, uppgifter om 

att ungefär 70 hushåll bedriver kompostering finns 

för år 2014. En bidragande orsak till det låga 

intresset kan vara det dåliga odlingsklimatet, då 

Kiruna kommun befinner sig som bäst i odlingszon 

åtta, men större delen av kommunen ligger dock 

inom fjällregion. Att få kommuninvånarna att börja 

sortera ut sitt matavfall på egen hand är inte heller 

något man arbetat aktivt med, utan det är mer ett 

alternativ som erbjudits åt kommuninvånarna för att 

de själva ska kunna påverka sin avfallstaxa. 

 

Kiruna kommun är idag indelat i tre upphämtningsområden för hushållsavfall; A, B och C. A 

svarar för tätortsområde, B innefattar småorter och övriga samhällen och C för fritidsområden 

samt koloniområden. Utöver detta är kommun är uppdelat i femton olika distrikt för 

renhållning avseende villor och fritidshus, dessa täcker hela kommunens befolkning som 

befinner sig där vägtransport är möjligt (Tekniska Verken i Kiruna AB, 1). Hämtning av 

villahushållens avfall sker varannan vecka enligt ett rullande schema, medan lägenheternas 

och verksamheternas avfall hämtas utifrån beställning gjord av fastighetsägarna och 

företagarna. Det flesta lägenheterna finns placerade inom Kiruna C men ett mycket litet antal 

lägenheter finns även i Abisko, Svappavaara, Vittangi och Karesuando. Det kan antas att 

hushållsavfallen som uppstår från lägenheterna utanför Kiruna C hämtas upp under den 

ordinarie hämtningen som sker i respektive område.  

 

Källa: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com

mons/8/8a/Sweden_Norrbotten_location_m

ap.svg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Sweden_Norrbotten_location_map.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Sweden_Norrbotten_location_map.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Sweden_Norrbotten_location_map.svg
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I vissa byar är inte sophämtning möjligt av olika orsaker, dessa är Siikavuopio, Naimakka, 

Saarikoski och Keinovuopio som ligger i de nordöstliga delarna av kommunen, samt 

Kattuvuoma och Vuokojaure i de nordvästra delarna. Hämtning av avfall i dessa byar är lösta 

via avtal med Finland och vissa fall har avfallsmängderna bedömts som så pass små att de 

boende kan hantera dessa själva. Dessa byar ingår därför inte heller i denna studie.  

 

Kärlstorleken är idag 240 liter för villahushållen och det finns som tidigare sagt möjligheter 

för hushållen att kompostera ut sitt matavfall mot att hämtningsintervallen halveras. En 

ytterligare variant är att kompostera matavfall och dela ett 240 liters kärl tillsammans med 

grannen, hämtningsintervallen sker då fortfarande var fjärde vecka (Tekniska Verken i Kiruna 

AB, 2014b).   

 

De totala mängderna avloppsslam som produceras inom kommunen år 2013 var 847,8 ton TS 

för hela kommunen, varav 714 ton TS producerades vid Kiruna avloppsreningsverk (Kiruna 

Kommunpartners AB, 2014). 

 

Hushållsavfallet för 2013 i Kiruna slutade på 4 182 ton enligt miljörapporten för 2013 

(Tekniska Verken i Kiruna AB, 2013), vilket innebär 180 kg hushållsavfall per person och år. 

Avfall Sverige har räknat ut ett snitt på ungefär 460 kg hushållsavfall och SWECO nämner i 

sin biogasrapport 250 kg hushållsavfall per person och år. Enligt informationen som SWECOs 

rapport ger angående Tekniska Verken i Kiruna ABs plockanalyser av den brännbara 

fraktionen, ska hushållsavfallet ha hamnat på 500 kg per person och år kring 2009.  

 

Dessa skillnader kan dock antas handla om en definitionsfråga, då 4 000-5 000 ton 

hushållsavfall i form av kärl- och säckavfall är en rimlig siffra för Kiruna kommun sett till 

den nationella sammanställningen av plockanalyser som Avfall Sverige (2011) har gjort. 

Enligt den statistiken bör Kiruna ha en total avfallsmängd på 4 737 ton kärl- och säckavfall 

per år, eller 204 kg avfall per person och år. Detta stämmer även mycket väl överens med 

Avfall Sveriges kommun- och länsstatisk från 2012, som visar på att 200 kg är snittmängden 

kärl- och säckavfall i Norrbotten (Avfall Sverige, 2012). Fritidshusen är exkluderade från 

uträkningarna som är gjorda i denna rapport, vilket också kan anses som rimligt då Avfall 

Sverige (2012) har justerat invånare i sin rapport efter antal fritidshus, gästnätter och in- och 

utpendlare. 

 

Slutligen kommer därför Avfall Sveriges hushållsstatistik (2011) och kommun- och 

länsstatistik (2012) att användas vidare, då dessa källor upplevs som rimligast i dagsläget. 

Fritidshusen kommer även att exkluderas fortsättningsvis också. Alla uträkningar av 

hushållsavfall samt kärl- och säckavfall finns att se under bilaga 2.  

 

De två större stallen som finns i kommunen är Kiruna ridklubb, som ligger inom Kiruna 

centralort, samt Stall Snöflingan beläget strax utanför Kiruna i byn Jukkasjärvi. Antalet hästar 

och ponnyer är uppskattningsvis 54 stycken på Kiruna ridklubb, fördelat på 37 hästar och 17 

ponnyer. I Jukkasjärvi finns det idag 21 stycken boxplatser samt elva platser på lösdrift. För 

stora hästar finns det tio stallplatser och sju lösdriftplatser. Antalet ponnyer på anläggningen 

är 15 stycken, varav fyra går på lösdrift.  

 

Enligt Wennerberg och Dahlander (2013) producerar en normalstor häst omkring 10 ton 

gödsel inklusive strömedel per år (Wennerberg, Dahlander, 2013). Variationen neråt finns 

dock och beror på hästens storlek, här görs antaganden om att en häst producerar 10 ton 

gödsel inklusive strömedel och att en ponny producerar 5 ton gödsel inklusive strömedel.  
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Slakt av ren och älg genererade tillsammans med andra djurkadaver 83,76 ton slaktavfall 

under 2013 (Tekniska Verken i Kiruna AB, 2013). I dagsläget finns det dispens för tre 

renslakteri att få gräva ner slaktavfallet motsvarande 81-102 m3 i kommunen (Kiruna 

kommun, 1) vilket fungerar miljömässigt bra.  

 

Det brännbara avfallet inklusive matavfall behandlas, som tidigare sagt, genom 

avfallsförbränning vid den lokala förbränningsanläggningen i Kiruna. Där sker produktion av 

fjärrvärme och el och således har matavfall redan en viss miljönytta, även om den inte är 

idealisk sett till utformningen av miljökvalitetsmålen. Avloppsslammet används som 

täckmaterial hos LKAB och som jordförbättring på Kiruna golfbana. Hästgödsel används 

delvis som täckmaterial åt LKAB. 

5. Generellt om biogas 
Kort sagt så produceras biogas genom att organiskt material bryts ner under anaeroba 

förhållanden tills en gas bestående av mestadels koldioxid (CO2) och metan (CH4) har bildats. 

Själva processen för att producera biogas består dock av ett flertal steg, både före och efter 

rötningen, innan ett fullgott fordonsbränsle är producerat. I figur 1 går det att se en schematisk 

bild av hur biogasprocessen ser ut och är uppdelad. 

 

 

5.1 Substrat och förbehandling 
Substrathandbok för biogasproduktion, skriven av Carlsson och Uldal (2009), beskriver 

viktiga aspekter att ta hänsyn till vad gäller substratets kvalité, dessa är: 

 

 Torrsubstanshalt (TS-halt) 

 Glödförlust (VS-halt) 

 Näringssammansättning 

 Risk för mekaniska problem 

 Påverkan på biogödselns (rötrestens) kvalité 

 Nedbrytbarhet 

 Biogasutbyte 

 Behov av förbehandling 

 Risk för mikrobiologiska problem 

 Luktproblem 

 

Figur 1: Schematisk bild av biogasprocessen inklusive rötningsprocessen 
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TS-halten är av vikt för att rötningen ska fungera korrekt vid inpumpning och omrörning. Ett 

substrat anses ha hög TS-halt om den överstiger 15 % och anses ha låg TS-halt om den ligger 

under 10 % (Carlsson, Uldal, 2009). TS-halten hos ett substrat behöver dock inte orsaka något 

problem för själva rötningen, då halten justeras i förbehandlingen eller genom att tillämpa 

samrötning med andra substrat.  

 

VS-halten används för att beräkna ett materials organiska innehåll, vilket definieras som 

materialets innehåll av förbränningsbar substans vid 550 grader Celsius (Carlsson, Uldal, 

2009). VS och TS är starkt knutna till varandra när det kommer till att beräkna gasutbyte. Ofta 

nämns ”VS av TS”, viket innebär att procenten glödförlust räknas på torrsubstansen.  

 

Vanligaste mekaniska problemen som kan uppstå vid rötning är enligt Carlsson och Uldal 

(2009) jäsning, skumning och sedimentation. Dessa beror mycket på substratet, lätta material 

riskerar att flyta upp och täcka innehållet i rötkammaren, fettrikt substrat kan orsaka 

skumning och tunga substrat kan samlas i botten av rötkammaren och minska det tillgängliga 

utrymmet för rötning (Carlsson, Uldal, 2009). Mikrobiologiska problem består oftast av 

problem med överbelastning, tekniska fel eller att rötningen innehåller tungmetaller eller 

gifter (Carlsson, Uldal, 2009). 

 

Förbehandling av substratet kan ibland vara nödvändigt innan substratet skickas vidare till 

rötningskammaren. Syftet med förbehandlingen är för att förebygga problem i de olika 

processerna så att omrörning, pumpning och nedbrytning ska fungera så optimalt som möjligt 

(Carlsson, Uldal, 2009). Vilken typ av förbehandling som väljs beror därför helt på behovet, i 

vissa fall kan substratet behöva sönderdelas bättre, blandas med andra substrat för att få en bra 

näringssammansättning, avvattna eller spädas för att ändra TS-halten och separeras från icke 

önskvärda material som följt med i sorteringen (Carlsson, Uldal, 2009). 

 

I vissa fall kan substrat även behöva genomgå hygienisering innan det når rötkammaren. 

Oftast handlar det då om slaktavfall och andra substrat med animaliskt ursprung, inklusive 

gödsel, kallat för animaliska biprodukter kategori 2 och 3 (Biogasportalen, 1 och 

Jordbruksverket, 2011). Hygienisering innebär att substratet ska hettas upp till 70 grader 

Celsius oavbrutet i 60 minuter innan substratet får gå vidare. All form av biprodukt förutom 

gödsel måste även ha en partikelstorlek som understiger 12 millimeter (Jordbruksverket, 

2011). 

 

5.2 Rötning 
Mesofil och termofil är det två vanligaste temperaturintervallerna som tillämpas vid 

biogasproduktion, vilket innebär temperaturer kring 30-40 grader Celsius för mesofil och 50-

60 grader Celsius för termofil (Jarvis, Schnürer, 2009). Sett till statistik från 2012 över 

Sveriges biogasanläggning var mesofil rötning överlägset den vanligaste temperaturen för 

biogasproduktion (Statens energimyndighet, 2012). Den mesofila temperaturintervallen 

genererar en stabilare och pålitligare produktion, men den termofila är däremot effektivare i 

att producera biogas.   

 

Enligt biogasportalen (2) är enstegsrötning med en kammare den vanligaste metoden, men det 

går även att tillämpa tvåstegsrötning där rötningen sker i två olika kammare. Enstegsrötning 

är ett enkelt sätt att röta på, men tvåstegsrötning innebär precis som termofil rötning, ett högre 

och snabbare utbyte av metan. Vidare kan substrat pumpas in i kammaren kontinuerligt, semi-

kontinuerligt eller satsvis, valet av metod beror oftast på substratets TS-halt (Biogasportalen, 
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2). Sett ur det mikrobiologiska perspektivet är en viss kontinuerlighet att föredra, och är också 

det vanligaste sättet att mata in substrat på i Sverige (Jarvis, Schürer, 2009). 

 

Rötningsprocessen påbörjas med hydrolys av större och mer komplexa ämnen som protein, 

fett och socker. Dessa ombildas till enklare ämnen som aminosyror, fettsyror, alkoholer och 

enkla sockerarter, detta för att mikroorganismerna ska kunna använda näringsämnena som 

finns i substratet (Jarvis, Schnürer, 2009). Hydrolysen efterföljs av en jäsningsprocess, där 

ämnena från hydrolysen till största delen omvandlas till organiska syror som ättiksyra, 

smörsyra och mjölksyra. Även alkoholer, koldioxid, vätgas och ammoniak bildas (Jarvis, 

Schürer, 2009).  

 

Sista processen innan metanbildningen är anaerob oxidation, där produkterna från jäsningen 

fortsätter att brytas ner av oxidationsorganismer och metanbildare. Ämnena som bildas under 

den anaeroba oxidationen är koldioxid, vätgas och acetat (Jarvis, Schürer, 2009). Under 

metanbildningen använder de metanbildande organismerna, även kallat metanogenerna, 

vätgasen, koldioxiden och acetaten från den anaeroba oxidationen för att bilda koldioxid och 

metan. Det är här biogasen tillslut bildas och kan transporteras vidare till uppgradering. 

Biogasen består av mellan 45 % och 85 % metan efter den metanbildande processen.  

 

5.3 Rötrest och biogas 
Rötresten från biogasprodukten brukar kallas för antingen biogödsel eller rötslam beroende på 

vilka substrat som använts. Biogödsel kommer från rena substrat som matavfall, gödsel och 

växtmaterial, medan rötslam är restprodukten från rötning av avloppsslam. Anledningen till 

varför man skiljer på rötslam och biogödsel är för att rötslam inte är lämpligt som 

gödningsmedel inom jordbruk på grund av dess innehåll av eventuella metaller och 

föroreningar (Jarvis, Schürer, 2009). Som täckmaterial och anläggningsjord där odling inte 

sker fungerar dock rötslam bra. En viss förbehandling innan slutlig användning kan vara 

nödvändig, antingen genom kompostering eller uppblandning med sand och bark (Jarvis, 

Schürer, 2009).  

 

5.4 Uppgradering till fordonsbränsle 
För att biogasen ska kunna användas som gas i fordon måste den genomgå uppgradering där 

vatten, föroreningar och koldioxid tas bort tills biogasen består av minst 95 % metan, men 

oftast upp mot 97 % (Biogasportalen, 3). Det finns en uppsjö av olika uppgraderingstekniker, 

men av energimyndighetens rapport från 2012 går det att utläsa att vattenabsorption är den 

vanligaste metoden i Sverige. Metoderna vattenabsorption, kemisk absorption och PSA 

kommer beskrivas mer under rubrik 7 ”Uppgradering av gasen”.  

6. Tillgängligt substrat i Kiruna och biogasutbyte  
Substraten som i denna studie kommer undersökas är matavfall, avloppsslam, slaktrester och 

hästgödsel som finns inom Kiruna kommun. SWECO har i sin rapport från 2009 undersökt 

möjligheterna med att röta avfall från andra närliggande kommuner som Gällivare, Jokkmokk 

och Pajala. Även matavfall och fiskavfall från Norge ingick i deras studie.  

 

6.1 Matavfall 
Enligt Avfall Sveriges statistik (2011) sorterar ett villahushåll ut ungefär 3,2 kg matavfall per 

vecka och lägenhetshushåll ungefär 1,5 kg per vecka. Renlighetsgraden på matavfallet är 

mycket högt, över 90 % för båda typerna av hushåll (Avfall Sverige, 2011).  
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För Kiruna kommun bör detta innebära nästan 24 ton utsorterat matavfall totalt från hushållen 

per vecka. Utöver detta tillkommer det matavfall från andra verksamheter som restauranger, 

butiker och storkök. Uppskattningsvis uppstår det 18 kg matavfall per person och år från 

dessa verksamheter enligt Naturvårdsverket (2013) och Jensen, Stenmarck, Sörme, Dunsö 

(2011). Detta borde innebära 418 ton matavfall per år för Kiruna kommun. Den totala 

mängden matavfall, från både hushåll och verksamheter, hamnar därför uppskattningsvis på 

1 652 ton per år.  

 

Vad gäller matavfall nämner Carlsson och Uldal (2009) att förbehandling så gott som alltid är 

nödvändigt. Detta för att sönderdela och späda substratet, men även för att sortera bort 

oönskade material som följt med i sorteringen. Metangasutbytet är väldigt bra från matavfall, 

men beror även en del på vart matavfallet kommer från och hur det är förbehandlat innan. 

Även om matavfall ingår i kategori 3 i ABP-förordningen behövs ingen hygienisering av 

avfallet innan rötning, så länge avfallet är av nationell art. Internationellt matavfall måste 

precis som all annan kategori 3-avfall hygieniseras innan rötning.  

 
Tabell 1: TS, VS och möjligt gasutbyte från matavfall. 

Substrat TS VS av TS Metanhalt nm3 CH4/ 

ton VS 

nm3 

biogas/ton 

vv 

APB-

kategori 

Källsorterat 

matavfall – 

storkök 

13 % 92 % 59 % 650 132 3 

Källsorterat 

matavfall – 

hushåll 

33 % 85 % 63 % 461 204 3 

Källsorterat 

matavfall – 

hushåll, 

malet och 

spätt 

10 % 80 % 65 % 470 58 3 

Källsorterat 

matavfall – 

hushåll, 

pressat och 

spätt 

13 % 92 % 67 % 600 107 3 

Källsorterat 

matavfall - 

restauranger 

27 % 87 % 63 % 506 186 3 

Källa: Substrathandboken, Carlsson och Uldal (2009).  

 

6.2 Avloppsslam 
Mängden slam som produceras i hela kommunen är kring 850 ton TS per år. Vid specifikt 

Kiruna avloppsreningsverk producerades 714 ton TS år 2013 och ytterligare 80,4 ton TS 

transporterades in till Kiruna avloppsreningsverk från Jukkasjärvi, Abisko, Björkliden, 

Katterjokk och Svappavaara. Vittangi avloppsreningsverk producerar kring 45,4 ton TS år 

2013. Slammet som produceras ute i byarna, uppskattningsvis ungefär 7 ton TS per år, 

hanteras genom att avvattnas och frystorkas i slamlaguner (Tekniska Verken i Kiruna AB, 

2012, Kiruna kommunpartner AB, 2014).  

 

Volymen slam som produceras årligen bör ligga kring 9 700 m3 sett till information från 

Kiruna Kommunpartner AB. Slammet som produceras i Vittangi och Kiruna, samt det som 
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idag redan transporteras till Kiruna, motsvarar 9 050 m3, vilket avvattnas till en TS-halt på 20 

%. Resterande slam har en TS på kring 3 %, men kan variera väldigt mycket. 

 

Avloppsslam som substrat har inte ett allt för högt metan eller biogasutbyte eftersom att 

nedbrytning av näringsämnen redan skett i avloppsledningarna och i reningsprocessen, 

däremot gynnas biogasutbytet av samrötning med andra substrat vilket innebär att 

metangasutbytet egentligen är något högre för avloppsslam än vad som anges i tabellen.  

 
Tabell 2: TS och biogasutbyte från avloppsslam 

 
Källa: Basdata om biogas (2012). 
 

6.3 Slaktavfall 
Att uppkomsten av slaktavfall är säsongsbetonad i Kiruna kan innebära svårigheter i att få 

med slaktavfallet i en potentiell biogasproduktion, eftersom att den mikrobiologiska miljön i 

rötkammaren är mycket känslig (Jarvis, Schnürer, 2009). Slaktavfall skiljer sig även väldigt 

mycket åt från matavfall när det kommer till näringssammansättningen, till exempel består 

avfallet av stora delar fett som kan orsaka problem i rötprocessen och har därmed även relativt 

hög VS-halt (Jarvis, Schürer, 2009).  

 

Jarvis och Schürer rekommenderar därför i deras mikrobiologiska handbok att slaktavfall, för 

en stabil rötprocess, bör samrötas med till exempel matavfall, slam och gödsel. Viktigt att 

notera är att slaktavfall måste genom gå hygienisering innan rötning enligt ABP-förordningen 

kategori 3. Carlsson och Uldal (2009) nämner även att sönderdelning och utsortering av 

främmande material bör göras av slaktavfall. Slaktavfall passar både att rötas torr eller våt, 

men för det sistnämnde bör substratet vattnats eller blandas ut med blötare substrat. Termofil 

rötning är att rekommendera för att undvika nedkylningsbehov efter hygieniseringen.  

 

Då slaktavfallet skiljer sig så pass mycket åt från den substratblandningen som kan erbjudas åt 

rötkammaren mer kontinuerligt, kan det ses som mycket olämpligt att genomföra någon form 

av säsongsbetonad rötning av slaktavfall. Risken finns att den ökade belastningen för 

mikroorganismerna blir för mycket och processen blir störd. Inmatning och mängd VS (i 

kilogram) per kubikmeter rötkammare och dygn bör inte förändras med mer än 10-15 % per 

vecka enligt Jarvis och Schürer (2009). 

 
Tabell 3: TS, VS och möjligt gasutbyte av slakteriavfall. 

Substrat TS VS av 

TS 

Metanhalt nm3 

CH4/ton 

VS 

nm3 

biogas/ton 

vv 

ABP-

kategori 

Slakteriavfall 

– mag/tarm 

16 % 83 % 63 % 434 92 3 

Slakteriavfall 

- mjukdelar 

30 %  68 %  293 3 

Källa: Substrathandboken, Carlsson och Uldal (2009).  
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Kirunas klimat kan dock komma till en fördel i detta fall, då dygnsmedeltemperaturen börjar 

sjunka under hösten vilket kan innebära att mellanlagring av slaktavfall kanske kan ske under 

vinterhalvåret. På det sättet skulle de 84 ton slaktavfallet kunna vänjas in långsamt under 

hösten, fördelas jämt över vinterhalvåret, och sen fasas ut inför våren och sommaren.  

 

6.4 Hästgödsel 
Idag finns det ingen bra och hållbar lösning på gödselhanteringen i Kiruna. Kiruna ridklubbs 

gödsel har i många år används som täckmaterial i gruvan. Det är sen den nya lagen som 

trädde ikraft 2001 förbjudet att deponera organiskt material, vilket då även inkluderar 

hästgödsel. Som tidigare sagt är även intresset för jordbruk och odling lågt i kommunen, 

därför finns det inte heller något behov av att förkompostera hästgödsel för senare spridning 

på åkermark.   

 

Kvar står kommunen och hästanläggningarna med tonvis av näringsrikt hästgödsel utan något 

bra användningsområde. Mängderna uppskattas till ungefär 610 ton per år gemensamt för 

dessa anläggningar. Lösdrifthästarna är dock exkluderade från uträkningen då säkra antagande 

om mängd insamlad gödsel från hagar och ligghallar är svåra att göra. 

I Tyskland finns numera biogasanläggningar som nischat sig på hästgödsel, där fokusen ligger 

på att förädla hästgödseln med energin som utvinns från rötningen. Slutprodukten är torkade 

rötrester som säljs till gårdar och trädgårdar (Orring, 2013). I Göteborg har ridskolorna planer 

på att starta upp en egen biogasanläggning med hästgödsel som substrat i ett försök att, inte 

bara minska gödselhanteringskostnaderna, utan även tjäna lite pengar på det också (Orring, 

2013).  

 

Utrötningsförsök av hästgödsel har även gjorts vid Sötåsens naturbruksgymnasium 

tillsammans med JTI, där man kom fram till att hästgödsel är ett fullt fungerande substrat, om 

rätt typ av strömedel används och gödseln är så färsk som möjligt. Tidigare påpekade risker 

som att sand och grus skulle följa med och orsaka mekaniska problem dementerades också i 

studien då mängderna grus var mycket små (Berglund, 2014).  

 

Strömedlet som borde välja enligt studien var halmpellets, eftersom att dessa fibrer är kortare 

än vanligt halm. Spån och torv innebar ett mycket lågt gasutbyte vid rötning. Egna 

observationer av strömedel i Kiruna säger att spån är överlägset det vanligaste, men att torv 

mer och mer börjar användas, antingen ensamt eller mixat med spån. Halm och halmpellets är 

mycket ovanligt då halmproduktion överlag i Norrbotten är låg samt främst används i 

utfodringssyfte.  

 
Tabell 4: TS, VS och möjligt gasutbyte av hästgödsel 

Substrat TS VS av TS nm3 CH4/ton 

VS 

ABP-

kategori 

Hästgödsel 30 % 80 % 170 2 
Källa: Substrathandboken, Carlsson och Uldal (2009).  

 

Som går att utläsa av tabellen ingår hästgödsel i kategori 2 som gödsel i animaliska 

biproduktsförordningen, vilket innebär krav på hygienisering innan rötning. Övrigt att tänka 

på vid rötning är att hästgödsel har en relativt hög TS-halt, vilket innebär att det obehandlat 

passar bäst i en kammare för torrötning. Det är dock fullt möjligt att späda substratet genom 

att utblandning med annat substrat eller vatten, då passa substratet även för våtrötning. 

Eftersom att hästgödsel måste hygieniseras är det rekommenderat att rötningstemperaturen 
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ligger inom den termofila intervallen, eftersom att substratet har en temperatur på kring 70 

grader Celsius och annars måste kylas ner väldigt mycket innan inmatning i rötkammaren.   

 

6.5 Sammanställning och val av rötmetod 
I frågan om något substrat bör exkluderas från blandningen så kan de cirka 10 ton TS 

avloppsslam som produceras ute i byarna runt om Kiruna ifrågasättas. Dagens hantering med 

slamlaguner fungerar och det känns orimligt att samla in så små mängder slam med tanke på 

det långa avstånden. Det bestäms därför i detta skede att by-slammet kommer exkluderas. 

 

Hästgödsel har ett lågt metangasutbyte, ungefär 40 nm3 per ton våtvikt (vv). vilket kan 

jämföras med matavfall som har ett metangasutbyte på 129 nm3 per ton våtvikt. Det kan dock 

vara möjligt att begära av stallanläggningarna att försöka sortera ut så mycket strö som 

möjligt vid mockning, för att på så vis slippa belasta rötkammaren med substrat som inte ger 

något vidare metangasutbyte. Slaktavfallet kan, om en god mellanlagring är möjlig att erhålla, 

användas för biogasproduktion. Övervakningen bör dock ske noggrant och in- och utfasning 

måste ske försiktigt för mikroorganismernas skull, en testperiod kan vara rekommenderat för 

att se hur rötkammaren svarar på förändringarna. 

 
Tabell 5: Sammanställning av substrat i Kiruna. 

Substrat 

 

Mängd 

och 

volym 

våtvikt 

Mängd 

ton TS 

Förbehandling Mesofil/ 

termofil 

Torr/ 

våt 

Mängd 

biogas 

nm3 

Mängd 

100%-ig 

metan 

nm3 

Matavfall 

(hushåll) 

1 652 
ton, 3 

304 m3 

545 Spädning, 

sönderdelning, 

sortering 

Mesofil 

eller 

termofil 

Våt 337 008 213 443 

Avloppsslam 

(totalt) 

9700 

m3** 

850  Mesofil 

eller 

termofil  

Våt 237 603 154 442 

Avloppsslam 

(exkl. by-

slam) 

9050 

m3** 

840    234 807 152 625 

Slaktavfall 

(mjukdelar) 

84 ton, 

84 m3 

25 Spädning, 

sönderdelning, 

hygienisering, 

sortering 

Termofil Våt 

eller 

torr 

24 612 16 736 

Hästgödsel 610 ton, 

1 220 

m3 

183 Spädning, 

hygienisering 

Termofil Våt 

eller 

torr 

41 366* 24 820 

Totalt 14 308 1 607 Förbehandling Termofil Våt 640 589 409 441 

Total exkl. 

by-slam 

13 658 

m3 

1 597    637 793 407 624 

* Uppskattad mängd biogas vid 60 % metaninnehåll 

** Uppskattad volym slam med uppgifter från 2011 och 2010.  

 

Vid rötning av ovanstående substrat; Avloppsslam exkl. by-slammet, hästgödsel, matavfall 

och slaktavfall, skulle det innebära 392 485 nm3 fordonsgas per år med en metanhalt på 97 %, 

då är dock inte eventuellt metanslip borträknat. Det motsvarar 3 795 mWh i energi, vilket kan 

ersätta nästan 420 000 liter bensin, eller strax under 390 000 liter diesel per år. Uträkningar 

för detta finns presenterade under bilaga 3. Biogasen utan uppgradering motsvarar mellan 

2 870 – 5 421 mWh beroende på biogasens halt av metan. Den sistnämnda mängden, 5 421 

mWh känns rimligast i detta fall då gasen innehåller som minst 3 795 mWh metan. 
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Sett till substraten är en termofil anläggning att föredra, då två av substraten måste genomgå 

hygienisering innan de får fortsätta vidare in till rötkammaren. För att kunna mata in 

hygieniserat substrat i en mesofil rötkammare måste substratet först kylas ner avsevärt mycket 

mer än om det ska pumpas in i en termofil kammare (Jarvis, Schnürer, 2009). Dessutom 

bidrar en termofil temperatur till, som tidigare sagt, effektivare och högre metangasutbyte än 

en mesofil, vilket kan anses som gynnsamt för en småskalig anläggning. Uppehållstiden för 

en termofil rötning är ungefär 14-16 dygn medan en mesofil som lägst har runt 20 dygn.  

 

Förslaget är att samröta avloppsslam med resten av substraten, vilket gör det lämpligast att 

anpassa rötningen till vått substrat. Med våtrötning är det även möjligt att använda sig av 

kontinuerlig eller semi-kontinuerlig inmatning av substrat, vilket som tidigare beskrivet är att 

föredra mikrobiologiskt sett. Matavfall genererar även ett högre metangasutbyte om det är väl 

malet och utspätt jämfört med att rötas torrt, se tidigare tabeller från substrathandboken.  

 

Rötkammarens volym bestäms av uppehållstid och volym substrat. Volymen substrat i Kiruna 

hamnar på omkring 13 660 m3 per år, men då är TS-halten väldigt hög, upp emot 34 %. 

Tillsättning av 17 000 m3 vätska innebär att TS-halten kan sänkas till 15 % istället. Jarvis och 

Schnürer (2009) nämner även att våtrötning kan göras med substrat som har en TS mellan 2 - 

15 %, vilket innebär att denna spädning borde räcka för att passa till semi-kontinuerlig 

inmatning. 

 

Med tillsatt vatten blir substratvolymen 84 m3 per dygn, och med en termofil uppehållstid på 

mellan 14 och 16 dygn blir därmed rötkammarens absolut minsta volym 1 176 – 1 344 m3. En 

mesofil uppehållstid på 20-25 dagar skulle innebära ett minimum på 1 680 – 2 100 m3 för 

rötkammaren. Utöver detta behövs även ett visst utrymme för biogasen som bildas innan den 

transporteras bort.  

 

Med tanke på de ändå relativt små mängderna substrat och att inga energigrödor eller rester 

från jordbruk är tänkt att rötas, är enstegsrötning det enklaste och mest lämpliga 

tillvägagångssättet (Jarvis, Schnürer, 2009). Förbehandling av de flesta substrat behövs, vilket 

innefattar sönderdelning, spädning, sortering och hygienisering. Termofil rötning kan i vissa 

fall användas som hygienisering, men är svår att tillämpa vid kontinuerlig eller semi-

kontinuerlig inmatning av substrat. Utöver detta menar även Jarvis och Schnürer (2009) att 

uppvärmning av substrat innan det matas in i kammaren kan vara nödvändigt, speciellt 

vintertid. Avvattning har räknat bort som förbehandlingskrav för avloppsslammet då det redan 

avvattnas till ca 20 % TS, vilket i dagsläget kan anses som för högt till den tänkta 

substratblandningen.  

 

för Bodens kommun (1) med en likartad anläggning, anger att rötkammare med 

mottagningsstation och förbehandling kostade ungefär 26 800 000 kronor. SWECO (2009) 

anger 43 000 000 kronor som investeringskostnad för samma delar av anläggningen. Det 

anses därför rimligare att applicera Bodens investeringskostnader på en framtida anläggning i 

Kiruna.  

7. Uppgradering av gasen 
Flödet av gas kan uppskattas till ungefär 72 nm3 biogas i timmen och 45 nm3 uppgraderad gas 

med metanhalt på 97 % i timmen. Enligt Blom, Mccann och Westman (2012) kan denna 

anläggning därmed klassas som småskalig med ett biogasflöde på under 100 nm3 per timme. 
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För detta kommer tre typer av uppgraderingsmetoder att undersökas och jämföras med 

varandra; Kemisk absorption, vattenabsorption och PSA.  

 

7.1 Vattenabsorption  
Vattenskrubber fungerar genom att föroreningarna i biogasen tvättas bort med hjälp av vatten 

i en absorptionskolonn. Koldioxid, svavelväte och ammoniak löser sig enkelt med vatten, 

speciellt vid höga tryck och låga temperaturer. Renlighetsgraden på metanen anses dock bara 

bli 90 % efter att ha genomgått uppgradering i vattenskrubber (Blom, Mccann, Westman, 

2012), och behöver därför kompletteras med andra former av uppgradering eller behöva 

genomgå flera steg. Enligt Biogas Öst (2012) är metanslipet från uppgradering med 

vattenabsorption ungefär 2 % av den uppgraderade gasen.   

 

Biosling som är tillverkat av ett Kirunaföretag, Biosling AB tidigare Artic Nova AB, är en så 

kallad vattenskrubber som anpassats till småskalig uppgradering av biogas. Deras typ av 

anläggning använder sig av två reningssteg. Först pumpas gasen tillsammans med vatten 

igenom en stor slangvinda, denna roterar långsamt och ser därför till att gasen både blandas 

och renas i vatten samtidigt som den genomgår tryckhöjning. Efter detta stadie består gasen 

av ungefär 94 % metan, därför skickas gasen även vidare till en absorptionskolonn där vatten 

strilar ner över gasen under tryck vilket gör att gasen då uppnår en renlighet på 97 % metan.  

 

Kiruna kan komma att ha ett dygnsflöde på 1 747 nm3 biogas och för uppgraderad gas blir 

dygnsflödet 1 075 nm3. Detta innebär att Bioslings största vattenskrubber med maxflöde på 

1 728 nm3 biogas och 1 123 nm3 uppgraderad gas är den enda storleken som kan användas 

(Biosling AB, 2014). Bioslings maxflöde av biogas är dock något för lågt för Kirunas flöde. 

 

Elförbrukningen för uppgradering med vattenskrubber från Biosling AB anges som 0,2 kWh 

per nm3 för den större anläggningen (Biosling AB, 2014). Från Blom, Mccann och Westman 

(2012) rapport går det att utläsa att investeringskostnaderna för en vattenskrubber med 

maximalt 100 nm3 per timme är 5 miljoner kronor. 

 

7.2 Kemisk absorption 
Kemisk absorption fungerar på samma sätt som vattenskrubbern, fast istället för vatten 

använder man en amin som binder sig vid koldioxiden men inte vid metanen. Reningsgraden 

är mycket hög jämfört med vattenskrubber, en metanhalt upp till 99 % kan uppnås direkt 

enligt bioenergiportalen (2013). Metoden är dock även mer komplicerad och kräver även 

värme för att aminen ska kunna återanvändas (Blom, Mccann, Westman, 2012).  

 

Medelvärdet över metanslipet från kemisk absorption ligger så lågt som på 0,2 % av 

producerad uppgraderad gas (Biogas Öst, 2012), vilket är de lägsta bland dessa tre metoder. 

Däremot anger en leverantör av kemiska absorptionsanläggningar, att deras metanslip ligger 

på under 0,1 % (Purac-Puregas, 1).  

 

Purac-Puregas (1), leverantör av uppgraderingssystemet CApure, anger i sin information att 

det totala energibehovet för deras anläggningar ligger kring 0,23 - 0,26 kWh per nm3 biogas, 

vid sammanställningen kommer 0,26 kWh att användas för att inte underskatta energibehovet. 

Anledningen till den låga siffran är för att CApure använder sig av värmeåtervinning, vilket 

halverar värmekostnaden för tekniken.  

 

Deras minsta modell av CApure-systemet är 600S men tar flöden från minst 100 nm3 biogas i 

timmen, vilket är för mycket för en anläggning i Kirunas storlek. I övrigt är det svårt att hitta 
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kemiska absorption som är anpassat för småskaliga anläggningar, enligt Blom, Mccann och 

Westman (2012) verkar det inte finnas någon småskalig uppgraderingsanläggning 

överhuvudtaget i Sverige som använder amin istället för vatten som absorptionsteknik.  

  

7.3 Pressure swing adsorption 
PSA består av en eller flera kolonner med bäddar av aktivt kol i botten som biogasen passerar 

igenom. Koldioxiden fastnar i bädden medan metanen tar sig förbi och kan transporteras 

vidare. Precis som med vattenskrubben krävs flera steg för att uppnå en tillfredställande 

reningsgrad på metangasen (Blom, Mccann, Westman, 2012). Metanslipet för en PSA-

anläggning uppskattas till 2,5 % av uppgraderad gas (Biogas Öst, 2012).  

 

Från Blom, Maccann och Westman (2012) går det att få uppgifter om att en PSA-anläggning 

för biogasflöden på maximalt 100 nm3 kostar ungefär 3 miljoner i investeringskostnader. 

Elförbrukningen uppskattas till mellan 0,3-1 kWh enligt Persson (2003) där ett medelvärde då 

bestämts till 0,65 kWh per nm3 uppgraderad gas.  

 

Att hitta tillverkare av småskaliga uppgraderingsanläggningar med PSA-teknik är även det 

svårt, men det finns en del utanför de svenska gränserna. Xebec är en av tillverkarna, som 

även radas upp av Blom, Maccann och Westman (2012) som en av de vanligaste 

återförsäljarna av PSA till småskaliga biogasanläggningar i Europa. Tyvärr verkar det dock 

som att Xebecs minsta PSA i dagsläget är konstruerad för minimumflöden på 100 nm3 biogas 

per timme. 

 

7.4 Sammanställning och val av uppgraderingsmetod 
 
Tabell 6: Sammanställning av uppgraderingsmetoder. 

Metod och 

tillverkare 

Investeringskostnad kWh per 

år 

Flöden 

nm3/h 

biogas 

Metanslip 

nm3 per år 

Vattenabsorption - 

Biosling 

5 000 000 78 497 Upp till 

70 

7 850 

Kemisk absorption 

- CApure 

5 000 000 102 046 Från 

100 

Mindre än 

392 

PSA - Xebec 3 000 000 255 115 Från 

100 

9 812 

 

Sett till kilowattimmar är PSA den mest energikrävande, viktigt att notera är dock att 

uppgifterna idag är drygt tio år gamla och ny och mer energieffektiv teknik kan finnas på 

marknaden. Kemisk absorptions energiförbrukning, fast det stora värmebehovet, visar sig vara 

energisnålare än PSA.  

 

Vad gäller metanslip är kemisk absorption överlägsen de övriga teknikerna då tillverkaren av 

CApure anger mindre än 0,1 % i metanslip. Däremot framgår det av Biogas Östs rapport 

(2012) att tillämpandet av end-of-pipe-metoder till vattenskrubber och PSA kan minska 

metanslipet till 1 %. Bodens kommun anger dock också 0,1 % i metanslip från deras 

biogasanläggning med vattenskrubber (Boden, 1).  

 

Tillämpandet av sådan teknik på vattenskrubber eller PSA skulle innebära metanslip på 3 925 

nm3 per år, eller så lite som 392 nm3 per år om samma metod används i Kiruna som finns i 
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Boden. Att sträva efter så lite metanslip som möjligt är att föredra, då det dels påverkar 

mängden fordonsgas samt att metan är en mycket kraftfull växthusgas.  

 

Räknat i koldioxidekvivalenter motsvarar metan 21 gånger så mycket koldioxid. Detta 

innebär att ett utsläpp på 392 nm3 uppgraderad gas genererar omkring 5 927 kg CO2-eq per år, 

för 3 925 nm3 blir samma siffra 59 346 kg CO2-eq. För att inte förlora miljö- och klimatnyttan 

med biogas bör metanslipet oskadliggöras, vanligaste tillvägagångssättet att göra det på är 

genom att fackla bort gasen.  

 

Ett problem med dessa uppgraderingstekniker är att både CApure och Xebec är anpassade för 

biogasflöden på minst 100 nm3 i timmen. För att kunna använda dessa metoder innebär det att 

Kirunas gasflöde måste öka med 28 nm3 i timmen. Det är inte en omöjlighet att lyckas med 

om matavfalls-samarbeten med grannkommuner startar, men i dagsläget känns det rimligast 

för Kiruna att satsa på en vattenskrubber. Bioslings vattenskrubber är dock i minsta laget för 

den tänkta substratblandningen. En fördel utöver att vattenskrubber är en väl beprövad teknik 

för småskalig uppgradering av biogas, är att det gynnar ett företag med lokal anknytning om 

Biosling väljs. Det finns dock en uppsjö av leverantörer av vattenskrubbers att välja mellan.  

 

Investeringskostnaderna är plockade från Blom, Mccann och Westmans rapport (2012) och 

därmed inte specifika för just dessa modeller, men det kan ge en viss hint om hur de olika 

teknikerna ligger i pris jämfört med varandra. De årliga kostnaderna för att uppgradera biogas 

anses ligga kring 0,3-0,4 kr per producerad kWh fordonsgas (Persson, 2003), detta blir för 

Kiruna en driftkostnad kring 1,5 miljoner kronor.  

 

För att kunna använda biogasen som fordonsbränsle krävs dock inte bara uppgradering och 

komprimering, även en tankstation där kunderna kan tanka och betala behövs. Blom, 

Maccann och Westman (2012) har uppskattat investeringskostnaderna för en publik 

tankstation till mellan 3,45 – 4,7 miljoner kronor. Utöver detta har av Blom, Maccann och 

Westman (2012) sammanställt årliga kostnader samt kostnader per kWh fordonsgas för en 

tankstation.  

 

Räknat på en vattenskrubber, den högre investeringskostnaden på 4,7 miljoner för 

tankstationen och ett biogasflöde på maximalt 100 nm3 i timmen ger detta en sammanlagd 

investeringskostnad på 9 700 000 kronor och en årskostnad på 747 626 kronor. SWECO 

(2009) angav 26 000 000 kronor som investeringskostnad för gasrening och tankstation och 

Boden (1) 19 500 000 kronor för samma delar. Även för uppgraderingen känns därmed 

Bodens siffror mest rimliga att applicera på Kiruna.    

 

Den totala årskostnaden för personal, energi och underhåll för hela anläggningen uppgår till 

3 560 000 kronor enligt SWECO (2009). Enligt tidigare beräkningar i detta kapitel skulle 

kostnaden ha blivit drygt 2 700 000 kronor om året. För att inte underskatta årskostnaderna 

väljs SWECOs siffror för detta.  

8. Insamlingsalternativ 
De två huvudsakliga insamlingssätten av matavfall som tillämpas idag är via vägtransport 

eller via avloppsledningsnätet. Det förstnämnda är i Sverige den vanligaste metoden och 

fungerar precis som vanlig sophämtning med lastbil. Det i särklass vanligaste är enligt Avfall 

Sverige (2012) att man använder sig av separata kärl för matavfall och brännbart så att 

hushållet har två kärl, oftast ett lite större kärl för brännbart och ett mindre för matavfallet. 

Detta insamlingssätt är vanligast i såväl villor och lägenheter som i restauranger och storkök. 
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Näst vanligast är fyrfackskärl, där ett kärl har fyra olika fack för utsortering av matavfall, 

brännbart och förpackningar. Användande av olikfärgade påsar och så kallad optisk sortering 

är på delad andraplats med fyrfackskärlen.  

 

Separat insamling via väg kräver att renhållningsfordonet har ett sopbilsaggregat som är 

anpassat för att hämta flera fraktioner, förutom vid olikfärgade påsar då det istället ställer krav 

på en sorteringsanläggning. Separata kärl kräver enbart ett tvåfacksskåp som i övrigt fungerar 

precis som ett sopbilsaggregat med ett fack, det medan fyrfackskärlen kräver helt andra typer 

av fordon och mer manuellt arbete.  

 

Av Avfall Sveriges (2012) framgår det att både fyrfackskärl och separata kärl har en mycket 

hög renlighet på matavfallet, 95 % för fyrfackskärlen och 97 % för separata kärl. Optisk 

sortering har den lägsta andelen matavfall i övriga fraktioner, men däremot är matavfallets 

renlighet så låg som 83 %.  

 

Det rimligaste alternativet av insamling av matavfall för vägtransport i Kiruna bör vara 

separata kärl. Optisk sortering anses inte vanligt att investera i när den årliga mängden avfall 

som ska sorteras är under 30 000 ton enligt Vimmerby energi och miljö AB (2013), detta på 

grund av investeringskostnaderna för sorteringsanläggningen. Däremot har optisk sortering en 

fördel i att transportarbetet inte ökar något nämnvärt vid införande, samt att befintliga kärl och 

fordon kan användas.  

 

Kostnaden för införande av separata matavfallskärl kan antas vara 500 kr per kärl plus hållare 

för papperspåsar på 20 kr per hushåll. Utöver detta tillkommer det enligt Vimmerby energi 

och miljö AB (2013) personal- och informationskostnader på ungefär 200 kr sammanlagt per 

hushåll. Nya tvåfacksfordon som drivs på biogas kostar enligt SWECO (2009) omkring 

2 550 000 kr i inköp, vilket ser ut att stämma med det fåtal andra uppgifter som gått att få tag 

på. Vid ersättande av Tekniska Verkens fyra renhållningsfordon av typen sid och baklastare, 

innebär det en investeringskostnad på 10,2 miljoner.   

 

Löpande merkostnader anges av Vimmerby energi och miljö AB (2013) som omkring 100 kr 

per hushåll och år, här ingår det mesta som löpande information, papperspåsar, behandling av 

avfall och även transport. Siffran kan låta som låg, men notera att detta är merkostnader för 

insamlingen och inte den totala renhållnings- och behandlingskostnaden.    

 

För transport och insamling via avloppsledningsnätet är det enligt Avfall Sverige (2012) 

enbart en av de 140 kommuner som lagt in data, som angett detta system som den 

huvudsakliga insamlingsmetoden. Ytterligare en kommun använder avlopp som 

insamlingsmetod, men skickar avfallet till en tank istället för direkt till avloppsreningsverket. 

Antalet kommuner som delvis använder avloppsnätet för transport av matavfall är dock fler än 

så i Sverige (Stockholms vatten, 2008). 

 

För att kunna använda avloppsledningsnätet krävs det att matavfallet finfördelas genom att 

passera en köks- eller matavfallskvarn, så kallade KAK eller MAK, innan det fortsätter vidare 

i ledningarna. Fortsättningsvis i analysen kommer namnet köksavfallskvarn med 

förkortningen KAK att användas.  

 

Det mesta matavfallet kan malas ner i en KAK, enligt Stockholms vatten (2008) klarar dock 

inte vanliga kvarnar för hushållsbruk av att mala hårda köttben, musselskal, fiskskinn, senor 

eller deg. Renligheten på matavfallet som samlas in via KAK kan anses vara mycket hög, då 
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kvarnarna inte är konstruerade för att mala något annat än matavfall och benägenheten hos 

användaren att felsortera kan antas vara låg.  

 

Problem som är av betydelse och sägs uppstå i ledningsnätet på grund av installerade KAK är 

sedimentation, blockeringar, råttproblem och svavelbildning. Alla dessa problem har 

upprepade gånger dementerats i olika studier, som till exempel av Hedström och Mattson 

(2012). Är ledningsnätet i god kondition, det vill säga inte har upprepade problem med 

blockering och behov av spolning, kan det antas att installation av KAK inte ska orsaka några 

problem på ledningsnätet.  

 

Efter att avfallet har passerat genom köksavfallskvarnen kan matavfallet antingen 

transporteras direkt till avloppsreningsverket eller till en sedimentationstank i närheten för 

vidare transport via vägnätet. En kvarn där matavfallet direkt går till avloppsreningsverket kan 

anses ha ganska få kostnadsposter vid såväl införande som löpande (Vimmerby energi och 

miljö AB, 2013). Vid införande kan det antas att informationskostnaden är 200 kr vid start 

som för insamling via vägnät och enligt en artikel i Byggahus.se framgår det att en installation 

utförd av en behörig installatör kostar omkring 2 000 kr per kvarn och kvarnpriset ligger runt 

4 000 – 9 000 kronor i inköp (Lindman, 2014). 

 

Surahammar har löst installation, inköp och service av kvarnar genom att erbjuda sina kunder 

ett åttaårigt abonnemang, kostnaden bestäms i avfallstaxan som idag är 768 kronor om året för 

kunden. Slutkostnaden blir då 6 144 kronor och efter dessa åtta år övergår kvarnen till 

abonnenten (Suratek, 1). Avfallskvarnar kopplade till sedimentationstankar som sedan töms är 

dock betydligt mer kostsamt, men kan vara ett alternativ om avloppsledningsnätet har stora 

problem. Installationskostnaden av en tank uppgår av Vimmerby energi och miljö AB (2013) 

som allt ifrån 70 000 till 500 000 kronor beroende på storlek, utöver detta tillkommer 

driftkostnader på upp emot 10 000 kr om året där transport av slammet inte är inkluderat.  

 

8.1 Vägtransportsträckor för avfall och substrat 
Uppskattning av transporterna har skett med hjälp av sophämtningens distriktkarta och 

Eniro.se. Ingen hänsyn har tagits till den faktiska hämtningsordningen, antalet tömningar som 

måste göras per distrikt eller till att det i vissa fall kan finnas sopkärl på båda sidorna av gatan. 

Startpunkt för renhållningsfordonen har mätts från kommunalförrådet i Kiruna, vilket även 

har angetts som renhållningsfordonens slutdestination när avfallshämtningen slutförts. 

Transportsträckorna har mätts och delats upp som ”landsvägskörning” och ”kvarterskörning”. 

Körsträckan för landsvägskörning uppskattas till 212,8 mil per två veckor, eller 5 533 mil om 

året. 

 

”Kvarterskörning” anses som en mycket osäker och vågad uppskattning, eftersom att ingen 

hänsyn har tagits till kärlens placering och hur distrikten körs. Ett påslag på 200 % har gjorts 

på ”Kvarterskörning” för att väga upp för en potentiell misskalkylering neråt som känns mest 

troligt. Den slutliga siffran hamnar då på 56 mil per två veckor, eller 1 456 mil om året. För 

lägenheter och verksamheter har inga mätningar i Eniro gjorts, detta därför att inga 

hämtningsrutiner för dessa gick att få tag på från Tekniska Verken i Kiruna AB. En vågad 

uppskattning görs även här och transportsträckorna bestäms till 25 mil i veckan, vilket innebär 

1 300 mil om året. Den slutliga och sammanlagda siffran för hämtning av kärl- och säckavfall 

blir därmed 6 989 mil om året för villahushåll och 1 300 för lägenheter och verksamheter. 

 

Som tidigare beskrivet har Avfall Sverige (2011) gjort omfattande plockanalyser av 

hushållens kärl- och säckavfall, vilket visade på avfallsmängderna totalt sett minskar när 
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separat insamling av matavfall tillämpas. Minskningen blir ungefär 2 kg för ett villahushåll 

och slutar därför på 3,8 kg brännbar fraktion och 3,2 kg utsorterat matavfall. För lägenheter 

blir samma minskning 1,5 kg per vecka, vilket slutligen ger 6 kg brännbar fraktion och 1,5 kg 

utsorterat matavfall per vecka. Ursprungssiffran för avfallsmängder är 9 kg för villahushåll 

och 9,6 kg för lägenheter per vecka. 

 

Slaktavfall behöver hämtas från tre olika ställen i kommunen; Övre Soppero där det finns 50-

70 m3 slaktavfall, Årosjokk som producerar 6-7 m3 och från Karesuando motsvarande 

omkring 25 m3 om året. Tekniska Verkens i Kiruna AB (2014a) erbjuder uthyrning av 

containers för slaktavfall, storleken på dessa nämns inte men antas vara 10 m3. Med den 

storleken innebär det att 5-7 hämtningar måste ske från Övre Soppero, en hämtning från 

Årosjokk samt 2-3 hämtningar från Karesuando. Transportsträckan har mätts ut med hjälp av 

eniro.se och blir 25 mil per tur för Övre Soppero, 11 mil per tur för Årosjokk samt 35 mil per 

tur för avfallet från Karesuando. 

 

Hästgödsel hämtas från två ställen i kommunen. Det ena är vid Kiruna Ridklubbs anläggning 

som ligger inom Kiruna C och den andra anläggningen är Stall Snöflingas som finns strax 

utanför i Jukkasjärvi. Tur och retur Jukkasjärvi och Kiruna blir 3,2 mil per gång, samma resa 

till och från Kiruna ridklubb landar på 0,65 mil per gång. Stall Snöflingan producerar ungefär 

155 ton gödsel per år, vilket innebär en volym på 310 m3.  

 

En flakstorlek på 25 m3 skulle innebära ganska exakt en hämtning per månad vilket kan ses 

som en rimlig hämtningsintervall. Kiruna Ridklubb producerar däremot en hel del mer gödsel, 

upp emot 455 ton motsvarande 910 m3 om året. Två tömningar per månad innebär att ett flak 

på 38 m3 ska räcka. Transporterna för hästgödsel blir därmed 54 mil om året.  

 

Kostnader som idag uppstår för de som producerar slaktavfall är 450 kr per utställning och 

900 kr per tömning. Det finns även en behandlingskostnad på 1 500 kr per ton slaktavfall, den 

kostnaden kan behöva att justeras i framtiden för att anses rimlig då kommunen drar nytta av 

avfallet. Ett flak för hästgödsel kostar 500 kr att ställa ut och 700 kr att tömma, utöver detta 

tillkommer en milersättning på 160 kr per mil utanför centralorten (Tekniska Verken i Kiruna 

AB, 2014c).  

 

8.2 Insamling via vägnät 
Vad som kan tänkas vara mest intressanta att analysera när det kommer till transport via 

vägnät, är hur mycket det går att ändra på hämtningsintervallerna och vilka typer av 

besparingar det kan innebära.  

 

Hämtningsintervallerna kan antas beror på renhållningsbilarnas kapacitet, matavfallets 

benägenhet att ruttna, kärlstorlek och avfallsmängder. Sett till Avfall Sveriges statistik från 

kommuner och län (2012) går det att se en stor variation på både hämtningsintervallerna och 

kärlstorleken för villahushållen. Något som går att noter är dock att endast Kiruna och ett fåtal 

andra kommuner i Sverige har 240 liters kärl för brännbar fraktion, de flesta erbjuder 190 

liters som största storlek. En hel del av de med 190 liters-kärl har även endast hämtning var 

fjärde vecka av de brännbara avfallet (Avfall Sverige, 2012). Många fortsätter dock att ha 

hämtning varannan vecka av matavfall, vilket kan antas vara för att minska problem med lukt 

och förruttnelse av avfallet.  

 

Bodens kommun har dock en annorlunda hämtintervall av sitt villahushållsavfall. Den 

brännbara fraktionen hämtas 13 gånger om året, det vill säga var fjärde vecka, medan 
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matavfall hämtas 19 gånger om året. Under vinterhalvåret, från mitten av oktober till mitten 

av maj, hämtas matavfallet med samma intervall som det brännbara. Resterande tid av året 

hämtas det dock varannan vecka. Kärlstorleken som används i Boden är 180 liter för 

brännbart och 140 liter för matavfallet (Avfall Sverige, 2012). Att ha denna klimatanpassade 

hämtningsintervall borde vara fullt möjlig att använda sig av även i Kiruna kommun, 

uppskattningsvis bör det dock vara möjligt att tillämpa detta från hela september till hela maj 

med tanke på den låga medeltemperaturen.  

 

Att anpassa hämtningarna efter klimatet skulle kunna innebära 35 % färre hämtningar, från 26 

stycken per år till 17 stycken. Under september till maj hämtas allt avfall var fjärde vecka och 

innebär sammanlagt 28 kg avfall per hämtningstillfälle. Från juni till augusti kan den 

brännbara fraktionen fortsätta hämtas var fjärde vecka, men matavfallet bör hämtas varannan 

vecka för att minska risken för luktproblem. Det innebär en avfallsmängd på 21,6 kg vid ena 

hämtningen och enbart 6,4 kg vid den andra. 

 

Avfall Sverige (2013) har gjort försök att mäta volymvikter av olika avfall, vilket inkluderar 

matavfall, brännbar fraktion och blandad brännbar fraktion. Avfall Sverige är mycket tydliga 

med att säga att dessa uppgifter inte är en absolut sanning och att volymvikterna beror på 

avfallets sammansättning. En brännbar fraktion med mycket osorterat matavfall väger till 

exempel mer per kubikmeter än vad en välsorterad brännbar fraktion gör. Uppgifterna kan 

dock ge en fingervisning om hur stora volymer olika fraktioner utgör på ett ungefär. 

 

I rapporten framgår det att matavfall insamlat i 140 liters kärl har en volymvikt på ungefär 

300 kg per kubikmeter. Blandad brännbar fraktion, som går under namnet 

”restavfall/brännbart med mat” i rapporten, har bestämts till mellan 170-190 kg per 

kubikmeter. Brännbar fraktion, ”restavfall/brännbart utan mat”, i kärl har uppskattats till 

ungefär 80 kg per kubikmeter. 

 

Renhållningens fordon med sopbilsaggregat som används idag har en kapacitet på omkring 20 

m3 avfall. Detta avfall komprimeras dock ihop vilket innebär att volymvikten ökar i skåpet 

jämfört med hur volymvikten ser ut i kärlet. För att kunna göra en uppskattning av mängden 

avfall som ryms i renhållningsfordonet antas 4:1 som grad av komprimering. I Avfall 

Sveriges rapport (2013) går det att utläsa att den brännbara fraktionen, efter att ha varit lastat i 

ett renhållningsfordon, hade volymvikten 300 kg per kubikmeter istället för 80 kg, det innebär 

att just det avfallet var komprimerat till 3,75:1 vilket mycket väl kan ha varit 4:1 inne i skåpet.   

 

En komprimeringsgrad på 4:1 innebär att en hundraprocentig fyllnadsgrad ger 80 m3 

okomprimerat hushållsavfall av fraktionen blandat brännbart, eller omkring 15 ton räknat i 

massa. En enkel överslagsräkning av dagens hämtningsintervaller och avfallsmängder från 

villahushållen innebär det att ett renhållningsfordon måste tömma sitt skåp sex gånger per 

hämtningsvecka. 

   

Tvåfacksskåp finns med likande kapacitet som Tekniska Verken redan har, Joab (1) säljer 

sopbilsaggregat med dubbla fack både som sidlastare och baklastare. I dessa beräkningar har 

sidlastarens lastningsvolymer använts, som är 19,4 m3 fördelat på 65 % och 35 %. Detta ger 

möjligheten att hämta två olika fraktioner på vardera 12,61 m3 och 6,79 m3 komprimerad 

volym. Motsvarar volym fast utan komprimering blir 50,4 m3 och 27,16 m3.  

 

Ett problem som uppstår med tvåfacksskåp är att ena facket blir fullt före det andra, vilket 

innebär att renhållningsfordonet måste åka och tömma även om den totala volymen inte 
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uppnått full fyllnadsgrad. I detta fall visar det sig vara den brännbara fraktionen som blir full 

innan matavfallsfraktionen blir det. Detta kan dock jämkas upp lite genom att 

renhållningsfordonets rutt planers så att större fraktionerna av matavfall hämtas upp 

tillsammans med villahushållens matavfall, men en hundraprocentig fyllnadsgrad kan nog 

vara mycket svår att uppnå. Större matavfallsfraktioner finns vid till exempel lägenheter, 

storkök, restauranger och butiker. 

 
Tabell 7: Sammanställning villahushåll. Vikter, volymer, hämtningar och tömningar vid olika 

intervaller. 

 Varannan 

vecka, 

nuläge 

Varannan 

vecka 1, 2 

Sep-maj, 

var fjärde 

vecka 1, 2 

Jun – aug, 

var fjärde 

vecka 1, 2 

Jun – aug, 

varannan 

vecka 2 

Brännbar – kärl 1 

kg 

18 7,6 15,2 15,2  

Matavfall – kärl 2 

kg 

 6,4 12,8 6,4 6,4 

Volym vid 

hämtning kärl 1 

m3 

0,094 0,095 0,19 0,19  

Volym vid 

hämtning kärl 2 

m3  

 0,021 0,043 0,021 0,021 

Totalt antal 

hämtningar per år 

26 26 9 4 4 

Antal tömningar 

av skåp per 

hämtningsvecka 

Kärl 1 Kärl 

1 

Kärl 

2 

Kärl 

1 

Kärl 

2 

Kärl 

1 

Kärl 

2 

Kärl 2 

6 10 4 20 8 20 4 4 (2*) 

Antal tömningar 

av skåp per år 

156 260 104 180 72 80 16 16 (8*) 

* Siffran inom parentes motsvarar antalet tömningar av matavfall om skåp med ett fack används. 

 

Om tömningar av skåpet går att planera så att behovet uppstår inom Kiruna C, bör en ökning 

av transportsträckan kunna antas bli omkring 1,5 mil per tömning som överstiger 156 stycken. 

Antal mil per hämtning är bestämd till 268,8 mil, vilket innebär att en klimatanpassad 

hämtningsintervall bör kunna minska transportbehovet för avfallet. Den klimatanpassade 

hämtningsintervallen blir ogynnsam transportmässigt först när varje extratömning av skåpet 

innebär över 20 mil extra att köra, uträkningar för detta finns att se under bilaga 2.  

 

Räknat i mängd diesel blir minskningen 15 673 liter om man utgår utifrån en snittförbrukning 

på 7 liter/mil för en lastbil av typen sid eller baklastare (Wrap, 2010). Insparade 

koldioxidekvivalenter blir 46 548 kg per år, tanken är dock att renhållningsfordonen ska 

övergå till att vara biogasdrivna av miljömässiga skäl. Enligt Energigas Sveriges (2013) 

framgår det att en modern ottogasmotor idag endast har 10 % sämre verkningsgrad än en 

dieselmotor.  

 

Om man då jämför nuläget med dieseldrivna renhållningsfordon och hämtning varje vecka, 

med en klimatanpassad hämtningsintervall och biogasdrivna fordon, blir den minskade 

emissionen av koldioxidekvivalenter så mycket som 115 647 kg per år. Alla uträkningar för 

detta finns under bilaga 2.  
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Tabell 8: Sammanställning av transportsträckor, bränsleförbrukning och CO2-eq vid olika 

hämtningsintervaller. Villahushåll. 

Per år Nuläge Varannan vecka, 

två kärl 

Klimatanpassat, 

två kärl 

Hämtningar 26 26 17 

Tömningar av skåp 156 260 276 

Tillägg 1,5 mil per 

tömning över 156 

 156 180 

Transport hämtning 

mil 

6 989 6 989 4 570 

Total transport mil 6 989 7145 4 750 

Bränsleförbrukning 

Diesel, liter – 1 

Biogas, nm3 - 2 

1 2 1 2 1 2 

48 923 54 539 50 015 55 756 33 250 37 067 

Kg CO2-eq 145 301 43 631 148 545 44 605 98 753 29 654 

 

Som tidigare sagt har lägenheter och verksamheter olika hämtningsintervaller utifrån 

beställarens önskan. Det är därför mycket svårt att utföra några pålitliga beräkningar på 

ändrade hämtningsintervaller, eftersom att hämtningsintervallerna idag kan skiljas sig mellan 

allt från flera hämtningar i veckan till hämtning varannan vecka. Egna observationer är dock 

att lägenhetsavfallet i de flesta fallen hämtas en gång per vecka i Kiruna, därför kommer 

denna hämtningsintervall att användas för beräkning av nuläget. Men det bör tas i beaktning 

att denna analys kan innehålla felkällor som kan ha stor påverkan på resultatet.  

 

Problem som uppstår med lägenheter jämfört med villor är att väldigt många fler människor 

bor på en mindre yta, detta innebär begränsande utrymmen för kärl samtidigt som stora 

volymer avfall produceras vid varje fastighet. Utöver detta är även lägenhetshushållen 

betydligt sämre på att sortera sitt avfall, vilket innebär relativt små mängder utsorterat 

matavfall kombinerat med stora mängder brännbar fraktion jämfört med villahushållen.  

 
Tabell 9: Sammanställning lägenhetshushåll. Vikter, volymer, hämtningar och tömningar vid olika intervaller. 

 Varje 

vecka, 

nuläge 

Varje vecka 

1, 2 

Varannan 

vecka 1, 2 

Brännbart – kärl 1 

kg 

9,6 6 12 

Matavfall – kärl 2 kg  1,5 3 

Volymer vid 

hämtning kärl 1 m3 

0,05 0,075 0,15 

Volymer vid 

hämtning kärl 2 m3 

 0,005 0,01 

 

Totalt antal 

hämtningar per år 

52 52 26 

Antal tömningar av 

skåp per 

hämtningsvecka 

Kärl 1 Kärl 

1 

Kärl 

2 

Kärl 1 Kärl 2 

3 7 1 13 2 

Antal tömningar av 

skåp per år 

156 364 338 
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Redan vid tillämpande av tvåfacksfordon vid veckovis hämtning går det att se hur 

fördelningen av avfallsfraktioner påverkar fyllnadsgraden, när matavfallet behöver tömmas 

första gången är det sjunde gången för den brännbara. Liknande problem finns hos 

villahushållen också, dock inte i samma utsträckning.  

 

Där gavs förslaget att integrera hämtning från villahushållen med lägenhetshushållen, vilket 

bör göras tillsammans med de matavfallsproducerande verksamheterna. Verksamheterna 

bedöms producera 8 ton matavfall i veckan, vilket blir ungefär 27 m3 matavfall och motsvarar 

ganska precis vad ett tvåfacksfordon rymmer i sin matavfallsdel.  

 

Huruvida det går att ändra hämtningsintervallen från varje vecka till varannan beror på hur 

många lägenheter som delar på samma kärl. Ett flerbostadsområde med 60 lägenheter behöver 

14 stycken 660 liters kärl för att rymma allt brännbart för två veckor, vilket kan vara svårt att 

få plats med samtidigt som brandrisken ökar. Ett område med 10 lägenheter behöver dock 

bara två 660 liters kärl och ett 240 liters för att allt avfall ska rymmas. Utöver detta ska även 

kärl för matavfall få plats i närheten av fastigheterna.  

 

Bedömningen som görs är därmed att antalet hushåll som ska dela på kärlen bör bestämma 

vilken intervall av hämtning som är lämpligast, men att matavfallets insamlande bör 

integreras tillsammans med matavfallsproducerande verksamheter och villahushållen för att 

öka fyllnadsgraden i skåpet. En minskning av transportsträckorna sker självklart vid införande 

av hämtning varannan vecka, precis som när villahushållens hämtningsintervaller ändrades, 

men i detta fall måste även andra faktorer tas med i beräkningarna, som brandrisken och 

tillgängligt utrymme för sopkärlen.  

 

För fortsatt hämtningsintervall på varje vecka men införande av två kärl, sker en ökning av 

såväl transportarbete som av emission av koldioxidekvivalenter. Ökningen av transporterna 

uppskattas till 312 mil om året och koldioxidekvivalenterna ökar med 6 486 kilogram per år. 

Även här är dock tanken att införa biogasdrivna renhållningsfordon, så den slutliga mängden 

CO2-eq minskar därför med 16 964 kg per år.   

 
Tabell 10: Sammanställning av transportsträckor, bränsleförbrukning och CO2-eq vid olika intervaller 

vid hämtning av lägenhetshushållsavfall.  

Per år Nuläge Varje vecka, två 

kärl 

Varannan vecka, 

två kärl 

Hämtningar 52 52 26 

Tömningar av skåp 156 364 338 

Tillägg 1,5 mil per 

tömning över 156 

 312 273 

Transport hämtning 

mil 

1 300 1 300 650 

Total transport mil 1 300 1 612 923 

Bränsleförbrukning 

Diesel, liter – 1 

Biogas, nm3 - 2 

1 2 1 2 1 2 

9 100 10 145 11 284 12 579 6 461 7 203 

Kg CO2-eq 27 027 8 116 33 513 10 063 19 189 5 762 

 

Utöver matavfallet behöver även slaktavfall och hästgödsel transporteras. För dessa avfall 

behövs en lastbil liknande flakväxlare, dessa har enligt Wrap (2010) en snittförbrukning av 

diesel på 2,8 liter per mil. Den totala transportsträckan för dessa avfall landar på 345 mil om 



23 

 

året och förbrukningen av diesel blir omkring 966 liter. Dessa transporter och förbrukning av 

bränsle räknas som en ökning.  

 

I ett sätt att avgöra huruvida det är miljömässigt riktigt att samla in slaktavfall och hästgödsel 

för biogasproduktion går det att räkna på det möjliga utbytet av biogas. Det möjliga gasutbytet 

från dessa substrat uppgår till 40 309 nm3 om året och kan ersätta 39 774 liter diesel. Räknat i 

koldioxidekvivalenter går det säga att den producerade biogasen bidrar till minskade utsläpp 

av 83 013 kg CO2-eq netto varje år. 

 
Tabell 11: Transport, bränsleförbrukning, koldioxidekvivalenter och möjligt utbyte av biogas från hästgödsel 

och slaktavfall.  

 Transport, 

mil 

Bränsle, 

liter diesel 

Kg CO2-eq  Möjligt utbyte av 

97 % metangas, 

nm3 

Hästgödsel – 

KRK 

16 45 134  

Hästgödsel – 

Snöflingan 

38 106 315  

Slaktavfall – 

Övre Soppero 

175 490 1 455  

Slaktavfall – 

Karesuando 

105 294 873  

Slaktavfall - 

Årosjokk 

11 31 92  

Totalt 345 966 2 869 40 309 

 

8.3 Insamling via avlopp 
Huruvida KAK överhuvudtaget är ett insamlingsalternativt för ett område avgörs av 

avloppsledningsnätets kondition. I Kiruna finns det problem med vissa ledningar, dessa är 

spridda överallt i centralorten och består av både små avloppsledningar och stora 

huvudledningar. Berörda hushåll kan därför variera från ett fåtal till upp emot tusen stycken 

per ledning. 

 

Utöver detta finns det ett antal områden där avloppsslammet behandlas genom frystorkning i 

slamlaguner på plats, vilket har bedömts även här som rimligare än att transportera slammet 

till Kiruna för rötning. I dessa områden bedöms det därför, oavsett avloppsledningarnas status, 

att insamling av matavfall i kärl är bäst eftersom att matavfallet annars går till spillo. Utöver 

detta finns det 580 hushåll med folkbokförda boende som har enskilt avlopp (Ek, Junestedt, 

Larsson, Olshammar, Ericsson, 2009), vilket antas är villahushåll utanför Kiruna centralort. 

Huruvida det är tekniskt möjligt att använda sig av matavfallskvarnar vid enskilda 

avloppsanläggningar är en bedömning som varje enskild fastighetsägare måste göra själv.  

 

Oavsett om köksavfallskvarnar eller enskilda kärl används utanför centralorten så innebär det 

att vägtransport måste ske, eftersom att avloppsslam i övrigt transporteras till Kiruna med 

slambil. Här görs ett antagande om att hushåll utanför Kiruna centralort bör ha insamling i 

kärl, då det fortfarande föreligger ett transportbehov via vägnätet om köksavfallskvarnar 

används. Problemen med utrymme och brandrisk kvarstår vid lägenhetshushållen och antas 

inte ändras för att matavfall samlas in via avloppsnätet, eftersom att det är den brännbara 

fraktionen som utgör ett problem. Detta lämnar kvar Kiruna centralorts villahushåll som ett 

möjligt område att introducera köksavfallskvarnar i.  
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Totalt bor det 17 942 i centralorten enligt planeringsunderlaget från Kiruna kommun (Bilaga 

3) och i snitt bor det 2,4 personer per hushåll sett till hela kommunen. Tidigare har det 

antagits att så gott som alla flerbostadshushåll finns placerade i centralorten, så totalt blir 

siffran 7 476 hushåll fördelade som 4 473 lägenhetshushåll och 3 003 villahushåll.  

 

Surahammar har idag en anslutningsgrad på strax över 50 %, men deras arbete med att föra in 

avfallskvarnar i hemmen har pågått sen 1997. Det kan därför antas att högsta möjliga 

anslutningsgrad i Kiruna C inom en tioårsperiod skulle kunna hamna på omkring 50 % av den 

totala andelen hushåll. Detta förutsätter dock att ledningarnas status möjliggör att så många 

hushåll kan ansluta sig.  

 

I denna del kommer dock enbart förändringar som uppstår vid införande av 

köksavfallskvarnar i de uppskattningsvis 3 003 villahushållen som finns i Kiruna C att 

utvärderas. För villahushållen som använder sig av köksavfallskvarnar skulle 

hämtningsintervallen av den brännbara fraktionen kunna ändras till hämtning en gång per fem 

veckor. Det ger en avfallsmängd på 19 kg och en volym på ganska exakt 0,24 m3 per villa och 

hämtningstillfälle. För detta ska ett vanligt 240 liters kärl som används idag räcka.  

 
Tabell 12: Mängder avfall per vecka vid olika anslutningsgrader. 

Anslutningsgrad, 

% 

Antal 

hushåll 

Matavfall via 

avloppsnät, kg 

Brännbart via 

vägnät, kg 

25 751 2 403 2 854 

50 1 502 4 806 5 708 

75 2 252 7 206 8 558 

100 3 003 9 610 11 411 

 

En hämtningsintervall på var femte vecka innebär mellan 10 och 11 hämtningar om året, för 

dessa uträkningar används 11 hämtningar, vilket är sex hämtningar färre än vid en 

klimatanpassad hämtning. Eftersom att hämtningsintervallen endast ändras i centralorten så är 

det ”kvarterskörning” som gäller och denna uppgår till 56 mil per hämtning. Tillägg på 1,5 

mil per skåptömning lägg på för varje tömning som sker. 

 

En ytterligare aspekt som måste tas med i beräkningarna när köksavfallskvarnar används är att 

utbytet av metangas minskar jämfört med utbytet som sker om matavfallet samlas in i kärl. 

Enligt SÖRABs rapport om BOA, biologisk behandling av organiskt matavfall, från 2009 

framkom det att biogasutbytet minskar med ungefär 50 % med köksavfallskvarnar jämfört 

med insamling i kärl. 

 

Räknat på ett scenario där 1 502 villahushåll i Kiruna centralort ansluter sig till 

avloppsledningsnätet med köksavfallskvarnar, det vill säga en anslutningsgrad på 50 %, 

innebär det en förlust på 15 673 nm3 uppgraderad fordonsgas per år. Räknat tillsammans med 

bränslet som går åt för att samla in den brännbara fraktionen, uppgår förlusten och 

förbrukningen av fordonsgas till sammanlagt 21 057 nm3 per år.  

 

En klimatanpassad hämtning via vägnätet innebär en förbrukning av 8 389 nm3 och inga 

övriga förluster per år. Utifrån detta bedöms det som ogynnsamt att använda sig av 

avfallskvarnar som insamlingsmetod inom Kiruna centralort på grund av de stora förlusterna i 

avloppsledningsnätet. Bränsleförbrukningen i den klimatanpassade hämtningen skulle kunna 

öka med omkring 151 % innan förbrukningen motsvarar den avloppsanpassade 

insamlingsmetodens bränsleförbrukning och gasförlust.  
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Tabell 13: Jämförelse mellan vägtransport och avloppstransport för 1 502 villahushåll i Kiruna C. 

 Avloppsanpassad 

insamling, 50 % 

anslutningsgrad 

Klimatanpassad 

hämtning via 

vägnät 

Hämtningar, per 

år 

11 17 

Tömningar av 

skåp, per år 

49* 82 

Kvarterskörning

, mil 

616 952 

Tillägg per 

tömning, 1,5 mil 

74 123 

Total transport, 

mil 

690 1 075 

Biogas nm3 Transport Förlorat i 

avloppsnät 

Transport 

5 384 15 673 8 389 
* Vid användande av skåp med ett fack. 

9. Slutlig sammanställning 
Den slutliga sammanställningen av de tidigare gjorda analyserna presenteras under detta 

kapitel i form av tre rubriker, dessa är:  

 Anläggning 

 Substrat och insamling 

 Ekonomi 

 

9.1 Anläggning 
 
Tabell 14: Sammanställning över biogasanläggningen.  

Anläggningstyp Utformning Investering, kr Driftkostnad, 

kr per år 

Potentiell 

emission av 

kg CO2-eq 

per år 

Förbehandling Hygienisering, 

spädning, sortering 

och malning 

Ingår i rötkammare Ingår i 

uppgradering 

 

Rötkammare Enstegs, termofil, 

våt, 

minimumvolym på 

1 350 m3 

26 800 000 Ingår i 

uppgradering 

 

Uppgradering Vattenskrubber, 

flöde under 100 

nm3/h 

19 500 000 3 560 000 392 

 

Förbehandlingen som anses nödvändig av Kiruna kommuns substratblandning är 

hygienisering av gödsel och slaktavfall, samt spädning, sortering och malning av allt substrat. 

Som rötkammare har en enstegsrötning där tillämpande av våt termofil rötning anses som 

driftsäkrast och lämpligast. Den absolut minsta rötkammarvolymen som rekommenderas är 

1 350 m3. Som uppgraderingsteknik anses en vattenskrubber som lämpligast sett till 

driftkostnader, renlighet i gasen och tillgängligheten på marknaden.  
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Om Biosling är en lämplig anläggning eller inte sett till maxflödet på 70 nm3 per timme beror 

på om det finns planer på att utveckla biogasanläggningen ytterligare i framtiden. Finns en 

önskan om att röta övriga kommuners matavfall bör en större vattenskrubber användas. Den 

potentiella emissionen av koldioxidekvivalenter är beräknad på att en effektiv end of pipe-

metod där metanslipet uppgår till 0,1 % används. Det är rekommenderat att metanslipet 

facklas bort.  

 

Den totala investeringskostnaden för förbehandlingsanläggning, rötkammare och 

uppgradering uppgår till 46,3 miljoner kronor. Driftkostnaden för hela anläggningen ligger på 

kring 3,56 miljoner om året, dessa är exklusive avskrivningskostnader.  

 

9.2 Substrat och insamling 
 

Tabell 15: sammanställning över substrat och insamling 

 Avloppsslam Mat/hushållsavfall Hästgödsel Slaktavfall Biogas till 

försäljning, 

nm3 

Insamling Avloppsnät, 

vägnät 

Vägnät, separata 

kärl, 

klimatanpassad och 

oförändrad 

hämtning 

Vägnät, 

flak 

Vägnät, 

container 

259 874 

Förändring av 

kg CO2-eq per 

år 

Oförändrat – 132 611 + 449 + 2 420 – 553 689 

Investeringar, 

kr 

Oförändrat 15 093 740    

Löpande 

merkostnader, 

kr 

Oförändrat 809 387    

Löpande 

merkostnader 

för kunder 

Oförändrat  43 712 187 410  

Intäkter från 

producerat 

fordonsbränsle 

    3 490 766 

 

Den insamlingsmetod som anses ge störst miljönytta i form av total reduktion av mängden 

koldioxidekvivalenter är en klimatanpassad hämtningsintervall via vägnätet. KAK bedömdes 

även som tekniskt olämpligt utanför centralorten på grund av enskilda avloppsanläggningar, 

slamlaguner och det faktum att avloppsslammen ändå måste transporteras via vägnätet.  

 

Lägenhetshushållen bedömdes som så att fastigheter med många hushåll bör bibehålla sin 

ordinarie hämtningsintervall på grund av brandrisk och utrymmesbrist, vilket med separata 

kärl genererar mer transporter. Men eftersom att matavfall samlas in möjliggörs det att 

renhållningsfordonen kan drivas på biogas, vilket innebär att även med ett ökat 

transportbehov så minskar emissionen av koldioxidekvivalenterna. För flerbostadsfastigheter 

med få hushåll (cirka tio eller färre) är det dock möjligt att ändra antalet hämtningar till 26 

stycken om året. En klimatanpassad hämtningsintervall rekommenderas dock inte för något 

annat hushåll än villorna.  
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Mängden bränsle som kommer behövas för att hämta in hushållsavfallen uppskattas till 

sammanlagt 49 646 nm3 biogas om året, dessa minskar utsläppen av koldioxidekvivalenter 

med 132 611 kg per år i renhållningen. Den totala minskningen av transporterna för 

hushållsavfallen uppgår till 1 927 mil om året vilket blir ungefär 23 % mindre transporter. För 

inhämtning av hästgödsel och slaktavfall kommer 966 liter diesel att behöva användas vilket 

innebär utsläpp på 2 869 kg koldioxidekvivalenter om året.   

 

Biogasen som finns kvar efter renhållningens förbrukning är 259 874 nm3, vilket kan ersätta 

256 427 liter diesel och minska koldioxidekvivalenterna med 553 689 kg om året vid full 

avsättning. Den totala minskningen av koldioxidekvivalenter som denna studie kan uppvisa 

blir därmed 683 431 kg netto per år.  

 

Investeringskostnaden innefattar ett matavfallskärl till varje villahushåll samt sammanlagt 160 

stycken matavfallskärl till flerbostadshusen. Utöver detta ska alla hushållen även utrustas med 

behållare och hållare för påsar. Fyra biogasdrivna renhållningsfordon av typen sid eller 

baklastare ingår också i investeringsposten, andrahandsvärdet på dagens renhållningsfordon 

som blir ersatta är inte avdraget från investeringskostnaderna.  

 

Den löpande merkostnaden för matavfall är 100 kronor per hushåll och år. Förändringarna i 

bränslekostnaderna för renhållningen blir en minskning med 169 813 kronor om året, vilket 

har dragits av mot de löpande merkostnaderna. Bränslekostnadsuppgifter presenteras under 

bilaga 2. Merkostnaderna för kunderna innefattar utställning och tömning av flak och 

containers, milersättning och eventuella behandlingskostnader.  

 

9.3 Ekonomi 
Det krävs stora ekonomiska investeringar för att få igång en biogasanläggning med allt som 

hör till runt om kring och detta måste på något sätt finansieras. Med en total 

investeringskostnad på 61 miljoner och en avskrivningstid på 20 år, skulle dagens 

renhållningstaxa behöva höjas med 311 kronor per hushåll och år i Kiruna. Detta är beräknat 

på såväl villor som lägenheter eftersom att dessa investeringar är något som berör och gynnar 

alla hushåll.  

 

Analyserna har visat på att denna anläggning mest troligt inte kommer kunna bära sig själv 

ekonomiskt, vilket innebär ett minusresultat på 670 000 kronor om året. Om detta inte går att 

täcka upp med dagens renhållningstaxa skulle taxorna behöva höjas med ytterligare 68 kronor 

per hushåll och år. Den totala höjningen som därmed krävs ligger på 379 kronor per hushåll 

och år. Idag år 2014 är renhållningstaxan för villahushåll 3 033 kronor om året i Kiruna 

kommun.   

10. Diskussion 
Frågan om vad som bör göras med matavfallet i Kiruna kan anses som ett något uttjatat ämne 

vid detta lag. Uppskattningar har gjort kring investeringar och hur mycket extra transporter en 

separat matavfallsinsamling skulle innebära. I vissa fall har även ett potentiellt utbyte av 

biogas studerats, dock utan att räkna med andra substratkällor utöver matavfall och 

avloppsslam. Resultaten har varit varierande men den slutliga bedömningen tycks alltid har 

varit densamma; De stora investeringarna som krävs och de ökade transporterna gör 

matavfallsinsamling och biogasproduktion till ett oattraktivt alternativ för Kiruna. 

 

Vad gäller investering så utfördes egna beräkningar men exkluderades snabbt då 

investeringskostnaden ansågs bli orimligt låg. Därför valdes tillslut Bodens 
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investeringskostnader för själva anläggningen, då anläggningarna skulle kunna anses som 

relativt lika sett till kapacitet. Luleå, som i skrivande stund håller på att bygga en 

biogasanläggning, hade räknat med omkring 80 miljoner i investering för anläggningen, men 

detta visade sig bli betydligt billigare och beräknas nu hamna på strax under 60 miljoner. 

Luleås anläggning kommer dock att producera dubbelt så mycket gas jämfört med en 

anläggning i Kiruna.  

 

Den totala investeringskostnaden för Kiruna uppskattas till strax över 61 miljoner för 

anläggningar, nya sopkärl, biogasdrivna fordon och så vidare. I denna summa har det dock 

inte tagit hänsyn till att de äldre dieseldrivna renhållningsfordonen kan säljas vidare, vilket 

innebär att investeringskostnaden kan komma att bli till och med lägre.   

 

Den årliga merkostnaden uppskattas till omkring 4,37 miljoner och intäkter från 

substratkunder samt försäljning av biogas uppgår till cirka 3,7 miljoner kronor om året. Till 

detta tillkommer även en del intäkter som fås in via renhållningstaxan. Kalkylerna består av 

mycket grova uppskattningar och bör därför inte ses som en absolut sanning, men ger 

indikationer om att en biogasanläggning i Kiruna inte kan bära sig själv, utan visar ett 

minusresultat på 670 000 kronor om året. 

 

Minusresultatet och investeringarna kan finansieras genom en ökning av avfallstaxan med 379 

kronor per hushåll och år. Ränta och ett eventuella investeringsbidrag är inte inräknat bland 

kostnader och finansiering. Vad gäller just extern finansiering av ett biogasprojekt har detta 

inte undersökts i denna studie, men en liten notering inom ämnet är att det finns 

investeringsbidrag att söka och dessa kan ibland uppgå till 30 % av investeringskostnaden.  

 

Det mest fördelaktiga skulle vara om anläggningen kunde bära sig själv ekonomiskt, men i 

detta fall bör hänsyn tas till den stora miljövinsten som kan uppnås genom en lokal 

biogasproduktion. Att samla in matavfall, lägga om hämtningsintervallerna och börja använda 

sig av biogas inom renhållningen skulle innebära en minskning av 133 ton 

koldioxidekvivalenter om året. Tillsammans med biogasen som kommer gå till försäljningen 

blir den totala minskningen av koldioxidekvivalenter 683 ton netto om året.  

 

Utöver detta finns det även en social samhällsvinst i att befolkningen i Kiruna får möjligheten 

att kunna införskaffa och köra gasfordon, en möjlighet som idag inte finns då närmaste 

tankstation med biogas finns placerad i Boden. Det finns även möjligheter i att utveckla iden 

vidare och ta hand om andra kommuners matavfall, för att på så vis öka intäkterna från 

bränsleförsäljning och omhändertagande av avfall. 

 

Detta bidrar utan tvekan till en hållbar utveckling av Kiruna som samhälle, samt innebär att 

även Kiruna drar sitt strå i stacken för att miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås. Denna studie 

har visat på många fördelar för miljön och samhället, samt visat på att den ekonomiska biten 

går att få ihop på ett rimligt sätt för såväl kommunen som för dess invånare.  

 

Vad gäller insamling visade det sig att köksavfallskvarnarna inte självklart är den mest 

gynnsamma insamlingsmetoden bara för vägtransporterna minskar. Det sker stora förluster av 

gas medan matavfallet transporteras i avloppsledningarna och ytterligare förluster sker när 

matavfallet kommer till avloppsreningsverket. Sett till enbart förbrukningen av bränsle och 

behovet av transporter är köksavfallskvarnar överlägset det bästa alternativet för villahushåll, 

men förlusterna av biogas i ledningsnätet måste också tas med i beräkningarna när jämförelser 

mellan dessa två metoder görs.  
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Övriga utredningar och analyser som skulle behöva göra i dagsläget är en kartläggning av de 

faktiska transporterna som sker i direkt anslutning till hämtning av hushållens kärl- och 

säckavfall i Kiruna. Med ett sådant underlag skulle korrekta bedömningar av 

bränsleförbrukning och miljönyttor kunna göras, istället för dessa osäkra uppskattningar som 

har behövts göras nu.  

 

Möjligheten att eventuellt minska avvattningen av avloppsslammet bör också undersökas, då 

den tänkta substratblandningen är alldeles för torr i dagsläget. För att få till en bra TS-halt på 

substratet idag krävs omkring 17 000 m3 tillsatt vatten om året.  

 

Se över vilka kostnader som kan anses vara rimliga att överföra på substratkunder som kan 

förse en biogasanläggning med hästgödsel och slaktavfall. Dagens taxor är inte anpassade 

utifrån att avfallet genererar en säljbar produkt åt kommunen och således kommer det bli 

aktuellt att reglera dessa avgifter och kostnader.  

11. Slutsats  
Slutledningsvis går det att säga av studien att det är tekniskt möjligt och miljömässigt riktigt 

att samla in matavfall och behandla det i en biogasanläggning i Kiruna. Ekonomiskt skulle en 

biogasanläggning innebära en ökad avfallstaxa med 379 kronor om året för 

kommuninvånarna. Miljömässigt skulle hushållsavfallstransporterna kunna minska med 23 % 

och emissionen av koldioxidekvivalenter minska med 683 ton om året, detta vid full 

avsättning av gasen och en klimatanpassad avfallsinsamling.  

 

Tekniken som rekommenderas är en termofil våtrötning med vattenskrubber som 

uppgraderingsmetod. För insamling är vägtransport rekommenderat för alla typer av hushåll i 

hela kommunen, men hämtningsintervallerna bör vara klimatanpassade för villahushållen och 

ske enligt nuvarande hämtningsintervaller från lägenhetshushållen.  
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Bilaga 1: Ordförklaring 
CO2-eq   Koldioxidekvivalent, jämförande enhet för växthusgaser 

 

Koldioxidekvivalent Se CO2-eq 

 

Mesofil  Temperaturintervall, ligger kring 30-40 grader Celsius 

 

nm3   Normalkubikmeter, enhet för gas 

 

Normalkubikmeter Se nm3 

 

Substrat  Råvara till rötning, ex avloppsslam, matavfall, gödsel 

 

Termofil  Temperaturintervall, ligger kring 50-60 grader Celsius 

 

TS   Torrsubstans 

 

Uppgradering  Metod för att öka metanhalten i biogasen 

 

VS   Volatile solids, glödförlust 
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Bilaga 2: Uträkningar 
 
Slam: 

Kiruna: 715 ton TS 

Total: 847,8 ton TS 

Befolkning: 23 196 st 

Svenskt vatten: 22 kg TS/person/år 

SWECO: 100g TS/person/dygn 

Kg TS slam per person och år: (847,8/23196)*1000 = 36,54 kg 

 

Kiruna-slam: Kiruna+Jukkasjärvi+Abisko+Björkliden+Vassijaure+Katterjokk+Svappaavara+Vittangi 

By-slam: Idivouma+Kuttainen+Lainio+Lannavara Ö och V+Masungsbyn+Soppero Nedre och 

Övre+Parakka+Saivomoutka+Sujavaara 

 

Hushållsavfall räknat enligt Miljörapporten 2013: 

Kiruna: 4 182 ton 

Befolkning: 23 196 st 

Kg hushållsavfall per person och år: (4182/23196)*1000 = 180 kg 

 

Kärl- och säckavfall räknat enligt Avfall Sveriges statistik 2011: 

Småhushåll: 9 kg/vecka 

Lägenhetshushåll: 9,6 kg/vecka 

Befolkning: 23 196 st 

Antal småhushåll inkl. övrigt boende, Kiruna: 5319 st 

Antal lägenhetshushåll, Kiruna: 4 473 st 

Kg hushållsavfall per person och år: (((5319*9)+(4473*9,6))*52)/23196 = 204 kg 

 

Hushållsavfall enligt SWECO och TVAB gällande plockanalyser av ”brännbart” 2009: 

Bioavfall i plockanalys: 28 % 

Andel matavfall/person/år: 140 kg 

Kg hushållsavfall ”brännbart” per person och år: (140/28)*100 = 500 kg 

 

Matavfall från övriga verksamheter enligt Naturvårdsverket och SMED: 

Kg matavfall per person och år, Naturvårdsverket: 18 kg 

Ton insamlande mängder 2010, SMED: livsmedelsbutiker 39 000, restauranger 99 000, skolkök 

26 000 

Befolkning Sverige 2010 enligt SCB: 9 417 000 st 

Kg matavfall per person och år, SMED: ((39000+99000+26000)/9417000)*1000 = 17,9 kg 

 

Substrat, matavfall, enligt tabeller: 

vv: 1 652 ton 

TS: 0,33 * 1 652 = 545 ton 

VS: 0,85 * 545 = 463 ton 

Metan: 461 * 463 = 213 443 nm3 

Biogas: 204 * 1652 = 337 008 nm3 

 

Substrat, avloppsslam hela kommunen, enligt tabeller: 

Ton TS: 850 ton 

vv: 9 700 m3  

Metan: 0,65 * 255000 = 165 750 m3  

Biogas: 300*850 = 255 000 m3 

Normalkubikmeter biogas: 255 000*1 atm* 273,15 K/(273,15K+20 C) = 237 603 nm3 

Normalkubikmeter metan: 165750*1 atm* 273,15 K/(273,15K+20 C) = 154 442 nm3 
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Substrat, avloppsslam, exklusive by-slam, enligt tabeller: 

Ton TS: 840 ton 

vv: 9 050 m3 

Metan: 0,65*252000 = 163 800 m3 

Biogas: 300*840 = 252 000 m3 

Normalkubikmeter biogas 252 000*1 atm*273,15K/(273,15K+20C)= 234 807 nm3 

Normalkubikmeter metan: 163800*1 atm*273,15K/(273,15K+20C)= 152 625 nm3 

 

Substrat, slaktavfall, enligt tabeller: 

vv: 84 ton 

Biogas: 293 * 84 = 24 612 nm3   

Metan: 0,68 * 24 612 = 16 736 nm3 

 

Substrat, hästgödsel, enligt tabell: 

vv: 610 ton 

TS: 0,3 * 610 = 183 ton 

VS: 0,8 * 183 = 146 ton 

Metan: 170 * 146 = 24 820 nm3 

 

Uträkning energiinnehåll, enligt basdata om biogas, avfall Sverige (2014) och tabeller: 

Metangas: 407 624 nm3 

1 nm3 97 % metangas: 9,67 kWh 

1 liter bensin: 9,06 

1 liter diesel: 9,8 

 

97 % metangas: 407 624 *0,97 = 392 485 nm3 

kWh 97 % metangas: 392 485 *9,67 = 3 795 330 kWh 

Omvandlat till mWh: 3 795 330/1000 = 3 795 mWh 

 

Mängd bensin: 3 795 330/9,06 = 418 911 liter 

Mängd diesel: 3 795 330/9,8 = 387 279 liter 

 

Biogasgas: 637 793 nm3 

1 nm3 biogasgas: 4,5 -8,5 kWh 

kWh biogas, lägre: 637 793 *4,5 = 2 870 069 kWh 

kWh biogas, högre: 637 793 *8,5 = 5 421 241 kWh 

Omvandlat till mWh: 2 870 069 /1000, 5 421 241 /1000 = 2 870 - 5 421 mWh 

 

Volymräkning, enligt tabell och tidigare källor:  

1 kg vatten = 1 liter 

 

Matavfall: 3 304 m3 

1 652 ton vv 

545 ton TS 

1 107 ton vatten 

290-300 kg matavfall per m3 enligt Avfall Sverige, kärlvolym. Känns orimligt lågt, 500 kg per m3 som 

hästgödsel bör rimligtvis vara mer korrekt i substratblandningen.  

 

Avloppsslam: 9 050 m2 

7 760 m3 vatten 

840 ton TS 

 

Slaktavfall: 84 m3 

59 ton vatten  

25 ton TS 
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Enligt tidigare beslut från kommunen om dispens för nedgrävning angavs 81-102 m3 görs antagande 

om 1000 kg per 1 m3 slaktavfall.  

 

Hästgödsel: 1 220 m3 

427 ton vatten 

183 ton TS 

Enligt TecnoFarm motsvarar 500 kg 1 m3 hästgödsel. 

 

Sammanlagd volym: 13 658 m3 

Varav vatten: 9 075 m3 

TS-halt: 34 % 

Med 17 000 m3 tillsatt vatten kan TS-halten sänkas till 15 % 

 

Uträkning transport, villa: 

1,5 mil tillägg per tömning över 156 

 

Nuläge: 

Transport hämtning: 6 989 mil 

Hämtningar: 26 

Mil per hämtning: 6989/26 = 268,8 mil 

Tömningar av skåp per år: 156 stycken 

Total transport: 6 989 

 

Varannan vecka, två kärl: 

Hämtningar: 26 

Transport hämtning: 26* 268,8 = 6989 

Tömning av skåp per år: 260 

Tillägg: (260-156)*1,5 = 156 mil 

Total transport: 156+6989 = 7 145 mil 

 

Klimatanpassad, två kärl: 

Hämtningar: 17 

Transport hämtning: 17*268,8 = 4 570 

Tömning av skåp per år: 276 

Tillägg: (276-156)*1,5 = 180 mil 

Total transport: 180+4570 = 4 750 mil 

 

Jämförelse nuläge och klimatanpassad: 

6989-4570 = 2419 mil 

2419/(276-156) = 20 mil  

 

Uträkning transport, lägenhet: 

1,5 mil tillägg per tömning över 156 

 

Nuläge: 

Transport hämtning: 1 300 mil 

Hämtningar: 52 

Mil per hämtning: 1300/52= 25 mil 

Tömningar av skåp per år: 156 stycken 

Total transport: 1 300 

 

Varje vecka, två kärl: 

Hämtningar: 52 

Transport hämtning: 52*25 = 1 300 

Tömning av skåp per år: 364 
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Tillägg: (364-156)*1,5 = 312 mil 

Total transport: 312+1300 = 1 612 mil 

 

Varannan vecka, två kärl: 

Hämtningar: 26 

Transport hämtning: 26*25 = 650 mil 

Tömning av skåp per år: 338 

Tillägg: (338-156)*1,5 = 273 mil 

Total transport: 273+650 = 923 mil 

 

 

Mängd diesel, biogas och koldioxidekvivalenter, villa: 

10 % ökad energiförbrukning vid gas ger: 

Biogasförbrukning per mil: 7*9,8*0,1+7*9,8=75,46 kWh  

 

Enligt miljofordon.se anges: 

Kg koldioxid per liter diesel: 2,97 

Kg koldioxid per nm3 biogas: 0,8  

 

Nuläge:  

Transport: 6 989 mil 

Dieselförbrukning, liter: 7*6989 = 48 923 

Dieselförbrukning, kWh: 48 923*9,8 = 479 445 

CO2-eq totalt: 48 923*2,97 = 145 301  

 

Biogasförbrukning, kWh: 75,46*6989 = 527 390 

Biogasförburkning, nm3: 527390/9,67 = 54 539 

CO2-eq totalt: 54539*0,8 = 43 631 

 

Varannan vecka, två kärl: 

Dieselförbrukning, liter: 7*7145= 50 015 

Dieselförbrukning, kWh: 50 015*9,8 = 490 147 

CO2-eq totalt: 50015*2,97 = 148 545 

 

Biogasförbrukning, kWh: 75,46*7145 = 539 162 

Biogasförbrukning, nm3: 539162/9,67 = 55 756  

CO2-eq totalt: 55756*0,8 = 44 605 

 

Klimatanpassat, två kärl: 

Dieselförbrukning, liter: 7*4750 = 33 250 

Dieselförbrukning, kWh: 33250*9,8 = 325 850 

CO2-eq totalt: 98 753 

 

Biogasförbrukning, kWh: 75,46*4750 = 358 435 

Biogasförbrukning, nm3: 358435/9,67 = 37 067 

CO2-eq totalt: 29 654 

 

Mängd diesel, biogas och koldioxidekvivalenter, lägenhet: 

10 % ökad energiförbrukning vid gas ger: 

Biogasförbrukning per mil: 7*9,8*0,1+7*9,8=75,46 kWh  

 

Enligt miljofordon.se anges: 

Kg koldioxid per liter diesel: 2,97 

Kg koldioxid per nm3 biogas: 0,8  
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Nuläge:  

Transport: 1 300 mil 

Dieselförbrukning, liter: 7*1300 = 9 100 

Dieselförbrukning, kWh: 9100*9,8 = 89 180 

CO2-eq totalt, kg: 9100*2,97 = 27 027 

 

Biogasförbrukning, kWh: 75,46*1300 = 98 098 

Biogasförburkning, nm3: 98098/9,67 = 10 145 

CO2-eq totalt: 10145*0,8 = 8116  

 

Varje vecka, två kärl: 

Dieselförbrukning, liter: 7*1612= 11 284 

Dieselförbrukning, kWh: 11284*9,8 = 110 583  

CO2-eq totalt: 11284*2,97 = 33 513 

 

Biogasförbrukning, kWh: 75,46*1612 =121 642 

Biogasförbrukning, nm3: 121642/9,67 = 12 579 

CO2-eq totalt: 12579*0,8 =10 063 

 

Varannan vecka, två kärl: 

Dieselförbrukning, liter: 7*923 = 6 461 

Dieselförbrukning, kWh: 6461*9,8 = 63 318 

CO2-eq totalt: 6461*2,97 = 19 189 

 

Biogasförbrukning, kWh: 75,46*923 = 69 650 

Biogasförbrukning, nm3: 69650/9,67 = 7 203 

CO2-eq totalt: 7203*0,8 = 5 762 

 

Bränslekostnader: 

1 nm3 biogas = 0,75 kg biogas 

Dieselpris enligt bensinbolaget.se (140516): 14.42 kr/l 

Biogaspris enligt gasbilen.se (140520): 17,91 kr/kg 
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Bilaga 3: Befolkningskarta 

 
 

Källa: 

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Trafik%20och%20infrastruktur

/PLANERINGSUNDERLAG_2012_2013.pdf?epslanguage=sv 


