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Sammanfattning
I ett samhälle med högre och högre krav på företag att redovisa sin miljöpåverkan, vilket dessutom
kan höja marknadsvärdet, har företag nu börjat söka information om hur deras avfall belastar miljön.
Avfallshanteringsföretaget Renova AB har under de senaste åren fått allt fler frågor från sina kunder
om vilken klimatbelastning avfallshanteringen har. Renova AB önskade därför ta fram en
beräkningsmodell för detta, vilket lade grunden för detta examensarbete.
Examensarbetet syftar till att Renova AB skall kunna ge sina kunder information om mängden fossilt
koldioxidutsläpp, återvinnings- och deponeringsgrad, samt energiutvinning för kundens inlämnade
avfall. Arbetets målsättning blev därför att förse Renova AB med ett beräkningsverktyg för detta.
Genom att följa en metod liknande en livscykelanalys, framtogs ett Excel-baserat beräkningsverktyg.
Resultatet av detta examensarbete är beräkningsverktyget som består av nio flikar. Endast en av
flikarna fylls i av användaren för att specificera avfallet, därefter sker alla uträkningar automatiskt.
Tre flikar representerar avfallstyperna, som beräkningarna kan utföras på i den nuvarande versionen.
Det är i dessa flikar som användaren får reda på resultatet av beräkningarna. I denna version kan
beräkningar utföras för träavfall, brännbart avfall och osorterat avfall. Två flikar innehåller alla
beräkningars referensvärden, likt en databas. Det är i dessa flikar som uppdateringar kan göras, för
att verktyget skall följa de förändringar som verksamheten genomgår. I en av flikarna finns de
processträd som beskriver avfallets flöde genom Renova AB, och två flikar presenterar och förklarar
verktyget för användaren.
Beräkningsverktyget kan användas på fler sätt än för retrospektiva koldioxidberäkningar. Dels kan
det användas prospektivt för att beräkna utsläppet vid förändringar i exempelvis verksamheten eller
avfallsinnehållet, och jämföra dess förändringar med nuläget. Dels som ett incitament för Renova
AB:s kunder att minska mängderna inlämnat avfall, för att minska sina koldioxidutsläpp och kunna
marknadsföra sin miljömedvetenhet.
När beräkningsverktyget var färdigställt demonstrerades det för Renova AB:s personal, vilka även fick
testanvända det. Vid tillfället insamlades synpunkter, för slutgiltiga revideringar.
Med den tid och information som har funnits till förfogande, har målet varit att beräkningsverktyget
skall spegla verkligheten så mycket som möjligt. Liksom är brukligt i livscykelanalyser baseras
verktyget på en del antaganden. För att verktyget skall ge än mer representativa resultat,
presenteras förslag på vidareutveckling.

Nyckelord: beräkning, klimatförändringar, miljö, avfall, koldioxid, verktyg

Abstract
In a time with an increasing demand for declaration of the environmental impacts of companies,
which also can result in an enhanced market-value, companies have begun to look for information
about how their waste is affecting the environment. Renova AB, a waste management company, has
in recent years received an increasing number of inquiries from their customers about how their
waste management affects the climate. Therefore Renova AB wanted to develop a computational
model for such an analysis, which laid the foundation of this thesis.
The aim of this thesis is to enable Renova AB to provide their clients with information on the amount
of fossil carbon dioxide emissions, the degree of recycling and landfill, as well as energy extraction for
the client’s delivered waste. Thus the objective of the thesis was to provide Renova AB with a
computational tool for this.
By following the method of a life cycle analysis, an Excel-based computational tool was developed.
The computational tool is the result of this thesis. The tool consists of nine sheets. Only one of the
sheets is to be filled out by the user to specify the waste, after which all the calculations are
performed automatically. Three sheets represent the types of waste for which the calculations can
be performed on, in its current version. It is in these sheets that the user can find the results of the
calculations. In this version calculations can be performed on wood, combustible and unsorted
waste. Two sheets contain all the reference values for the calculations, like a database. This is where
the tool can be contemporized with changes in the company. One sheet demonstrates the process
trees that describe how the waste is treated throughout Renova AB, and two sheets introduce and
explain the tool to the user.
The computational tool can be used in more ways than for retrospective calculations of carbon
dioxide emissions. It can be used prospectively by calculating the emission of, for example changes in
the company or changes in the content of the waste, and then comparing the changes with the
current situation. Alternatively it could be used as an incitement for Renova AB’s customers to
reduce the amount of delivered waste, in order to reduce their carbon dioxide emissions which
emphasize their environmental profile.
When the computational tool was completed it was demonstrated for and trial ran by the Renova AB
staff. Opinions where collected for final revisions.
Given the time limitation and amount of available information, the ambition was to create a
computational tool which reflected the reality as much as possible. The tool has great potential to
further development to give even more representative results. Recommendations for further
development have been elaborated.

Keywords: calculation, climate change, environment, waste, carbon dioxide, tool

Förord
Genomförandet av detta examensarbete har tidvis varit tungt, mycket på grund av att det inte fanns
några direkta mallar att följa. Arbetet har istället inneburit att en modell har skapats, vilket har tillåtit
en innovativ och personlig utformning. Jag har fått stora lärdomar om hur ett projekt genomförs,
kunskaper i Microsoft Office-programmen Excel och Visio, hur man tillmötesgår kravspecifikationer,
utför ett uppdrag för kund och stor insikt i hur en avfallshanteringsverksamhet är utformad, bedrivs
och utvecklas.
Min stora förhoppning är att det framtagna beräkningsverktyget skall komma till nytta, att den
information som det delger skall innebära att verksamheter går mot ett mer hållbart arbetssätt, för
att vi skall minska våra koldioxidutsläpp och bromsa klimatförändringarnas framfart. Jag är mycket
nöjd med examensarbetets resultat, och jag anser inte att beräkningsverktyget skulle kunna ha blivit
mycket bättre inom den tidsram som har varit mig tilldelad.
Stundvis har arbetet varit tungt att bära på egna axlar, att inte ha en kompanjon att diskutera med.
Denna börda har dock min handledare Hanna Berggren kunnat lätta, genom att lyssna på mina
resonemang och stöttat mig i kritiska moment. Tack!
Jag vill även tacka min andra handledare, Lars-Gunnar Franzén, för korrekturläsning av beräkningar
och projektrapport.
Ett stort tack till Renova AB, för förtroendet att genomföra detta uppdrag. Viktoria Edvardsson, som
förhoppningsvis skall förvalta och ge beräkningsverktyget liv i verksamheten. Anna Stöllman, för svar
på många frågor om verksamhetens utformning. Anders Hellman, för hjälp och uppgiftsutlämnande
om Renova AB:s transporter. Inge Svensson, för svar på mångfaldiga frågor om sorterings- och
omlastningsanläggningarna. Samt övrig personal hos Renova AB, som har varit med på ett eller annat
hörn.
Ett sista tack ges till min hjärtevän Karl-Magnus Bengtsson, som har stöttat mig i arbetets tunga
moment, lyssnat på mina beräkningsresonemang och erbjudit ovärderlig hjälp i skapandet av
processträden i Visio. Tack!

Du kan om du vill.
Du vill så du kan!
(Carl-Martin Vikingsson, ä.k.s Sture Allén, 2005)

Frida Petersson
Halmstad, maj 2012
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1 Inledning
I inledningen beskrivs detta examensarbetes problemställning, liknande arbeten inom området, syfte
och målsättning, och avgränsningar.

1.1 Problemformulering
Avfallshanteringsföretaget Renova AB har under de senaste åren mottagit förfrågningar från sina
kunder om vilken miljöbelastning deras inlämnade avfall ger upphov till. Frågorna kommer
framförallt från byggföretag och rör särskilt vilka koldioxidutsläpp avfallshanteringen genererar. För
att tillmötesgå kundernas förfrågan, uppstod det för Renova AB ett behov av att utveckla en
beräkningsmodell för verksamhetens fossila koldioxidutsläpp.

1.2 Andra beräkningsmodeller för koldioxidutsläpp
I dagsläget finns flertalet beräkningsmodeller för koldioxidutsläpp. Vanligt förekommande är
internetbaserade beräkningsverktyg för privatpersoners koldioxidutsläpp, där exempelvis
energianvändning och transporter inkluderas, se exempelvis internetsidan Klimatbalans (2012). I
Finland finns ett beräkningsverktyg specifikt för just avfall, där privatpersoner kan se vilka
koldioxidutsläpp som deras avfall ger upphov till, se internetsidan Konsta (2012). Vanligt är även att
miljökonsultföretag tar fram en kartläggning över verksamhetens eller en produkts koldioxidutsläpp,
se exempelvis företaget SEE U Halmstad AB (2012). Det är då frågan om livscykelanalys och beräkning
av så kallat carbon footprints.
Renova AB:s säljstöd har i dagsläget en metod för att kunna besvara kunders förfrågningar om
koldioxidutsläpp. Transporternas fossila koldioxidutsläpp och avfallsförbränningens koldioxidutsläpp
beräknas. Därmed är det flera processdelar (verksamhetsdelar, genom vilka inlämnat avfall flödar)
som inte är medräknade. Dessutom sker beräkningen för avfallsförbränningen på all koldioxid, och
inte enbart det fossila, som är det koldioxid som belastar klimatet (se avsnitt 2.2.2 Koldioxid).

1.3 Syfte och målsättning
1.3.1 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att Renova AB skall kunna erbjuda sina kunder information om
den mängd koldioxid som hanteringen av deras avfall ger upphov till. Även information om hur
mycket material som återvinns och deponeras, samt energiutvinningen skall kunna tillhandahållas.
Informationen kan i det långa loppet få kundföretagen att försöka minimera uppkomsten av avfall.
Därmed efterföljs Renova AB:s avfallstrappa, som grundar sig på avfallshierarkin (som beskrivs i EU:s
ramdirektiv för avfall (2008/98/EG)), där målet är att just minska uppkomsten av avfall (se avsnitt 2.6
Avfallshierarkin).
För Renova AB:s egen del kommer beräkningsverktyget att innebära en ökad kunskap om enskilda
produkters miljöpåverkan, vilket i sin tur kan leda till än mer miljöanpassade produkter (vilket är i
linje med Renova AB:s affärsplan). Att ha en bestämd beräkningsmodell kommer även innebära att
Renova AB sparar mycket tid.
Upplysningen om avfallshanteringens koldioxidutsläpp, som det framtagna beräkningsverktyget
kommer att leverera, har förmågan att öka marknadsvärdet och förtroendet inom miljöfrågor, för
både Renova AB och deras kunder (se avsnitt 2.7 Miljöarbete inom byggsektorn).
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Efter avslutat examensarbete är en mer långsiktigt förhoppning, för Renova AB, att så småningom
kunna erbjuda denna information till alla sina kunder.
Genom ovanstående syfte går man i riktningen mot en mer hållbar utveckling – vilket följer både
Renova AB:s vision och miljöbalkens målregel (1 kapitlet 1 §, Miljöbalken (SFS 1998:808)).
1.3.2 Målsättning
Målet med detta examensarbete är att tillhandahålla Renova AB ett enkelt och begripligt
beräkningsverktyg, för beräkning av de koldioxidutsläpp som avfallshanteringen genererar. Verktyget
skall även kunna ge svar på hur mycket som återvinns och deponeras av avfallet, och hur stor
eventuell energiutvinning är. Detta gör att Renova AB i sin tur kan nå sitt mål om att kunna
tillhandahålla sina kunder information om deras avfalls klimatbelastning.

1.4 Avgränsningar
Renova AB:s kunder efterfrågar information om vilken klimatbelastning hanteringen av deras avfall
ger upphov till. Förfrågan specificeras vanligen med en undran om vilka mängder koldioxid som
släpps ut. Detta gjorde att arbetet avgränsades till att endast innefatta koldioxidutsläpp, istället för
att även inkludera andra växthusgaser så som metan och dikväveoxid. Dessa gaser har ett högre
GWP (Global Warming Potential - koldioxidekvivalenter), men släpps ut i mindre mängder än
koldioxid, vilket ytterligare motiverar avgränsningen (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, 2010).
Processdelen deponi och personaltransporter till och från arbetsplatsen har arbetet avgränsats mot.
Anledningen till avgränsningen mot deponin är att frågan är alltför komplex, då en deponi genomgår
fleråriga faser så som driftfas och efterbehandlingsfas (1 kapitlet 2 §, förordning (SFS 2001:512) om
deponering av avfall) under sin livstid. Det är därför svårt att fördela koldioxidutsläpp från en deponi
på en viss mängd inlämnat avfall och över en så pass lång tid som deponering rör sig om. Utsläppen
antas även vara så pass små, per inlämnad mängd avfall från en viss kund, att de inte är signifikanta.
Detta beslutades i samråd med Renova AB under examensarbetets uppstart. Avgränsningen mot
personaltransporterna gjordes på grund av att en utredning av sådana transportutsläpp vore alltför
tidskrävande för detta examensarbete.
Möjligheten att jämföra koldioxidutsläpp vid energiutvinning på Renova AB:s avfallskraftvärmeverk
med utsläpp från kolkraft, torv, naturgas och olja efterfrågades av Renova AB, och programmerades
därför in i beräkningsverktyget (se bilaga 6). Denna del ville dock Renova AB senare avgränsa arbetet
mot, då de ansåg att frågan är alltför komplex. Verksamheten har personal som arbetar specifikt med
frågan och vill lämna avsnittet till framtiden med förhoppning om än djupare kunskap.
Alla beräkningar av koldioxidutsläpp skall avgränsas till Renova AB:s verksamhet. Detta innebär att
det är deras anläggningar och transporter som skall inkluderas. Detta beslutades i samråd med
Renova AB under examensarbetets uppstart.
Vid examensarbetets början skapades processträd för samtliga avfallstyper som hanteras inom
Renova AB:s verksamhet (se bilaga 1). Storleken och komplexiteten på processträden gav insikt om
att en avgränsning till ett fåtal avfallstyper var nödvändig. Dessa bestämdes av Renova AB till:
brännbart avfall, osorterat avfall och träavfall. Brännbart avfall innefattar två undergrupper: grovt
brännbart och fint brännbart. Trä innefattar undergrupperna impregnerat trä och rent/omålat trä.
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2 Bakgrund
I bakgrunden beskrivs bakomliggande teori, som motiverar genomförandet av examensarbetet.

2.1 Hållbar utveckling
År 1981 publicerades boken Building a Sustainable Society (Brown). Redan då användes begreppet
hållbar utveckling (sustainable development). Begreppet fick sitt globala genomslag 1987 i och med
FN-rapporten Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common
Future, vanligen omnämnd Brundtlandrapporten.
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” (2 kapitlet, Brundtlandrapporten)
I Johannesburg år 2002 hölls FN:s toppmöte om hållbar utveckling, och begreppet hållbar utveckling
fastslogs som en alltomspännande grundregel för FN:s arbete (Regeringskansliet, 2012).
Begreppet hållbar utveckling återfinns i svensk lagstiftning: 1 kapitlet 1 § i både Miljöbalken (SFS
1998:808) och Plan- och bygglag (SFS 2010:900). I Miljödepartementets skrivelse Strategiska
utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling (2006) framförs Sveriges
strategi för hållbar utveckling inom områdena ekonomi, socialt och miljö. Strategin är inriktad på fyra
utmaningar, till vilka mål och åtgärder beskrivs. En av utmaningarna är att främja en hållbar tillväxt,
och vikten av en hållbar avfallshantering beskrivs: låga utsläpp och effektivt utnyttjande av den
resurs som avfall utgör. Strategin kvarstår än idag med nuvarande regering.

2.2 Växthuseffekt
2.2.1 Varför och hur?
Utan en växthuseffekt hade inget liv funnits på jorden. Den globala medeltemperaturen hade varit
cirka -18°C, verkligheten är idag istället att medeltemperaturen är cirka +15°C. Växthuseffekten är
naturlig, och har funnits alltsedan jordens skapelse. Dess grundstenar är så kallade växthusgaser,
såsom koldioxid, metan och dikväveoxid, som finns i atmosfären. Dessa gaser har egenskapen att
släppa igenom inkommande solljus, men absorbera värmestrålningen från markytan. Denna
absorberade energi återutsänds snart till omgivningen, vilket värmer upp omkringliggande luft. (Baird
& Cann, 2008)
2.2.2 Koldioxid
Koldioxid är den dominerande växthusgasen, 70 procent av alla växthusgasers samlade växthuseffekt
härrör från koldioxiden. Av den koldioxid som släpps ut, är det endast det kol som är fossilt som
räknas bidra till växthuseffekten. Detta är under förutsättning att det exempelvis för varje träd som
avverkas och förbränns, planteras ett nytt, som under åren upptar samma mängd utsläppt koldioxid,
och nettobidraget till växthuseffekten blir noll. Är det istället exempelvis plast som förbränns, vilken
är tillverkad av bland annat olja, bidrar detta till en förstärkt växthuseffekt. Detta beror på att det
fossila kolet i oljan har varit skilt från sitt kretslopp under hundramiljontals år. (Bernes, 2007)
I förindustriell tid, fram till år 1750, var koldioxidkoncentrationen i atmosfären cirka 280 ppm. År
2006 hade koncentrationen ökat med en tredjedel till 382 ppm. Den signifikanta
koncentrationsökningen har skett under de senaste decennierna. Mellan åren 1975 och 2000 ökade
koncentrationen i medel med cirka 0,4 procent (1,6 ppm) per år. Under de första fem åren på 20003

talet steg koncentrationsökningen till cirka 2 ppm per år. Cirka en fjärdedel av de antropogena
koldioxidutsläppen beror på avskogning (då det för varje nedhugget träd inte planteras ett nytt).
Resterande tre fjärdedelar härrör från förbränningen av fossila bränslen. (Baird & Cann, 2008)
Globalt sett sker ett utsläpp av cirka 4,8 ton koldioxid per capita. Dock skiljer det sig mycket åt länder
emellan. Utsläppen från industrialiserade länder är 12,8 ton per capita, medan övriga länders utsläpp
beräknas vara 3,2 ton per capita. De allra största utsläppen sker i Mellanösterns oljeproducerande
länder, med utsläpp på 32-40 ton per capita. I Nordamerika är utsläppen över 20 ton per capita. I EU
är utsläppen generellt 8 ton per capita och för Sverige är utsläppet cirka 5,9 ton per capita.
(Naturvårdsverket, 2012)
Efter undersökningar utförda under år 2011, på flera olika avfallskraftvärmeverk i Sverige, beräknas
35 procent av koldioxidutsläppen vid avfallsförbränning vara fossila (Avfall Sverige, 2012).
2.2.3 Följder
Växthuseffektens följder är många. I direkt mening rör det sig om en globalt förhöjd
medeltemperatur, som har många negativa följdeffekter. Exempel på dessa effekter är en ökad
nederbörd på norra halvklotet och torka som sprider ut sig i de tropiska och subtropiska
landområdena. Polaris och glaciärer som smälter, som medför förhöjda havsnivåer och brist på
dricksvatten. Stormar som ökar i styrka och antal. Alltsammans påverkar livet på jorden genom att
dess klimat och miljö förändras på så kort tid att djur- och växtarter inte hinner anpassas genom
evolution. Många arter är känsliga för förändringar, varför ekosystem idag är hotade världen över,
exempelvis koraller som är känsliga för förändrad vattentemperatur. Inte heller har det samhälle som
människan har byggt upp anpassats för framtidens klimatförändringar, varför klimatförändringarnas
följder kan komma att bli mycket kostsamma och möjligen även oåterkalleliga. (Bernes, 2007; Baird
& Cann, 2008)
2.2.4 Uppmärksammandet
År 1824 påvisas att det är atmosfärens särskilda egenskaper som ger jordytan sin någorlunda varma
temperatur (Fourier, 1824). 35 år senare, år 1859, kommer slutsatsen att vattenånga och koldioxid
står för det mesta av värmeabsorptionen i atmosfären (Tyndall, 1859).
År 1895 beskriver Högbom kolets kretslopp, och påvisar hur människans stenkolsförbränning torde
kunna öka atmosfärens koldioxidinnehåll (refererad av Bernes, 2007). Ett år senare beräknas hur
förändringen av koldioxidinnehållet i atmosfären skulle komma att påverka temperaturen på jorden.
Slutsatsen blir att en fördubbling av koldioxidhalten skulle ge en temperaturhöjning på 5-6 grader.
(Arrhenius, 1896) Kritiken mot detta påstående blir mycket hård, och inom några år anses teorin vara
omodern (Bernes, 2007). År 1909 myntas begreppet växthuseffekt (Wood, 1909).
År 1938, cirka 40 år efter Arrhenius publicering av teorin om koldioxidens påverkan på jordens
temperatur, sammanställs haltmätningar som påvisar en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären alltsedan
1800-talet. Man menar att detta är ett resultat av människans förbränning av fossila bränslen.
(Callendar, 1938) Måttligt med intresse visas för påståendena (Bernes, 2007).
År 1957 påvisas att havets förmåga att ta upp koldioxid inte är så stor som man tidigare trott.
Slutsatsen blir att människans fortsatta koldioxidutsläpp kan medföra en märkbart förhöjd halt av
gasen i atmosfären. (Revelle & Suess, 1957) Samma år påbörjas mätningar av atmosfärens
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koldioxidinnehåll, nu med ny och grundligare teknik, och snart konstateras att koldioxidhalten stiger
(Bernes, 2007).
Vid slutet av 1960-talet utvecklas mer och mer detaljerade modeller av hur jordens klimatsystem
påverkas av en intensifierad växthuseffekt (Bernes, 2007). År 1988 bildas FN:s klimatpanel IPCC, och
år 1990 publiceras deras första utvärdering av klimatförändringarna, där det konstateras att ett
framtida utsläpp av växthusgaser kommer att medföra ett varmare klimat (IPCC). Fem år senare
kommer IPCC:s andra utvärdering. Där fastslås att människan märkbart har påverkat det globala
klimatet (IPCC, 1995). År 2001 utkommer klimatpanelens tredje utvärdering. Där tas klimatkritikers
åsikter i beaktning, men det uttrycks ännu en gång att de senaste femtio årens temperaturhöjning
beror på antropogen påverkan (IPCC, 2001). År 2003 har endast två procent av Sveriges befolkning
aldrig hört talas om växthuseffekten, 92 procent känner till den och sex procent har hört talas om
den (Naturvårdsverket, 2004). Al Gores film En obekväm sanning (An Inconvenient Truth) kom år
2006, och släpptes på ett trettiotal språk. Filmen handlar om klimatförändringarna och deras orsak.
(En obekväm sanning, 2006) I IPCC:s fjärde utvärderingsrapport bedöms sambandet mellan
temperaturhöjningen sedan 1950-talet och den ökade halten växthusgaser i atmosfären vara mycket
sannolikt (IPCC, 2007). År 2007 var första året för kampanjen Earth Hour. Kampanjen innebär att alla
elektriska ljus skall släckas ned under en bestämd timme, den 30 mars varje år. Det hela startade i
Sydney, Australien, för att uppvisa stödet och engagemanget i klimatfrågan. (Earth Hour, 2012) År
2009 har hundra procent av den svenska befolkningen kännedom om klimatförändringarna. Att
miljömärka varor och tjänster med låga utsläpp av växthusgaser, tycker 92 procent av Sveriges
befolkning vore bra. 81 procent tror att det för företag kommer att bli mer viktigt att engagera sig i
minskade utsläpp, och lika många procent skulle kunna tänka sig att betala mer för en vara eller
tjänst som är producerad under en begränsad klimatpåverkan. (Naturvårdsverket, 2009) År 2012 var
deltagarantalet i Earth Hour det största någonsin, med cirka 7 000 deltagande städer i 152 olika
länder (Earth Hour, 2012). Samma år deltog 55 procent av Sveriges befolkning i Earth Hour
(Minplanet.se, 2012).

2.3 Sveriges 16 miljökvalitetsmål
Sveriges riksdag har beslutat om 16 stycken miljökvalitetsmål. Dessa beskriver det miljötillstånd som
Sveriges miljöarbete skall resultera i. Målsättningen är att miljötillståndet skall vara ett faktum inom
20 år, vilket skall spegla en generation. Därav kommer namnet Generationsmålet, som är det
övergripande målet för de 16 miljökvalitetsmålen. Generationsmålet definieras som att ”till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. För varje miljökvalitetsmål finns en mängd
etappmål, vilka specificerar målen än mer. Miljökvalitetsmål finns definierade på tre olika nivåer:
nationellt, regionalt och lokalt. (Statens offentliga utredningar, 2012)
2.3.1 Begränsad klimatpåverkan
Det första miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” är bundet till FN:s ramkonvention för
klimatförändringar. Konventionen säger att halten av växthusgaser i atmosfären skall stabiliseras på
en sådan nivå, att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. EU:s medlemsländer har
beslutat att denna nivå är där ökningen av den globala medeltemperaturen blir högst 2 0C, i relation
till förindustriell temperaturnivå. Eftersom klimatförändringarna är ett globalt problem, är detta ett
internationellt ärende. Målet är att all världens befolkning skall ha ett utsläpp av växthusgaser på
cirka 2 ton per person år 2050, och därefter en fortsatt minskning. Sverige har gått steget längre.
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Riksdagen har som vision att år 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
(Miljömålsportalen, 2012a)
Till år 2012 har Sverige som delmål till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, att
medelvärdet (mellan åren 2008-2012) på de svenska utsläppen av växthusgaser skall vara 4 procent
lägre än utsläppen år 1990. Detta delmål har nåtts med råge, växthusgasutsläppen ligger elva
procent under målet. (Miljömålsportalen, 2012b) Det nya etappmålet är att Sveriges utsläpp av
växthusgaser skall ha minskat med 40 procent till år 2020, jämfört med år 1990, från verksamheter
som ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter. Prognosen är att det är möjligt att nå
även detta delmål. (Miljömålsportalen, 2012c)
2.3.2 God bebyggd miljö
Det femtonde miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innebär bland annat att den bebyggda miljön
skall skapa en god och hälsosam livsmiljö (Miljömålsportalen, 2012d). Till detta miljökvalitetsmål hör
delmålet om avfall, vilket skall vara uppnått 2015. Generellt beskrivs målet som att mängden
genererat avfall inte skall öka, och avfall som resurs skall utnyttjas så effektivt som möjligt, genom en
så minimal påverkan på och risker för hälsa och miljö. (Miljömålsportalen, 2012e)
Delmålet om avfall har varit svårt att nå. Störst problem är att få mängden genererat avfall att inte
öka. Under 2008-2009 minskade mängden, men detta antas bero på den samtida lågkonjunkturen,
då mängden hushållsavfall har ökat ända från 1998 till 2008 med 24 procent. Dock ser man en
framgång inom vissa typer av avfall. Exempelvis har mängden deponerat avfall minskat markant.
(Miljömålsportalen, 2012f) Läs mer om Sveriges avfallsstatistik i avsnittet 2.5.2 Avfallshanteringen i
Europa.

2.4 Carbon footprint och livscykelanalys
2.4.1 Carbon footprint
Uttrycket carbon footprint (klimatavtryck) är idag vida spritt, och är ett mått på utsläppet av
växthusgaser som sker till följd av en aktivitet, en grupp aktiviteter eller en produkt. Exempel där
carbon footprints har beräknats är för dagstidningen The Times, de nybyggda lyxbostäderna Sabban
Property Investments i Mellanöstern och hårvårdsprodukter från Louise Galvin. Carbon footprints
beräknas vanligen för att få insikt om hur ett företag, en tjänst eller en produkts klimatpåverkan kan
minskas. Åtgärder kan vidtas, som dessutom kan innebära långsiktiga ekonomiska besparingar. Den
mest använda beräkningsmetoden för organisationer och företag är Greenhouse Gas Reporting
Protocol, kallat för GHG-modellen. (Abbott, 2008) Även den internationella standarden ISO 14 064
bygger på denna modell, och syftar till att skapa enhetlighet och öppenhet i hur företag världen över
bevakar och rapporterar sina koldioxidutsläpp (Klimatkompassen, 2012).
2.4.2 Livscykelanalys
För beräkning av produkters carbon footprints kan en livscykelanalys (LCA) göras. För detta finns en
internationell standardmetod, ISO 14 040. En LCA innebär att en produkts miljöpåverkan under hela
dess livstid noteras och analyseras. Från ”vaggan”, då råmaterialen bryts, dess produktion och
användandet, till ”graven”, bortskaffandet. Analysen kan även endast beröra perioden däremellan,
och benämns då ”från grind till grind”. Analysförfarandet inleds med att mål och syfte definieras, och
en kvantitativ funktionell enhet bestäms. Exempel på funktionell enhet är ”ett kg köttfärs”, varefter
man kan göra jämförelser mellan livscykelanalyser för olika köttprodukter. I detta skede bestäms
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även systemgränser och vilka miljöpåverkansfaktorer som skall analyseras. Detta följs av en
inventering, en så kallad LCI (life cycle inventory analysis). Utifrån vad som bestämdes i
livscykelanalysens första skede, utformas nu ett processträd där verksamhetens flödesschema ritas
upp. Datainsamling och beräkningar görs i förhållande till den bestämda funktionella enheten. Det
sista steget i en LCA är den så kallade LCIA:n (Life Cycle Impact Assessment), där miljöpåverkan
beskrivs utifrån den föregående LCI:n. Först klassificeras de olika parametrarna utifrån vilken typ av
miljöpåverkan de har. Därefter sker en karaktärisering för varje miljöpåverkanstyp, där exempelvis
alla växthusgasers GWP (Global Warming Potential) sammanställs som koldioxidekvivalenter. En LCA
är en iterativ process, där förändringar i bland annat syfte, mål och avgränsning kan ske flertalet
gånger under arbetets gång. (Baumann & Tillman, 2004)

2.5 Avfallshistorik
2.5.1 Avfallshanteringens framväxt
De avfallshögar som genom årtusendena har uppkommit kallas idag av arkeologer för kulturlager,
vilka de grundar stora delar av sina kunskaper på. En klar förändring i kulturlagren ser man vid 1300talets mitt i norden, då lagrens tillväxt minskade kraftigt. Detta förklaras med en ökad
gödselanvändning, där även städernas latrin tillvaratogs. År 1668 framtogs föreskrifter om hur avfall
skulle hanteras i Göteborg. Soporna fick inte läggas vid kajerna, utan skulle slängas i stadens
försvarsvallar. Under 1700-talet sköttes renhållningen vanligen av anställda med andra
huvuduppgifter, så som hamnfogden eller skarprättaren. Men år 1799 tilldelades olika entreprenörer
ansvaret för renhållningen. Vid 1800-talets mitt moderniserades renhållningssystemet och
myndigheterna tog på sig ansvaret. Detta ansågs vara en viktig del av samhällets utveckling och
hälsan. Avfallet blev ett allt större problem ju större städerna blev, vilket skedde vid 1800-talets mitt i
och med industrialismens framfart. Vid 1800-talets slut gjorde hamnstäder, så som New York, Dublin
och Liverpool, sig av med avfallet genom att föra ut det med särskilda båtar till havs för att där låta
det sjunka eller flyta bort. (Wetterberg &
Axelsson, 1995)
År 1877 togs den första storskaliga
sopförbränningsanläggningen i bruk i staden
Leeds,
England,
varpå
denna
avfallshanteringsmetod spreds i Europa under de
närmsta åren. I Göteborg anlades år 1926 en
soptipp i Björkdalen, och en del sopor forslades
med pråm till Kungälv som utfyllnad. År 1927
såldes 40 procent av soporna, 20 procent kördes
till soptipp och resten gick till utfyllnad. Tippning
och utfyllnad var en billig lösning, men
mängderna blev för stora och utseendet
frånstötande, varpå en sopförbränningsugn på
Skräppekärr moderniserades och togs i bruk år
1929. (Wetterberg & Axelsson, 1995)
2.1. Utvecklingen av avfallshanteringen, per avfallstyp, mellan

2.5.2 Avfallshantering i Europa
åren 2004-2008 i EU:s medlemsländer. (1 000 ton)
I EU:s 27 medlemsländer genererades 524 kg (Källa: Eurostat, 2011, s. 5)
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hushållsavfall per person, år 2008. En svensk genererade 515 kg i genomsnitt, medan en tjeck endast
genererade 306 kg och en dansk hela 802 kg per person. Behandlingsmetoderna varierar, Tyskland,
Belgien och Sverige har den högsta andelen materialåtervinning, medan Bulgarien och Rumänien
deponerar i princip allt hushållsavfall. Avfallsförbränningen utgör störst andel i Danmark, medan
Österrike har den största andelen biologisk behandling. Totalt sett i EU så behandlades 20 procent av
hushållsavfallet med avfallsförbränning, materialåtervinning (inklusive biologisk behandling) stod för
40 procent, och resterande 40 procent av hushållsavfallet deponerades (Avfall Sverige, 2010). De
sektorer som producerade störst mängder avfall i EU år 2008 var byggsektorn och gruvdriftssektorn
(eng. mining), med 32,9 procent respektive 27,8 procent av det totala avfallet. Stora delar av
mineralavfallet, från gruvdriftssektorn, deponeras, men en stor del av det återvinns även. Mellan
åren 2004-2008 har mineralavfallshanteringen sett ungefär likadan ut (Fig. 2.1). (Eurostat, 2011)
I Sverige hade mängden avfall per person
minskat till 463 kg, år 2010. Men med ett
tioårsperspektiv (från 2000 till 2010) har
hushållsavfallet ökat med 15 procent.
Under
samma
period
har
materialåtervinningen (inklusive biologisk
behandling) ökat med 50 % och mängden
som går till deponi har minskat med 95
procent och utgör idag endast 1 procent
av den totala avfallshanteringen.
Avfallsförbränning med energiutvinning
och
materialåtervinning
(inklusive Figur 2.2. Svensk avfallshantering 2000-2010
(källa: Avfall Sverige, 2011b, s. 9)
biologisk behandling) står för 49 procent
vardera (Fig. 2.2). (Avfall Sverige, 2011a)
2.5.3 Avfall inom byggsektorn
År 2008 togs cirka 3,3 miljoner ton bygg- och rivningsavfall omhand. Därmed utgör byggsektorns
avfall 40 procent av det totala avfallsflödet i Sverige. Bygg- och rivningsavfall innehåller 10 procent
farligt avfall, och står därmed för 40 procent av allt farligt avfall som omhändertas i Sverige.
(Naturvårdsverket, 2011a) Avfallet inom sektorn utgörs till stor del av mineral, cirka 80 procent.
Innehållet skiljer sig dock mycket åt, beroende på var avfallet har uppstått. På grund av de stora
mängderna, och innehållet i dem, sätts nu bygg- och rivningsavfall som ett prioriterat avfallsområde i
Sveriges nya nationella avfallsplan (2012-2017). Målsättningen för sektorn är att återanvändningen
och materialåtervinningen av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall skall vara minst 70 procent år
2020. Detta mål grundar sig i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG). För att nå målet krävs bland annat en
bättre sortering av avfallet, i huvudsak i samband med rivning. (Naturvårdsverket, 2011b)

2.6 Avfallshierarkin
EU:s lagstiftning utgörs bland annat av direktiv. Direktiv gäller för alla EU:s medlemsländer och har så
kallad ”direkt effekt”. Detta innebär dels att direktivet skall införlivas i nationell lagstiftning inom
angiven tidsfrist, dels att dess bestämmelser gäller direkt i medlemsländerna även innan omskrivning
till nationell lag är gjord. (Michanek & Zetterberg, 2009)
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EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) syftar till att ”skydda miljön och människors hälsa genom att
förebygga eller minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska
resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna användning” (1
artikeln). I artikel 4 lyfts den så kallade avfallshierarkin fram som en prioriteringsordning för
lagstiftning och politik inom avfallsområdet.
Avfallshierarkin
1. Förebyggande (minimera)
2. Återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, ex. energiåtervinning
5. Bortskaffande
Prioriteringsordningen innebär att man i första hand skall förebygga att avfall uppstår, i andra hand
se till att materialet återanvänds och så vidare. Övergripande skall åtgärder vidtas som ger bäst
resultat för miljön, det skall vara miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt, i enlighet med
hänsynsreglerna (2 kapitlet, Miljöbalken (SFS 1998:808)).
Avfallshierarkin kan man återfinna lite överallt i Sverige. Dels beskrivs den grundligt av Sveriges
branschorganisation inom avfall och återvinning, Avfall Sverige, genom deras skrivelse Svensk
avfallshantering 2011 (2011b). Dessutom är Avfall Sveriges hemsida uppbyggd utifrån
avfallshierarkin. Dels återfinner man den i Sveriges nationella avfallsplan (Naturvårdsverket, 2011b).

2.7 Miljöarbete inom byggsektorn
I dagens samhälle ökar påtryckningarna på företag världen över om att ta sitt sociala ansvar för
mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder
(Svenskt näringsliv, 2012). Det sociala ansvaret benämns vanligen som CSR (Corporate Social
Responsibility), vilket i EU:s nya strategi för CSR definieras som ”företags ansvar för sin påverkan på
samhället” [egen översättning]. Det hela skall ske frivilligt och utan ekonomisk vinst i åtanke.
(Europeiska kommissionen, 2011)
År 1994 inrättades Byggsektorns Kretsloppsråd (BYKR) vilket är ett nätverk som består av ett
trettiotal branschorganisationer inom bygg- och fastighetssektorn (Kretsloppsrådet, 2012). BYKR:s
syfte lyder:
”Att byggsektorn, genom ett frivilligt åtagande, skall uppnå ett trovärdigt, effektivt, systematiskt och
samordnat miljöarbete som leder till ständiga miljöförbättringar. Åtagandet bygger på samverkan
med myndigheterna, har lagstiftningen som bas och fungerar enligt marknadsekonomiska principer.”
(Kretsloppsrådet, 2010)
BYKR tog fram projektet BASTA, som idag ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges
Byggindustrier. BASTA är ett system som syftar till att fasa ut farliga ämnen från byggprodukter, och
grundar sig på kraven från den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. (BASTAonline, 2012)
Fallstudier har visat att byggföretags inställning är att minimera uppkomsten av avfall. De ser avfallet
som ett problem och strävar efter att bli bättre på att planera byggprojekten för att undvika
omotiverat spill. De ser avfallshanteringen som en viktig del i miljöarbetet och har som avsikt att
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sortera så mycket som möjligt. Det som framgår som försvårande för avfallssorteringen är
platsbristen. (Göransson & Yngve, 2011)
En möjlighet för byggherrar och fastighetsägare är att miljöcertifiera sina byggnader, vilket inkluderar
avfallshanteringen under byggprocessen (Naturvårdsverket, 2011b). Fallstudier har visat att det
miljöarbete som utförs av byggföretag mestadels framstår som kundstyrt. Vid upphandlingar ställer
kunderna allt hårdare miljökrav, vilket alstrar miljöarbete. En del byggföretag har dock insett
möjligheten till ekonomisk vinning, genom att miljöarbetet kan leda till effektivisering av de egna
processerna. (Göransson & Yngve, 2011)

2.8 Renova AB
Renova AB är Västsveriges ledande avfalls- och återvinningsföretag, med en behandlings- och
återvinningsmängd på 730 000 ton år 2010. Cirka 74 procent av detta avfall blev till fjärrvärme och el,
motsvarande 30 respektive 5 procent av göteborgarnas behov. Renova AB:s kunder är från såväl den
privata, som den offentliga sektorn. Företaget ägs av elva kommuner: Ale, Göteborg, Härryda,
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. År 2010 omsatte
företaget 1 143,4 miljoner kronor, och hade då 800 medarbetare. (Renova AB, 2012a)
Renova AB har flertalet anläggningar, vilka inlämnat avfall flödar igenom. Deras största och mest
komplexa anläggning är avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Andra delar i verksamheten är
förbehandlingsanläggning för matavfall, sorteringsanläggningar, deponier, mottagning av farligt
avfall, elektronikåtervinning och behandling av förorenade jordar. (Renova AB, 2012b)
Renova AB:s verksamhet har en djup förankring i EU:s avfallshierarki, men med den alternativa
benämningen Avfallstrappan. Detta är Renova AB:s sätt att påvisa garanterad återvinning, som de
marknadsför sig med. (Renova AB, 2012c) Ytterligare ett bevis på Renova AB:s miljöarbete är deras
ISO 14 001-certifiering, för deras miljöledningssystem (BMG TRADA Certifiering, 2012).

10

3 Material och metod
I metoden beskrivs problemlösningsmetoder, beräkningsmodeller och exempel på utförda
beräkningar. Metoden innehåller vissa beskrivningar av examensarbetets resultat, vilket anses krävas
för att förstå vilka val, lösningar och metoder som har använts. Detta är överenskommet med
examinator.
Examensarbetet inleddes med att ta fram en projektplan, var bland annat en tidsplan framtogs där
alla arbetsmoment sammanställdes (se bilaga 2). Nästa steg i arbetet var att undersöka vad som finns
inom området koldioxidberäkningar, beräkningsverktyg och gärna specifikt inom avfallsområdet.
Liknande examensarbeten studerades, och innehåll och upplägg noterades (Berggren & Norrman,
2008; Andersson & Gunnarsson, 2009; Andersson & Jansson, 2011).

3.1 Livscykelanalysmetodik
Tillvägagångssättet följer mestadels metodiken för en livscykelanalys. Dock utan LCIA-delen,
eftersom beräkningsverktyget inte syftar till att analysera miljöpåverkansfaktorerna, utan endast till
att ge kvantitativa svar på bland annat mängden utsläppt koldioxid.
3.1.1 Mål, syfte, funktionell enhet och avgränsning
Skapandet av beräkningsverktyget inleddes med att beskriva dess mål och syfte. Den funktionella
enheten bestämdes till ett ton avfall, och alla inprogrammerade beräkningar i verktyget utgår från
denna enhet. Därefter multipliceras dessa koldioxidutsläpp per ton med mängden inlämnat avfall, för
att göra svaret mer kundspecifikt. En avgränsning bestämdes bland annat till att beräkna endast
koldioxidutsläppen, och inte koldioxidekvivalenter för alla växthusgaser. Systemgränsen sattes runt
Renova AB:s verksamhet. Detta leder till att analysen blir av typen ”från grind till grind/grav”.
3.1.2 Inventering
Inventeringsfasen inleddes med att ta fram processträd. Då fanns ingen avgränsning till några
specifika avfallstyper, utan endast enkla skisser på processträd för alla tänkbara avfallstyper ritades
upp (se bilaga 1). Storleken och komplexiteten på dessa gav insikt om att en avgränsning till endast
ett fåtal avfallstyper skulle krävas, och ett iterativt arbetssätt tillämpades därmed.
Avgränsningen mot avfallstyperna gjordes utifrån Renova AB:s önskan, och bestämdes till brännbart,
osorterat och träavfall. Brännbart innefattar grovt och fint avfall, och trä innefattar impregnerat och
rent/omålat trä. Vid samma tillfälle gjordes en kravspecificering tillsammans med Renova AB. Man
efterfrågade ett verktyg som berörde transporter, arbetsmaskiner, förbränning, materialåtervinning,
mervärdet av att energiåtervinna i relation till olja/naturgas och möjligheten att kunna välja ut delar
ur beräkningsverktyget att förmedla utåt.
För de avfallstyper som avgränsningen angav, ritades nya, än mer noggranna processträd upp. Dessa
har varit så kallade levande dokument, och har justerats under arbetets gång. Slutresultatet skapades
i Microsoft Office-programmet Visio, och redovisas i bilaga 3.
Därefter inleddes inventeringsfasen, med datainsamling och utformning av beräkningsverktyget. I
utformningen av verktyget ingick arbetet med att ta fram och programmera in alla beräkningar. I
Excel innebär detta i grund och botten att en rad formler och funktioner kodas in, och siffervärden
kopplas samman. Några exempel på dessa beräkningar beskrivs ingående i avsnittet 3.3
Beräkningsexempel, och en mer ytligt redovisning återfinns i bilaga 4.
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3.1.2.1 Datainsamling
I huvudsak kommer material till beräkningsverktyget från Renova AB:s miljörapporter från år 2010
(2011års miljörapporter var vid detta tidsskede inte färdigställda). Utöver detta har kontakt tagits
med Renova AB:s personal för att få svar på resterande kunskapsluckor. Vid framtagning av
siffervärden för körsträckor har internetsidan Eniro (2012) använts. För fullständig referenslista för
beräkningsverktyget, se avsnitt 7.2 Beräkningsverktyget.

3.2 Utformning av beräkningsverktyget
Beräkningsverktyget utformades i Microsoft Office-programmet Excel. Detta val gjordes på grund av
att andra verktyg gjorda i Excel hade studerats, och att programmets funktioner och utformning är
allmänt känt både för mig och för Renova AB. Verktygets många programmeringsmöjligheter gör det
även mycket funktionellt för denna typ av beräkningar.
Beräkningsverktyget består av nio stycken flikar: Framsida, Användarinstruktioner, Val av avfallstyp,
Osorterat avfall, Brännbart avfall, Träavfall, Beräkningar I, Beräkningar II – transporter och
Processträd. Vid användandet av beräkningsverktyget ifylles endast en av dessa flikar, kallad Val av
avfallstyp. Därefter kan användaren klicka sig vidare till resultatet. Alla beräkningar bygger på
referensvärden dokumenterade i flikarna Beräkningar I och Beräkningar II – transporter. Vid
eventuella uppdateringar av verktygets referensvärden, görs detta här.
För att beräkningsverktygets skapade funktioner (såsom draglistor, boxar med mera) skall fungera
med alla dess inprogrammeringar, krävs programmeringstext i varje flik. Denna text är dold genom
att den har samma färg som bakgrunden. För att utföra ändringar i programmeringstext återfinns de
genom att platserna har markerats med en röd, stor stjärna (*). Uppdateraren markerar området
runtom stjärnan och ändrar därefter textfärgen för att synliggöra texten och kan därefter bearbeta
den.
Framtagandet av beräkningsverktyget avslutades med att ”låsa” det. Vilket innebär att ändringar i
dess innehåll kan göras först efter att ett lösenord har angetts. Detta är till för att den vardagliga
användaren inte skall ändra något i verktyget av misstag. Om uppdateringar däremot vill göras, skrivs
lösenordet in och det blir möjligt att göra ändringar.
3.2.1 Framsida
Framsidan skapades för att presentera beräkningsverktyget för användaren. Kontaktuppgifter till
utvecklaren, verktygets avgränsningar, information för uppdatering och en innehållsförteckning visas.
De olika rubrikerna i innehållsförteckningen går att klicka på, för att användaren lätt skall komma
vidare till önskat avsnitt (eg. en specifik del, i en viss flik).
3.2.2 Användarinstruktioner
För att inge förståelse för hur beräkningsverktyget är utformat och hur det används, skapades fliken
Användarinstruktioner. I punkter får användaren förklarat för sig vad verktyget kan användas till och
hur. Punkt ett förklarar fliken Val av avfall, var möjligheten att klicka sig vidare till fliken ges.
3.2.3 Val av avfall
För att underlätta för användaren, ifylles alla uppgifter som krävs av denne under en och samma flik,
Val av avfall. Uppgifter om typen av avfall ifylles, varpå ytterligare frågor visas utifrån den valda
avfallstypen. Generellt sett efterfrågas uppgifterna: vikt på inlämnat avfall, fordonstyp och
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körsträckan från kund. För brännbart avfall efterfrågas även uppgifter om vilken den första
destinationen är, vilket kan variera beroende på bland annat var kunden är belägen. För fint
brännbart skall användaren även specificera om det är hushållsavfall eller inte. När alla efterfrågade
uppgifter är ifyllda, väljer användaren att komma till fliken med ett sammanfattat eller ett utförligt
resultat, genom att klicka på texten för det önskade alternativet.
3.2.4 Utförligt resultat
Rubriken Utförligt resultat finns för varje avfallstyp. Den är framtagen för att redovisa varje
processdel (en anläggning, transport eller liknande) och mer specifikt vilka utsläppskällor och
siffervärden som varje processdel innefattar. Här anges varje källas utsläpp i gram utsläppt koldioxid
per ton avfall, för att inge förståelse för verktygets grunddata. Den följd som processdelarna
presenteras i har valts att utformas med utgångspunkt i de framtagna processträden (se bilaga 3).
Man får på så vis följa avfallet flöde genom Renova AB:s alla processdelar, och koldioxidutsläppens
källor redovisas. Det utförliga resultatet avslutas med en summering av alla processdelarnas
koldioxidutsläpp - det totala fossila koldioxidutsläppet anges klart och tydligt.
Rubriken Förklaring av grovt brännbart blev framtagen, på grund av att beräkningen för avfallstypen
grovt brännbart har många komplexa delar. Detta beror dels på att det tidigare inte har gjorts några
analyser på vad avfallstypen innehåller, dels på att det finns tre olika val av första destination, för
vilka utsorteringen av avfallet skiljer sig. För att få en djupare förståelse för vad och hur mycket som
utsorteras vid de olika destinationerna, bakgrunden till de olika utsläppen, restprodukterna från
förbränningen och så vidare, kan man invid det utförliga resultatet klicka sig vidare till denna
förklaringsrubrik, var man sedan kan välja vilken information man vill tillgå. I bilaga 5 återfinns
verktygets förklaring av grovt brännbart.
Invid varje processdel finner man ett så kallat Beräkningsnr. Om användaren klickar på ett
Beräkningsnr. hamnar denne under fliken Beräkningar I, invid valt nummer (se bilaga 4). Denna
funktion är skapad för att användaren snabbt och enkelt skall kunna hitta referensvärdena till de
olika utsläppskällorna.
Processdel - Transport från kund
Här anges vilken fordonstyp som används och körsträckan, om val av första destination har skett
anges även detta. Allt utifrån vad användaren uppgav i fliken Val av avfall. Även hur stora
koldioxidutsläppen har blivit vid denna transport anges. För att detta skulle ske, beräknades värdet
gram CO2/(ton*km) ut för varje fordonstyp (se avsnitt 3.3.2 Transporter) och programmerades in,
och därefter användes ekvation 1 nedan.
(ekvation 1)
A: Fordonets utsläpp (gram CO2/(ton x km))
B: Inlämnat avfall (ton)
C: Körsträcka (km)
D: CO2-utsläpp för transport av inlämnat avfall (gram)

Processdel - Sorteringsanläggning
Renova AB har två stycken sorteringsanläggningar. För att beräkna koldioxidutsläppen från denna
processdel summeras utsläppen från bägge anläggningarna och fördelas sedan på inlämnad mängd
avfall, för att få koldioxidutsläppet per den funktionella enheten ett ton avfall. Beräkningen gjordes

13

utifrån den dieselmängd som förbrukas av arbetsmaskinerna och den inköpta elen, se avsnitt 3.3.1
Sorteringsanläggning.
Då det är osorterat avfall som beräkningen skall utföras för, anges vid utförligt resultat hur stor
mängd konstruktions-, återvinnings- och förbränningsmaterial som utsorteras för vidare behandling.
Även deras procentandel av totalt inlämnat avfall anges. Konstruktionsmaterialet används till
vägbyggen på deponi. Transport av material till återvinningsföretag från sorteringsanläggning sköts
delvis av Renova AB, vilket ger den transportmängd som anges. Därefter anges fordonstypen gram
CO2/(ton*km) och körsträckan från sorteringsanläggningen till återvinningsföretaget. Körsträckan
antogs vara ett medelvärde av avståndet mellan de bägge sorteringsanläggningarna och den vanligen
förekommande sträckan till återvinningsföretaget (inom Göteborg). För att få fram
koldioxidutsläppet från transporten till återvinningsföretaget utfördes ekvation 1, se ovan.
Då det är grovt brännbart avfall som beräkningen skall utföras för, anges här vilka fraktioner som
utsorteras och i vilka mängder. Det som sorteras ut är obrännbart (innehållande sorteringsrest, skrot
och sten), trä och kompostflis, och material till förbränning. Sorteringsresten och stenen används
som vägkonstruktionsmaterial på deponi. Utsorterat skrot materialåtervinns, och dess transport
beräknas likt den ovannämnda för materialåtervinning från osorterat avfall. Utsorterat trä flisas på
plats av köparen, varpå flisen går till externt flisvärmeverk. Detta räknas som återvinning, då det är
ett material som används till något utanför Renova AB:s verksamhet och beräkningsverktygets
systemgränser. Utsorterad kompostflis går i dagsläget till Renova AB:s avfallsförbränningsanläggning,
på grund av verksamhetsförändringar i samband med biologisk behandling. Möjligen kommer detta
att ändras inom en relativt snar framtid, varför valmöjligheten att utesluta kompostflisen ur
koldioxidberäkningen har inprogrammerats i beräkningsverktyget.
Då det är rent/omålat trä som beräkning skall utföras för, anges här endast att träet flisas på plats,
för externt flisvärmeverk. På samma sätt som beskrivits ovan, räknas detta som återvinning.
Processdel - Transport till Sävenäs
I Sävenäs ligger Renova AB:s avfallskraftvärmeverk, där förbränns avfall samtidigt som el och
fjärrvärme utvinns. Då detta inte är första destination, tillkommer processdelen Transport till
Sävenäs. Här anges mängden som transporteras, fordonstypens värde gram CO2/(ton*km) och
medelavståndet från föregående anläggning. Med en inprogrammerad beräkning, utifrån ekvation 1
ovan, beräknades koldioxidutsläppet från denna transportprocessdel.
Då det är grovt brännbart som beräkningen utförs för, och första destination är en
sorteringsanläggning, är utsläppen från transporten till Sävenäs inräknat i koldioxidutsläppet från
första destination.
Processdel - Sävenäs avfallskraftvärmeverk
För att beräkna koldioxidutsläppen från avfallskraftvärmeverket har utsläppen från förbränningen
och inköpt el, fördelats på det inlämnade avfallet. Vid förbränning bildas bland annat koldioxid, men
vid avfallsförbränning är det endast 35 procent av denna koldioxid som räknas som fossil. Avfall kan
ha olika fuktighet. Beräkningarna utgår från att inlämnat avfall har en och samma fuktighet i
genomsnitt. Ekvation 2 förklarar den utförda beräkningen.
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(Ekvation 2)
E: Totalt CO2-utsläpp från avfallsförbränning (g/år)
F: Förbränd avfallsmängd (ton/år)
G: Fossilt CO2-utsläpp från avfallsförbränning (g/ton)

Vid förbränning av impregnerat trä beräknas endast de koldioxidutsläpp som uppkommer vid
förbränning av den eldningsolja som används vid stödeldning i förbränningsugnarna. Detta eftersom
trä inte innehåller något fossilt kol, medan eldningsoljan gör det. I regel används på
avfallskraftvärmeverket den egenutvunna elen, men ibland krävs det att el köps in.
Processdel - Restprodukter från förbränning
Vid förbränning på avfallskraftvärmeverket blir det i regel tre sorters restprodukter: gipsslam och
bambergkaka (två rökgasreningsprodukter), och slagg (obrännbar rest på botten av
förbränningsugnen). Det bildas olika mängder restprodukter beroende på vilken typ av avfall som
förbränns, det blir en viss procentandel av bränd avfallsvikt. Andelen varierar med avfallstyp. Utifrån
mängden restprodukter har viktandelen för varje restprodukt beräknats och programmerats in. Detta
gjordes för att resultatet skall visa mängderna av restprodukterna. Vid förbränning av impregnerat
trä antas inget slagg bildas, eftersom slaggen är den obrännbara resten, och trä antas genomgå total
förbränning. Att mängden av de två andra restprodukterna då ökar är troligt, men har antagits vara
försumbar. Därefter anges den mängd av restprodukterna som Renova AB transporterar, fordonets
gram CO2/(ton*km) och medelvärdet för körsträckan till deponierna där gips och bambergkaka
deponeras. Med en inprogrammerad beräkning utifrån ekvation 1 beräknas koldioxidutsläppet från
denna transportprocessdel. Slaggen å sin sida genomgår en maskinell utsortering av metall på
deponin, läs om detta under nästkommande rubrik.
Processdel - Slaggsortering, Tagene
Det sker en utsortering av metall från restprodukten slagg. Metallen återvinns och det återstående
slaggruset används som konstruktionsmaterial för vägbygge på deponi. Det anges här vilka mängder
slaggrus och metall som slaggen innehåller. För denna processdel har koldioxidutsläppen från
slaggsorteringsmaskinens elförbrukning beräknats. Denna elförbrukning har antagits vara samma
andel av den totala elförbrukning på anläggningen, som slaggen utgör av allt mottaget avfall. Inköpt
el har ett koldioxidutsläpp på 320 gram per kWh. Ekvationerna 3 och 4 nedan har använts för
beräkningar för denna processdel.
(Ekvation 3)
(Ekvation 4)
H: Mängd mottaget slagg (ton/år)
I: Total mängd mottaget avfall (ton/år)
J: Total elförbrukning (kWh/år)
K: Slaggsorteringsmaskinens elförbrukning (kWh/år)
L: CO2-utsläpp från slaggsortering (gram/ton slagg)

Eftersom denna processdel inte är aktuell för träavfall, då ingen slagg bildas, finns denna processdel
inte med vid beräkning för impregnerat trä.
Processdel - OH-koldioxid
I verksamheten finns det koldioxidutsläpp som inte är direkt anslutna till avfallshanteringen, men
som ändå sker för att verksamheten skall fungera. Denna processdel har valts att kallas OH-koldioxid,
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vilket står för OverHead-koldioxid. Under processdelen har koldioxidutsläppen från tjänsteresor och
uppvärmning och elförbrukningen på så kallade OH-byggnader medtagits. Dessa utsläpp blir sedan
fördelade på inlämnat avfall. Beräkning utförs utifrån ekvation 5 nedan.
(Ekvation 5)
M: CO2-utsläpp från uppvärmning av OH-byggnader (gram/år)
N: CO2-utsläpp från tjänsteresor (gram/år)
O: CO2-utsläpp från elförbrukning i OH-byggnader (gram/år)
P: Behandlad mängd avfall (ton/år)
Q: OH-koldioxidutsläpp (gram/ton)

Processdel - Energiutvinning
Här har valts att ange hur mycket el och fjärrvärme som utvinns och levereras till nätet, vid
förbränning av ett ton avfall. Detta är inprogrammerat, för att sedan kunna ange hur mycket av de
två energislagen som har utvunnits ur just den inlämnade avfallsmängden, enligt ekvation 6 nedan.
(Ekvation 6)
R: Levererad el eller fjärrvärme (MWh/år)
F: Förbränd avfallsmängd (ton/år)
T: Levererad el eller fjärrvärme för inlämnat avfall (MWh/ton)

Vid förbränning av impregnerat trä har mängden utvunnen energi analyserats än mer djupgående,
genom att utgå från information om fjärrvärmeverket i Hjo, som eldas på just träflis.
3.2.5 Sammanfattat resultat
Rubriken Sammanfattat resultat finns för varje avfallstyp. Den är framtagen för att snabbt och lätt
kunna ge svaret på hur mycket koldioxid som har släppts ut, hur mycket som har återvunnits och
deponerats och hur mycket energi som har utvunnits. Avsnittet kan även snabbt och lätt kopieras
över till ett eget dokument, för leverans av informationen till kund. För exempel på utseendet på
detta, se avsnitt 4.1.5 Redogörelse till kund.
Under rubriken sammanfattat resultat anges överst alla inkluderade processdelar, koldioxidutsläppen
för respektive processdel och koldioxidandelen i procent av det totala utsläppet. Det har även valts
att visualisera processdelarnas koldioxidandelar med hjälp av ett cirkeldiagram, vilket är
inprogrammerat att visa utfallet av vad som har angetts i fliken Val av avfallstyp. Koldioxidutsläppet
från förbränningen exkluderas i diagrammet, och står istället som en egen rubrik under diagrammet.
Detta beror på att förbränningsutsläppet är så pass stort i förhållande till alla andra processdelar,
som annars blir svåra att avläsa. Dessutom kan förbränningsutsläppen variera med den kemiska
sammansättningen på avfallet.
Då beräkning sker för koldioxidutsläppet vid hanteringen av omålat/rent trä, har det valts att ge
användaren möjligheten att se ytterligare miljövinster som kommer av att lämna in denna typ av
avfall. Önskas detta kryssas en så kallad box för, invid där möjligheten meddelas, och bland annat
information om energiutvinningen vid externt flisvärmeverk redovisas, vilket är var det flisade träet
sedan hamnar.
Borttagen del
Då kravspecificeringen gjordes vid examensarbetets uppstart, efterfrågades möjligheten att få reda
på mervärdet av att energiåtervinna i relation till olja/naturgas. Efterfrågan tillmötesgicks och
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resultatet återfinns och beskrivs i bilaga 6. Anledningen till att denna del inte är med i den slutgiltiga
versionen av beräkningsverktyget, är att Renova AB ansåg det vara en svår siffra att beräkna, och att
det finns olika sätt att allokera koldioxidutsläppen. Se bilaga 7 för att läsa mer om inkomna
synpunkter från Renova AB.
3.2.6 Bortval av redovisningssiffror och ny sammanfattning
Delen Bortval av redovisningssiffror finns för varje avfallstyp. Den är framtagen eftersom det vid
kravspecificeringen, vid examensarbetets uppstart, efterfrågades möjligheten att kunna välja ut delar
ur beräkningsverktyget att förmedla utåt. Det valdes att skapa så kallade boxar, som kan kryssas för,
för de olika processdelarna. En förkryssad processdel utesluter denna del ur beräkningarna. En av
boxarna döptes till Alla transporter, för att användaren snabbt och utan ansträngning skall kunna
utesluta samtliga transporter. När alla önskade uteslutningar är valda, kan användaren klickar sig
vidare till Ny sammanfattning. Denna rubrik är utformad på precis samma sätt som
originalsammanfattningen, med undantaget för att de valda processdelarna nu är uteslutna och
resultatet utgår från de gjorda bortvalen.
3.2.7 Beräkningar I
Alla bakomliggande beräkningar och referenser är inprogrammerade under fliken Beräkningar I.
Detta är för att all bakgrundsfakta skall vara samlad på ett ställe, liksom en databas. Det är här
användaren hamnar om denne i någon annan flik klickar på ett Beräkningsnr. Att alla referensvärden
är samlade under samma flik skall underlätta för uppdatering av beräkningsverktyget. Siffervärdenas
referenser är inprogrammerade som röda små flikar i sifferrutans hörn. För att se en referens hålls
muspekaren på sifferrutan, och en textruta med källhänvisning visas.
Det finns totalt 26 stycken Beräkningsnr. Ordningen följer mestadels samma kronologiska ordning
som de utförliga resultaten och processträden, med transporterna först och energiutvinningen sist.
På grund av att det krävdes ett stort antal beräkningar för att få fram de olika fordonstypernas
koldioxidutsläpp i gram CO2/(ton*km), valdes det att skapa en egen flik för dessa uträkningar Beräkningar II – transporter. Genom att klicka på någon av de sju fordonstyperna, i Beräkningsnr. 1,
hamnar användaren istället under transportfliken.
3.2.8 Beräkningar II – transporter
Beräkningar har utförts på sju olika fordonstyper, som används vid transport av de avfallstyper som
beräkningsverktyget omfattar. Av dessa sju fordonstyper kallas fyra för baklastare i olika viktklasser,
de andra fordonstyperna kallas för lastväxlare, liftdumper och dragbil. Varje fordonstyp kan drivas på
olika bränslen. Flest drivmedelstyper finns för baklastare med totalvikten 18-20 ton, där finns fordon
som drivs på diesel, gas, gas/el, RME/gas eller RME. Det som dessa beräkningar syftar till är att få
fram värden i gram CO2/(ton*km) för varje fordonstyp, vilket sedan används i alla
koldioxidberäkningar för transporter. Det beslutades att ta fram ett medelvärde för varje fordonstyp,
oavsett drivmedel. Detta gjordes för att underlätta för användaren, som möjligen inte har kunskapen
om vilket drivmedel som används, utan endast vilken fordonstyp. För beskrivning av uträkningen av
värdena i gram CO2/(ton*km), se avsnitt 3.3.2 Transporter.
3.2.9 Processträd
I denna flik återfinner användaren de processträd som har utformats för varje avfallstyp. Syftet är att
visuellt inge förståelse för hur avfallet flödar genom Renova AB, se bilaga 3.
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3.3 Beräkningsexempel
För att skänka förståelse för vilka typer av beräkningar som har ställts upp, utförts och
inprogrammerats i beräkningsverktyget, beskrivs nedan två beräkningar som exempel. Dock finns det
inte utrymme i detta arbete att göra detsamma för alla beräkningar. För att se alla så kallade
Beräkningsnr. från beräkningsverktyget, se bilaga 4. Beräkningarna är inte precist förklarade, men om
tabellerna studeras vaksamt, bör det vara förståeligt hur de underliggande beräkningarna har utförts.

Figur 3.1.
Sekretessmarkering

Renova AB har en begäran om att alla siffervärden som inte är offentliga (eg. finns
i miljörapporter) skall sekretessbeläggas. Detta har tillmötesgått genom att täcka
alla så kallade sekretessiffror med en sekretessmarkering (Fig. 3.1).

Beräkningar för de olika drivmedlen, har utförts endast för bränsleförbränningens koldioxidutsläpp.
Praxis vid beräkning av koldioxidutsläpp är att använda sig av värden ur ett livscykelperspektiv, så
kallat ”well-to-wheel”, det vill säga att koldioxidutsläppet från framställandet av drivmedlet också är
medräknat. Detta har inte tillämpats i detta projekt på grund av att siffervärdena för transporternas
drivmedel, som mottogs från Renova AB, endast beskrev förbränningsutsläppen. Verksamheten har
nu övergått till ett livscykelperspektiv på transporternas koldioxidutsläpp. Uppdateringen skall även
göras i beräkningsverktyget framöver.
3.3.1 Sorteringsanläggning
För beräkning av koldioxidutsläpp från en sorteringsanläggning har utsläppen från arbetsmaskiner
och elförbrukning medtagits.
Arbetsmaskiner
a) Diesel Mk1-förbrukningen på sorteringsanläggningarna är summerade. Därefter blir följande
fakta antagna, utifrån Renova AB:s siffervärden.
- 5 % av innehållet är RME  95 % av innehållet ger fossilt CO2
- 10 % av utsläppen från RME är fossilt CO2
- Både 1 liter diesel och 1 liter RME ger 2 540 gram CO2
Koldioxidutsläppet från all förbrukad diesel Mk1 beräknas enligt ekvation 7 nedan.
(Ekvation 7)
U: Dieselförbrukning på sorteringsanläggningarna (liter/år)
V: Totalt fossilt CO2-utsläpp från arbetsmaskinerna (gram/år)

b) Arbetsmaskinerna används olika mycket på olika avfallstyper. Fördelningen på inkommande
avfallstyper är uppskattad av Renova AB:s personal, se tabell 3.1.
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Tabell 3.1. Beräkningsverktyget – Beräkningar I - Beräkningsnr. 2.
Användningsandelen av arbetsmaskinerna på olika avfallstyper, på
Renova ABs sorteringsanläggningar.
Arbetsmaskinernas användning på olika
inkommande fraktioner
Brännbart
Avfall för sortering
Ris
Obrännbart
Trä
Skrot
Impregnerat trä
Kylmöbler
Däck
Vitvaror
Förpackningar
Gips

%
30
40
3
10
5
5
0,00
1
1
1
0,00
4

Den totala mängden koldioxidutsläpp, från arbetsmaskinerna som har använts, för varje
avfallsfraktion, beräknas enligt ekvation 8 nedan.
(Ekvation 8) Ex. för avfallstypen brännbart:
V: Totalt fossilt CO2-utsläpp från arbetsmaskinerna (gram/år)
X: Procentandelen för användandet av arbetsmaskinerna på brännbart avfall (se tabell 3.1)
Y: Arbetsmaskinernas CO2-utsläpp för hantering av allt inkommet brännbart avfall (gram/år)

c) Beräkningen av mängden koldioxid för varje avfallstyp (g/ton), utfördes enligt ekvation 9
nedan.
(Ekvation 9) Ex. för avfallstypen brännbart:
Y: Arbetsmaskinernas CO2-utsläpp för hantering av allt inkommet brännbart avfall (gram/år)
Z: Mängd inkommet brännbart avfall (ton/år)
Å: CO2-utsläpp från arbetsmaskinernas hantering av brännbart avfall (gram/ton)

Elförbrukning
a) Elförbrukningen på sorteringsanläggningarna är summerad.
Koldioxidutsläppet från inköpt el är 320 gram per kWh. För att beräkna koldioxidutsläppet från
inlämnat avfall används ekvation 10 och 11 nedan.
(Ekvation 10)
(Ekvation 11)
Ä: Förbrukad el på sorteringsanläggningarna (kWh/år)
Ö: CO2-utsläpp från förbrukad el (gram/år)
Ά: Total mängd inkommet avfall (ton/år)
Έ: CO2-utsläpp för elförbrukningen för inlämnat avfall (gram/ton)
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Koldioxidutsläpp från inlämnat avfall
För att beräkna koldioxidutsläppet från en viss inlämnad mängd avfall används ekvation 12 nedan.
(Ekvation 12) Ex. för brännbart avfall:
Å: CO2-utsläpp från arbetsmaskinernas hantering av brännbart avfall (gram/ton)
Έ: CO2-utsläpp för elförbrukningen för inlämnat avfall (gram/ton)
Ή: Mängd inlämnat avfall (ton)
Ί: CO2-utsläppet från hantering av inlämnat avfall på sorteringsanläggning (gram)

3.3.2 Transporter
Beräkningen av varje fordonstyps utsläpp i gram CO2/(ton*km), grundar sig i tabell 3.2 nedan
(återfinns i fliken Beräkningar II – transporter, i beräkningsverktyget). Antalet lass (till kund och åter
för tömning) per månad är ett genomsnitt för alla fordon, utifrån de uppgifter som finns om hur
många uppdrag som utförs i genomsnitt per kvartal och fordon. Resterande siffervärden är specifika
för olika fordon.
Tabell 3.2. Beräkningsverktyget – Beräkningar II – transporter. Siffervärden för uträkning av lastväxlares gram CO2/(ton*km).
Lastväxlare (diesel)
667
222

Utförda uppdrag/kvartal & fordon
Uppdrag/månad & fordon
Uppdrag/lass
Lass/månad
År & månad

1110

Medelvärde

Lass/månad
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222

1
222
Lastväxlare (diesel)
Ton körda/månad
Ton/lass
Lastvikt (ton)
3 859
17,36
8,68
201
0,90
0,45
185
0,83
0,42
446
2,01
1,00
152
0,68
0,34
501
2,25
1,13
1 157
5,21
2,60
266
1,20
0,60
649
2,92
1,46
824
3,71
1,85

Km/månad
3 464
3 374
813
4 461
4 303
5 200
5 656
3 004
6 752
4 114

CO2/månad (kg)
6 540
3 449
1 175
5 103
5 373
5 547
7 358
3 877
7 434
5 095

CO2 g/(ton*km)
668

Lastvikt
För att beräkna varje fordonstyps lastvikt användes ekvation 13 och 14 nedan.
(Ekvation 13)
(Ekvation 14)
Ό: ton körda/månad
Ύ: lass/månad
S: ton/lass
Ϊ: lastvikt (ton)

(Ton/lass) divideras med två, för att illustrera att fordonet endast antas vara lastad under halva lasset
(eg. tillbaka från kund).
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Medelvärdet för samtliga kolumner
För att beräkna medelvärdena för varje kolumn i tabell 3.2 användes ekvationstypen 15 nedan.
(Ekvation 15) Ex. för ton/lass:
Λ: Antalet värden ton/lass
Ψ: Medelvärdet (ton/lass)

Beräkning av värdet gram CO2/(ton*km)
Utifrån de beräknade medelvärdena för varje kolumn, beräknas värdet gram CO2/(ton*km) ut för
varje fordonstyp med hjälp av ekvation 16 nedan.
(Ekvation 16)
Γ: CO2-utsläppet i medelvärde för ett fordon (kg/månad)
Ϊ: lastvikt (ton)
Δ: körd sträcka (km/månad)
Θ: koldioxidutsläpp från ett fordon (gram CO2/(ton x km)

Ovanstående värde gram CO2/(ton*km) sammanställdes för fyra månader, genom framtagningen av
månadernas medelvärde. Då en fordonstyp kan drivas på olika drivmedel, beräknas ett medelvärde
för fordonstypens alla drivmedel.

3.4 Demonstration och testanvändning
Miljö- och kvalitetschefen på Renova AB valde ut en grupp personer på företaget, för demonstration
och testanvändning av beräkningsverktyget. Demonstrationen ägde rum 2012-04-04. Testgruppen
bestod av sex personer, och deltagarna var miljö- och kvalitetschefen och personal som arbetar inom
säljsektorn, återvinning och behandling och transporter. För att se en sammanfattning av vad
diskussionerna handlade om, se avsnitt 4.3 Demonstration på Renova AB.
3.4.1 Demonstration
Demonstrationen inleddes med en presentation av beräkningsverktyget med hjälp av en PowerPoint.
Den innehöll en genomgång av problemställning, beskrivning av projektets uppstart och
avgränsningar. Därefter demonstrerades beräkningsverktyget. Dess uppbyggnad och användning
förklarades, liksom några exempel på beräkningar, inklusive medföljande antaganden, som har gjorts
och programmerats in i beräkningsverktyget. Deltagarna fick öppet ställa frågor om verktyget.
Transportberäkningarna, innehåll i avfallsfraktionen grovt brännbart och beräkning av
avfallskraftvärmeverkets restprodukter, var beräkningar som förklarades. Slutligen uppvisades
projektets tidsplan, med en beskrivning av det arbete som resterande projekttid skulle inbegripa.
3.4.2 Testanvändning
Efter en dryg timmes demonstration, fick deltagarna testanvända beräkningsverktyget. Detta skedde
med hjälp av varsin dator, och det var fritt att ställa frågor och komma med synpunkter. Deltagarna
uppmanades att komma med revideringsförslag under användningen, vilka noterades.
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4 Resultat
Resultatet för detta examensarbete är ett beräkningsverktyg, i ett externt Exceldokument. I denna
rapport kommer resultatet att redovisas som en demonstration av verktygets användning.
Resultatet av detta examensarbete är ett beräkningsverktyg för koldioxidutsläppen från
avfallshanteringen hos avfallshanteringsföretaget Renova AB. Verktyget är framtaget i Microsoft
Office-programmet Excel. Verktyget syftar till att Renova AB skall kunna ge sina kunder svar på frågan
om hur mycket koldioxid hanteringen av deras avfall ger upphov till, men även hur mycket material
som återvinns och deponeras, samt den energimängd som utvinns vid förbränning. Nedan kommer
beräkningsverktyget att demonstreras, för att påvisa verktygets funktion och utseende. Detta avsnitt
kommer att avslutas med en sammanfattning av vad som diskuterades under demonstrations- och
testningstillfället hos Renova AB.

4.1 Demonstration av beräkningsverktyget
Beräkningsverktyget består av totalt nio flikar. En av dessa ifylles av användaren för att specificera
det avfall som koldioxidberäkningen skall göras för. Tre flikar representerar de avfallstyper som
beräkningar kan utföras för och presenterar resultatet av beräkningarna. Två flikar är så kallade
beräkningsflikar, där all grunddata är lagrad, liksom en databas. Två andra flikar presenterar
verktyget för användaren. En flik redovisar alla processträd.
För att uppvisa beräkningsverktyget, kommer en beräkning att utföras för inlämnat avfall från den
fiktiva verksamheten Bygg AB.
4.1.1 Framsida
Den första fliken kallas för framsida. Här
finner användaren kontaktuppgifter till
beräkningsverktygets skapare, beskrivning av
verktygets
avgränsningar
och
uppdateringsinstruktioner.
Även
en
förteckning över verktygets innehåll, med
direktlänkningar, återfinns här.
4.1.2 Användarinstruktioner
Flik
nummer
två
kallas
för
användarinstruktioner. Här finner användaren
information om hur beräkningsverktyget
används, dess olika funktioner och upplägg.
4.1.3 Val av avfallstyp
I den tredje fliken specificerar användaren
avfallstypen. Först fyller användaren i rutan
avseende vilket avfall som skall beräknas,
genom att välja avfallstyp i en rullista. Efter
detta val dyker resterande aktuella frågor upp
för vald avfallstyp (Fig. 4.1).
4.1. Beräkningsverktyget – Val av avfallstyp, för Bygg AB.
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I Bygg AB:s fall rör det sig om
osorterat avfall, med en vikt på 45
ton. För den 10 km långa transporten
från Bygg AB:s anläggning till Renova
AB:s första anläggning används
fordonet lastväxlare.
När alla frågor är besvarade väljer
användaren att klicka sig vidare till ett
sammanfattat eller ett utförligt Figur 4.2. Beräkningsverktyget – Osorterat avfall – Sammanfattat resultat. Alla
processdelar presenteras, för Bygg AB.
resultat.
4.1.4 Osorterat avfall
Den fjärde flik som användaren
kommer till beror på vilken
avfallstyp som är vald i
föregående flik. I Bygg AB:s fall
kommer vi till osorterat avfall, var
man
finner
antingen
ett
sammanfattat resultat eller ett
utförligt.
Sammanfattat resultat
Det sammanfattade resultatet
redovisar först hur mycket
koldioxidutsläpp varje processdel
ger upphov till (Fig. 4.2).
Detta följs av vad som står som
förslag till kundutskick, i detta fall
till Bygg AB (Fig. 4.3). Här anges
tydligt hur mycket fossilt koldioxid
som totalt har släppts ut, för
hanteringen
av
mängden
inlämnat
avfall.
Utsläppsfördelningen på de olika
processdelarna visualiseras i ett
cirkeldiagram.
Varunder
förbränningsutsläppet redovisas,
vad och hur mycket som
återvinns, samt deponimängden
och energiutvinningen.

Figur 4.3. Beräkningsverktyget – Osorterat avfall – Sammanfattat resultat. Förslag till
kundutskick, Bygg AB.
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Utförligt resultat
Om användaren vill veta
precist vilka koldioxidkällor
varje processdel innefattar,
återfinns detta i det
utförliga resultatet.
Här anges varje processdel,
vilka koldioxidkällor som
innefattas och källornas
utsläpp i gram per ton
inlämnat avfall. Slutligen
redovisas
summan
av
källornas koldioxidutsläpp
för den inlämnade mängden
avfall (45 ton för Bygg AB).
Allra längst ned redovisas
det
totala
fossila
koldioxidutsläppet, för alla
processdelar (Fig. 4.4).
Önskar användaren se än
mer
grundligt
vilka
beräkningar
och
antaganden
som
ger
resultatvärdena, påträffas
så kallade Beräkningsnr. till
höger om varje processdel.
Klickar användaren på ett
Beräkningsnr.
hamnar
denne
under
fliken
Beräkningar I, där alla
grunddata är samlade, se
bilaga 4.

Figur 4.4. Beräkningsverktyget – Osorterat avfall – Utförligt resultat. Koldioxidkällor redovisas för
varje processdel, för Bygg AB.
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4.1.5 Bortval av redovisningssiffror
För varje avfallstyp kan användaren välja att
utesluta processdelar från sina beräkningar,
genom att göra ett bortval av redovisningssiffror.
Detta för att kunna reglera vad som förmedlas utåt
till
kund,
liksom
efterfrågades
vid
kravspecificeringen i samråd med Renova AB.
Användaren kryssar för boxar för vilka
processdelars koldioxidutsläpp som inte skall vara
med i beräkningarna.
För Bygg AB:s koldioxidutsläppsförfrågan vill
användaren utesluta alla transporter från
beräkningarna, och kryssar därför för den första
boxen i listan, varpå alla boxar för transporter
kryssas för automatiskt (Fig. 4.5). Användaren
önskar inga fler bortval, varför denne klickar på
”Gå till ny sammanfattning”.

Figur 4.5. Beräkningsverktyget - Osorterat avfall - Bortval av
redovisningssiffror.
Användaren
väljer
om
några
processdelar inte skall inkluderas i beräkningen. Alla
transporter är bortvalda.

4.1.6 Ny sammanfattning
För varje avfallstyp kan användaren få en ny
sammanfattning, efter gjorda bortval av
redovisningssiffror. Denna sammanfattning
är utformad på precis samma sätt som den
som täcker alla processdelar. Skillnaden är
att de processdelar som valdes bort, varken
syns eller medräknas här.
För Bygg AB, där användaren uteslöt alla
transporter från beräkningarna, ser den nya
sammanfattningen ut som figur 4.6.
Användaren önskade göra bortval av
redovisningssiffror för Bygg AB, och det är
därför denna sammanfattning som är
förslaget för kundutskick.

4.2 Redogörelse till kund
Redogörelse till kund består förslagsvis av
ett av de sammanfattade resultaten (Fig.
4.3 el. 4.6), beroende på om bortval av
redovisningssiffror har gjorts eller inte.
Användaren iordningsställer redogörelsen
snabbt och enkelt genom att markera det
önskade området för redovisning, kopierar
och klistra in i exempelvis ett Microsoft
Office Word-dokument. För att därefter Figur 4.6. Beräkningsverktyget – Osorterat avfall – Ny sammanfattning.

En sammanfattning, utan de bortvalda redovisningssiffrorna, för Bygg AB.
(Figuren redovisar inte allt som återfinns i beräkningsverktyget, på grund
av att resterande delar är desamma som i den heltäckande
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sammanfattningen)

sända redogörelsen till kund. Önskar kunden ytterligare förtydligande av vad beräkningen är baserad
på, kan användaren skriva med det i dokumentet, efter att ha verifierat detta i det utförliga
resultatet för den specifika avfallstypen (se avsnitt 4.1.4, rubriken Utförligt resultat) eller i fliken
Beräkningar I (se bilaga 4), där alla grunddata återfinns.

4.3 Demonstration på Renova AB
Beräkningsverktyget demonstrerades för Renova AB:s personal 2012-04-04. Nedan redovisas vad
tillfällets diskussioner berörde och resulterade i.
4.3.1 Sammanfattning av demonstration
Deltagarna var imponerade av beräkningsverktyget. De beskrev det som ett gediget arbete, och att
de vid examensarbetets uppstart var skeptiska till den snara tidsramen. Renova AB är mycket nöjt
med resultatet, och kommer att arbeta för att beräkningsverktyget skall användas i verksamheten så
snart som möjligt.
Beräkningar förklarades, och frågor kring dessa besvarades. Deltagarna hade synpunkter på
formuleringar i verktyget, och förslag insamlades på revidering till verksamhetens vedertagna
internfraser. Revidering utifrån dessa synpunkter utfördes därefter.
Frågor inkom kring uppdateringsmöjligheterna: ”Hur göra?”, ”Avancerat?”. Hur okomplicerad en
uppdatering av eller förändring i beräkningsverktyget skulle vara, visades i praktiken, vilket
deltagarna instämde i. Deltagarna konstaterade även hur värdefull ”låsningen” av
beräkningsverktyget var, för att undvika att omprogrammeringar görs av misstag.
Deltagarna diskuterade hur leveransen av beräkningsresultatet skall ske till kund, och vad som skall
redovisas. Förslag på detta visades upp, se avsnitt 4.2 Redogörelse för kund. Frågor ställdes om hur
rapporten till examensarbetet var tänkt att utformas och om dess innehåll. Det framkom att en del
siffervärden bör vara under sekretess, vilket syns i beräkningsbeskrivningarna i denna rapport.
Renova AB efterfrågade en slutredovisning efter avslutat examensarbete, och detta med fler
deltagare från olika avdelningar. Detta kommer att samordnas efter avslutat examensarbete,
närmare bestämt 2012-05-31. Mitt intresse av att vidareutveckla beräkningsverktyget för Renova AB
framlades.
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5 Slutsats och diskussion
I detta avsnitt redovisas vilka slutsatser som kan dras utifrån examensarbetets resultat, med en
återkoppling till arbetes inledning och bakgrund. Slutsatserna analyseras och diskuteras därefter.

5.1 Framtagningen av beräkningsverktyget
Att ta fram beräkningsverktyget har varit lärorikt och intressant. Flera slutsatser kan dras om hur det
är att ta fram ett beräkningsverktyg för koldioxidutsläpp för en verksamhet. Främst rör det som om
att det är ett mer komplext arbete än man först kan tro. Kartläggning av en verksamhet kräver en
inventeringsfas, innehållande uppritning av processträd och samtal med personal. Skapandet av ett
beräkningsverktyg kräver tekniska kunskaper, för inprogrammering av olika funktioner och
sammanställningar av beräkningar. Arbetet kan försvåras genom att det inte finns något självklart
sätt att ta fram beräkningsverktyget på, inga självklara sätt att utföra beräkningarna på eller vad som
skall inkluderas. I framtagandet av detta beräkningsverktyg var uträkningen av värdet gram
CO2/(ton*km) för varje fordonstyp den mest komplexa. Detta berodde på att Renova AB aldrig
tidigare räknat med enheten, vilket innebar att faktabasen för uträkningen var ofullständig sedan
tidigare. Detta leder till slutsatsen att sådana beräkningar är invecklade och tidskrävande att utföra.

5.2 Dataosäkerhet
Beräkningsverktyget innefattar en del antaganden, vilket Renova AB sade sig vara medvetna om
redan vid examensarbetets uppstart. Att göra antaganden är fullt normalt för en koldioxiduträkning
eller livscykelanalys. Man arbetar med den information som finns att tillgå. Det viktiga är att alla
antaganden framgår tydligt och att alla beräkningar är transparenta. Beräkningsverktyget lever upp
till detta, i och med att alla beräkningar finns att tillgå under fliken Beräkningar I och Beräkningar II transporter. I verktyget hänvisas även varje processdel till bakomliggande beräkningar, med hjälp av
så kallade Beräkningsnr. Delarna, för vilka störst antaganden är gjorda, är innehållet i grovt brännbart
avfall, användandet av arbetsmaskinerna på olika avfallsfraktioner på sorteringsanläggning och
transporterna. För att öka verktygets pålitlighet kan bland annat vissa processdelar studeras,
dokumenteras och analyseras närmare. Rekommendationer till vidareutveckling har framtagits och
återfinns i avsnitt 5.7 Vidareutveckling.

5.3 Syfte och målsättning
Syftet med detta examensarbete var framförallt att avfallshanteringsföretaget Renova AB skull kunna
erbjuda sina kunder uppgifter om den mängd koldioxid som deras avfall ger upphov till. Dessutom
skall information om hur mycket material som återvinns och deponeras, och energiutvinningen
kunna tillhandahållas. Med detta syfte som ledord, skapades ett beräkningsverktyg i Microsoft
Office-programmet Excel. Med hjälp av detta verktyg kan det totala koldioxidutsläppet för Renova
AB:s hantering av kundernas avfall beräknas, liksom mängderna till återvinning och deponi, samt
energiutvinningen. Målsättningen om att tillhandahålla Renova AB detta enkla och begripliga
beräkningsverktyg, anses därmed ha uppnåtts. Därmed kan även Renova AB uppnå sitt mål om att
kunna tillhandahålla sina kunder information om deras avfalls klimatbelastning.

5.4 Verksamhetskartläggning
Arbetet har innefattat en kartläggning av Renova AB:s verksamhet och hur avfallet flödar därigenom.
I beräkningsverktyget återfinns alla grunddata, och därmed varje processdels bidrag till det totala
koldioxidutsläppet. Detta gör att Renova AB ser vilka processdelar som har de största utsläppen, så
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kallade hot spots, vilket innebär att verksamheten kan komma till insikt om var åtgärder skulle göra
mest nytta och som ett råd till att avgöra en åtgärds kostnadseffektivitet (relationen mellan nytta och
kostnad). I slutändan blir detta ett bidrag till att Renova AB skulle kunna erbjuda än mer
miljöanpassade produkter till sina kunder, vilket ligger i linje med deras affärsplan.

5.5 Åtgärder för minskade koldioxidutsläpp
Enligt beräkningsverktyget står avfallsförbränningsanläggningen för de största koldioxidutsläppen per
ton inlämnat avfall, med undantag för träavfall med sina icke fossila förbränningsutsläpp. Dock är det
mycket svårt att åtgärda detta utsläpp, eftersom koldioxidutsläppen vid förbränning är en oundviklig
kemisk slutprodukt. Möjligheterna ligger i att minska den fossila andelen i avfallet (plast e.d.), vilket
Renova AB ändock har svårt att påverka.
Den näst största koldioxidkällan är transporterna. Renova AB arbetar mycket för att ha en så
miljöanpassad fordonsflotta som möjligt. Framtiden kommer troligtvis att innebära att fordonsflottan
består av mer och mer miljövänliga fordon, vilket är en passande åtgärd.
Den tredje största koldioxidkällan är OH-koldioxiden, det vill säga tjänsteresor och el och
uppvärmning av kontor. För denna processdel kan åtgärder vidtas genom att fler tjänsteresor görs
med tåg och att tjänstebilarna drivs på så miljövänliga drivmedel som möjligt. Att minska sin
elförbrukning och byggnadsuppvärmning är ytterligare tänkbara åtgärder, exempelvis genom att
släcka lampor i tomma rum, inga apparater i stand-by-läge och att dra ur batteriladdare då ingen
apparat är inkopplad eller om apparaten är färdigladdad, och att ha en automatiskt sänkt
rumstemperatur vid helger och nätter. Möjligheterna att minska OH-utsläppen är även stora vid
ändrad elförbrukning till förnyelsebar energi.

5.6 Ytterligare användningsområden
Med hjälp av beräkningsverktyget kan Renova AB, utöver koldioxidberäkningar för redan utförd
avfallshantering, dra slutsatser rörande planerade åtgärder eller effektiviseringar i verksamheten.
Detta görs genom att sätta in siffervärden för förändringar i verktyget och sedan jämföra resultatet
med nuläget.
Ytterligare slutsatser som kan dras med hjälp av det framtagna beräkningsverktyget är exempelvis
utifrån en jämförelse mellan att lämna in avfall osorterat och att sortera ut trä eller liknande från
början på byggplatsen. Vilket ger minst koldioxidutsläpp? Något som Renova AB kan förmedla utåt,
till sina kunder. Man kan även jämföra koldioxidutsläppen beroende på vart avfallstypen grovt
brännbart förs som första destination (finns tre olika alternativ), eller hur mycket koldioxidutsläppen
minskar tack vare omlastningsstationer och de medföljande minskade transportmängderna.
Som ovanstående punkter påvisar kan beräkningsverktyget användas på en rad olika sätt, för att gå
mot ett ständigt förbättrat miljöarbete, vilket företag som har en ISO-14 001-certifiering, likt Renova
AB, ideligen eftersträvar.

5.7 Vidareutveckling
Att beräkningsverktyget har framtagits som ett examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng (cirka
4 månaders halvtidsarbete) har inneburit en begränsad tidsram. Därför finns en rad sätt som
verktyget skulle kunna vidareutvecklas på. Dessa utvecklingsmöjligheter beskrivs nedan.
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5.7.1 Allmänt
Beräkningsverktyget bör i framtiden omfatta alla växthusgaser, och ange mängden utsläppta
koldioxidekvivalenter. Detta för att ge en helhetsbild av avfallshanteringens klimatbelastning. De
resterande gaserna må inte släppas ut i lika stora mängder som koldioxiden, men styrkan på deras
växthuseffekt är desto större.
Att inkludera fler och fler avfallstyper vore ytterligare en utveckling, liksom att så småningom låta alla
kunder få ta del av dessa värden, även privatpersoner, via exempelvis Renova AB:s hemsida.
5.7.2 Transporter
I beräkningsverktyget kan användaren inte specificera transporttypen efter dess drivmedel, utan det
har framtagits ett medelvärde av koldioxidutsläppen för de olika aktuella drivmedlen för varje
fordonstyp. För att anpassa utsläppsvärdena för just Renova AB:s nuvarande fordonsflotta, skulle det
krävas en så kallad viktning av beräkningen. En viktning innebär att medelvärdet anpassas till om det
exempelvis finns fyra RME-fordon, och endast ett dieselfordon.
Den informationssamling för transporterna (körsträcka, ton avfall och drivmedelsåtgång) som fanns
att tillgå från Renova AB var ibland bristfällig, då de som fyller i information lätt kan missa att göra
detta eller skriva in fel (mänskliga faktorn). Men för att göra verktygets beräkningar än mer subtila
borde dessa siffervärden kontrolleras ordentligt.
Det krävdes en hel del antaganden för att få fram vilken lastvikt fordonen hade i genomsnitt (se
avsnitt 3.3.2 Transporter). För att beräkningsverktyget skall svara mot verkligheten så mycket som
möjligt, skulle djupare undersökningar på den egentliga genomsnittliga lastvikten kunna göras.
Det vanligaste för beräkningar med drivmedel är att de grundar sig på ett så kallat livscykelperspektiv
(well-to-wheel). På grund av att Renova AB, vid skapandet av beräkningsverktyget, använde sig av
värden endast för förbränningen av drivmedlet och att det i dagsläget är svårt att få tag på
standardiserade livscykelvärden, har detta inte tillämpats vid skapandet av verktyget. Detta är dock
en uppdatering som rekommenderas Renova AB, och som de högst troligen kommer att genomföra.
För att Renova AB:s verksamhet skall fungera, krävs att personalen tar sig till och från arbetsplatsen.
Dessa koldioxidutsläpp skulle därför kunna inkluderas i den så kallade OH-koldioxiden.
5.7.3 Energiutvinning
På grund av Renova AB:s påpekan om att allokeringen av koldioxidutsläppen på utvunnen el
respektive fjärrvärme var en alltför svår siffra att räkna på i dagsläget, borttogs denna del från
beräkningsverktyget (se bilaga 6). För att vidareutveckla verktyget skulle en ekonomisk allokering
vara möjlig, eller att titta djupare på processen för att jämföra exempelvis verkningsgraden mellan
energiomvandlingen till el och fjärrvärme.
5.7.4 Elförbrukning och arbetsmaskinsanvändning
I beräkningsverktyget är elförbrukningen för exempelvis slaggsorteringen antagen utifrån hur stor
viktandel som slaggen utgör av total avfallsmängd som inkommer till anläggningen. En uppdatering
av verktyget med en precis mätning av slaggsorteringsmaskinens elåtgång, skulle återspegla
verkligheten än mer.
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Användandet av arbetsmaskinerna på de olika avfallstyperna är antagna av personal på Renova AB,
dock skulle en närmare mätning av detta förbättra verktygets verklighetsanknytning.
5.7.5 Innehåll i grovt brännbart
När beräkningsverktyget utvecklades fanns ingen information om vad avfallstypen grovt brännbart
innehöll. För att få fram dessa värden har antaganden fått göras, utifrån den information som fanns
att tillgå. En vidareutveckling genom plockanalys, med uppdatering av siffervärdena rekommenderas.
5.7.6 Återvinningsmaterial
I dagsläget finns en knapphändig dokumentation av materialåtervinningsandelens innehåll. En
plockanalys och uppdatering av detta skulle kunna leda till en redovisning av den miljönytta som
återvinningen ger (att återvinna metall spar exempelvis mycket energi).
5.7.7 Kompostflis
På Renova AB:s sorteringsanläggningar utsorteras bland annat kompostflis. I dagsläget finns en viss
osäkerhet om vart denna avfallstyp tar vägen därnäst, detta på grund av verksamhetsförändringar i
samband med biologisk behandling. Beräkningsverktyget utgår från vad som händer med
kompostflisen i dagsläget, det vill säga till förbränningsanläggning. Vid förändring av detta krävs det
en uppdatering för detta i verktyget.
5.7.8 Omlastningsstationer
En av Renova AB:s omlastningsstationer har sina siffervärden sammanflätade med en annan av
Renova AB:s verksamheter. Därför är dessa värden tagna från en omlastningsstation som hanterar
liknande mängder, vilket Renova AB har godtagit. Särskilda värden för den aktuella
omlastningsverksamheten borde framtas och uppdateras i beräkningsverktyget, för ökad
verklighetsanknytning.
5.7.9 Deponi
Beräkningsverktyget har avgränsats mot deponiernas koldioxidutsläpp. För att få den faktiska
miljöpåverkan av avfallshanteringen, kan även denna del inkluderas i beräkningsverktyget.
5.7.10 Uppdatering och användning
Ett beräkningsverktyg kräver att ägarna håller det vid liv. Det vill säga att uppdateringar görs, utifrån
hur verksamheten ändras genom åren. För uppdateringen krävs fastställda rutiner: svar på frågan
”vem gör vad, när och hur?” skall beskrivas. Eftersom tidsbrist är vanligt förekommande i företag,
vore det bra att veta hur ofta en uppdatering av beräkningsverktyget skulle behövas. För att ta reda
på hur känsligt slutresultatet, det totala koldioxidutsläppet, är för olika värdeförändringar skulle en
så kallad känslighetsanalys kunna utföras. Därigenom skulle man få reda på hur viktigt det är med de
allra senaste uppdateringarna för olika processdelar.
För att beräkningsverktygets användare skall kunna använda verktyget och redovisa resultatet för
kund, behöver Renova AB fastställa sådana rutiner. I verktyget finns fliken användarinstruktioner,
men det krävs även mer specificerade rutiner utifrån just Renova AB:s arbetssätt.

5.8 Jämförelse med andra metoder för koldioxidberäkningar
I dagsläget finns internetbaserade beräkningsverktyg, där privatpersoner eller företag själva fyller i
sina uppgifter för att få reda på vilka koldioxidutsläpp de orsakar. Det verktyg som har skapats i och
med detta examensarbete kommer inte att vara tillgängligt för allmänheten på internet, inte heller
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kommer Renova AB:s kunder själva få fylla i verktyget, utan detta kommer att skötas av företagets
säljstöd. Att informationen blir tillgänglig på internet och att kunder själva använder verktyget är
dock inte en omöjlighet i framtiden. Eventuellt kan verktyget utvecklas till en internetversion likt den
som redan idag finns i Finland (Konsta, 2012). Fler och fler produkters livscykler kartläggs, för att
beräkna produkternas carbon footprints, deras koldioxidutsläpp. Detta sköts vanligen av
miljökonsultföretag. Beräkningsverktyget gör det möjligt för Renova AB att utföra livscykelanalyser
för sina egna produkter, utan upphandling av ett konsultföretags tjänster.
Informationen som Renova AB idag lämnar till sina kunder om avfallshanteringens koldioxidutsläpp,
innefattar endast två processdelar: transporter och förbränning. Det framtagna beräkningsverktyget
kommer därför att tillföra mycket information som kan lämnas till kund. Informationen som
överlämnas får även en än större tillförlitlighet, i och med att verktyget har sina underliggande
djupgående beräkningar och analyser, som kan lämnas till kund om så önskas.

5.9 Ett större sammanhang
En ökad miljömedvetenhet ökar byggföretags marknadsvärde och möjligheterna att vinna kunder.
Man kan låta byggnader miljöcertifieras, vilket ökar dess ekonomiska värde. Byggföretagen kan visa
upp att de jobbar med CSR, att de tar ansvar för sin plats i samhället. En del i allt detta har det
framtagna beräkningsverktyget. Informationen om koldioxidutsläppen från avfallshanteringen, gör
att byggföretagen kan se exempelvis hur en minskad mängd inlämnat avfall aktivt sänker
miljöpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp. Företagen blir än mer motiverade att minska sina
avfallsmängder, vilket är Renova AB:s och EU:s målsättning med avfallstrappan och -hierarkin.
Beräkningsverktyget innefattar endast en del av en större livscykel, det är en ”grind till grind/gravLCA”. Men att avfallsdelen i en större livscykel nu är utforskad, gör att byggföretagens produkters
livscykelanalyser blir mer kompletta.
Beräkningsverktyget gör att både Renova AB och deras kunder får en uppfattning om hur mycket
koldioxidutsläpp deras verksamhet ger upphov till. De kan därmed uppvisa sitt bidrag till Sveriges
arbete med miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan. Genom att Renova AB har fått sin
verksamhet kartlagd, kan de lättare förklara hur mycket material de återvinner och deponerar, och
hur effektivt de utnyttjar avfallsresursen genom energiutvinning. Detta påvisar hur företaget drivs i
linje med miljömålet god bebyggd miljö.
I Sveriges strategi för en hållbar utveckling beskrivs utmaningen att främja en hållbar tillväxt, däri
inkluderas en hållbar avfallshantering, med låga utsläpp och effektivt resursutnyttjande. Med hjälp av
beräkningsverktyget kan Renova AB arbeta mot lägre och lägre koldioxidutsläpp, och en högre och
högre återvinning både i form av material och av energi. En hållbar tillväxt är snarlikt hållbar
utveckling, grundregeln i Miljöbalken (SFS 1998:808), Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och FN:s
arbete. Nuvarande och kommande generationer skall tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Förhoppningen är att beräkningsverktyget skall vara ett steg i riktningen mot en mer hållbar framtid.
Om alla de företag som får information från beräkningsverktyget jobbar för att sänka det totala
koldioxidutsläppet, med hjälp av bland annat transport- och energieffektivisering och
avfallsminimering, minskar de sina carbon footprints, och bromsar den allt mer förstärkta
växthuseffekten.
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6 Ordlista
I denna ordlista definieras somliga ord som används i denna uppsats.
Avfall – Alla föremål och ämnen som innehavaren gör sig av med, eller avser eller är skyldig att göra
sig av med. Samma definition är allmänt gällande i hela EU. Om avfallet behandlas så pass långt att
dess egenskaper motsvarar jungfruliga produkters och råvarors egenskaper, anses materialet
upphöra att vara avfall.
Bambergkaka – Vid avfallsförbränning på Renova AB:s avfallskraftvärmeverk bildas rökgaser. Dessa
renas med bland annat olika sorters filter. Flygaska från ett elektrofilter och ett spärrfilter blandas
med slam från anläggningens vattenrening, och bildar tillsammans den cementliknande produkten
bambergkaka, som deponeras.
Deponi – Vissa avfallstyper går i dagsläget inte att återvinna, varför dessa under mycket
kontrollerade former grävs ned.
Gipsslam – Vid avfallsförbränning på Renova AB:s avfallskraftvärmeverk bildas rökgaser. Rökgaserna
renas från svavelföroreningar, och ett sulfatvatten bildas. Sulfatvattnet får reagera med
kalciuminnehållande neutraliserat vatten, och produkten gipsslam bildas, för att sedan deponeras.
Global Warming Potential (GWP) – Ett mått på en växthusgas förmåga att bidra till växthuseffekten.
Se även koldioxidekvivalent.
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change, FN:s klimatpanel som verkar för att delge
världen en klar och vetenskaplig syn på dagens kunskaper inom klimatförändringar och dess möjliga
miljö och socialekonomiska påverkan.
ISO – International Organization of Standardization, en internationell icke-statlig organisation, som
framtar standarder, med anvisningar om exempelvis arbetssätt, för alla sina 163 medlemsländer.
Koldioxid – En växthusgas, som bildas vid bland annat förbränning. Molekylen utgörs av en kolatom
och två syreatomer.
Koldioxidekvivalent – Den svenska motsvarigheten för GWP. En mätenhet som används för att
jämföra olika växthusgasers bidrag till växthuseffekten. Enheten beskriver hur mycket koldioxid det
skulle krävas för att uppnå samma växthuseffekt som den jämförda gasen.
Miljöbalken (SFS 1998:808) – Utgör stommen i den svenska miljölagstiftningen. Dess syfte är att
främja hållbar utveckling.
RME – Rapsmetylester, ett drivmedel framställt med rapsolja som bas.
Slagg – Vad som kvarstår på botten av förbränningsugnen, det vill säga att slaggen utgörs av
obrännbart material. Den varma slaggen släcks i ett vattentråg. Slaggen består främst av slaggrus,
metall och glas. Slaggruset används som konstruktionsmaterial.
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8 Bilagor
Bilaga 1 – Processträd för alla
avfallstyper
Bland det första som gjordes i detta
examensarbete var att rita upp processträd för
alla avfallstyper som Renova hanterar. Dessa
återfinns i denna bilaga. Detta gav överblick och
förståelse för att en avgränsning var nödvändig till
ett fåtal avfallstyper. De avfallstyper som valdes
var önskade av Renova, och för vilka mer
ingående processträd ritades upp, se bilaga 3.

Figur 8.3. Processträd för osorterat brännbart avfall.

8.2 Processträd för osorterat obrännbart avfall.

Figur 8.1. Processträd för biologiskt avfall, gips och
förorenad jord.
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Figur 8.4. Processträd för vitvaror, riskavfall och kyl- och frysmöbler.

Figur 8.5. Processträd för elektronik och plast.
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Figur 8.10. Processträd för papper, wellpapp och kartongförpackningar.

Figur 8.6. Processträd för glas.

Figur 8.7. Processträd för träavfall.

Figur 8.8. Processträd för
tegel/takpannor/kakel.

Figur 8.9. Processträd för metall.
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Figur 8.11. Processträd för farligt avfall.
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Bilaga 2 – Tidsplan
För att påvisa vilka arbetsmoment som har ingått i Tabell 8.1. Examensarbetets tidsplan.
detta examensarbete uppvisas här tidsplanen för
projektet, se tabell 8.1. Detta även för att ett
liknande framtagande, av ett beräkningsverktyg,
skall underlättas.
Det absolut största arbetsmomentet var att
utveckla beräkningsverktyget, vilket innefattade
utförandet av beräkningar och inprogrammering
av dessa. Detta moment valdes att utföras i
samband med framtagningen av sifferuppgifterna,
på grund av att de bägge var beroende av
varande. Utformningen på beräkningsverktyget
berodde på vilka siffror som fanns att tillgå, och
för att hålla ordning på vilka sifferuppgifter som
behövdes hjälpte det att ha strukturen i verktyget
framför sig.
Det andra största arbetsmomentet var
demonstrationen av beräkningsverktyget för
Renova AB. Dels krävdes det planering för
presentationen, dels var mötet påfrestande med
nervositet och mycket frågor från Renova ABs
sida.
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Demonstration av

Impregnerat trä
Bilaga 3 – Slutgiltiga
processträd

Transport från
kund till
förbehandling
(krossning)

Drivmedel

I denna bilaga återfinns de
processträd, som är skapade
utifrån bestämda avgränsningar,
för träavfall, osorterat avfall och
brännbart avfall. Ritningarna är
gjorda
i
Microsoft
Officeprogrammet Visio.

CO2

Fjärrvärme
El

Krossning
Sävenäs

CO2

Inköpt energi

Förbränning
Sävenäs

El
Fjärrvärme
CO2
(eldningsolja 100% fossilt)

Restprodukter
Gipsslam

Drivmedel

Transport till
deponi

Fjärrvärme
El
Tjänsteresor

Transport från kund till
sorteringsanläggning

CO2

Försäljning och
flisning på plats,
till externt
flisvärmeverk

Fjärrvärme
El
Tjänsteresor

OH-koldioxid

Drivmedel

CO2

OH-koldioxid

Transport till
deponi

CO2

CO2

Figur 8.13. Processträd för impregnerat trä. Pilar påvisar
in- och utflöden till processdelarna. De procentsatser
som anges, visar på fördelningen i viktprocent för vad
som kvarstår från föregående processdel.

Rent och omålat trä
Drivmedel

Bambergkaka

CO2

8.12. Processträd för rent/omålat trä. Pilar påvisar in- och utflöden till processdelarna.
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Osorterat blandavfall
Transport från kund till
sorteringsanläggning

Drivmedel

Arbetsmaskiner

El

Sorteringsanläggning

CO2

CO2

Utsorterade
fraktioner
Energifraktion

Sorteringsrest
Materialåtervinning

Drivmedel

Inköpt energi

Transport till Sävenäs
avfallskraftvärmeverk

Förbränning
Sävenäs

Drivmedel
CO2

Transport till
återvinningsföretag

Konstruktionsmaterial
CO2

El
Fjärrvärme
CO2
(35% fossilt)

Restprodukter
Bambergkaka

Slagg
Gipsslam
Drivmedel

Transport till
deponiområde

CO2
Drivmedel

Energi
Slaggrus
Konstruktionsmaterial

Slaggsortering

Drivmedel

Transport till
deponiområde

CO2

Transport till
deponiområde

CO2

Fjärrvärme
El
Tjänsteresor

Metall
Materialåtervinning

CO2

OH-koldioxid

CO2

Figur 8.14. Processträd för osorterat blandavfall. Pilar påvisar in- och utflöden till processdelarna. De procentsatser som
anges, visar på fördelningen i viktprocent för vad som kvarstår från föregående processdel, eller hur stor viktprocent som
transporteras av Renova AB.
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Grovt brännbart avfall
(tre alternativ för första destination)
Drivmedel

Arbetsmaskiner
El

Transport från kund till
sorteringsanläggning

Sorteringsanläggning

Utsorterade
fraktioner

CO2

CO2

Till återvinning (18%)

Till förbränning (78%)
Sorteringsrest (4%)

Transport till Sävenäs
kraftvärmeverk

Drivmedel

Inköpt energi

Transport till
återvinningsföretag

Konstruktionsmaterial

CO2

El
Förbränning
Fjärrvärme
Sävenäs
CO2
(35% fossilt)

Bambergkaka

Restprodukter
Slagg
Gipsslam

Drivmedel

Transport till
deponiområde

CO2
Drivmedel

Slaggsortering

Energi

Slaggrus (80%)
Konstruktionsmaterial

Transport till
deponi

Drivmedel

Transport till
deponi

CO2

CO2

CO2
Metall (10%)

Fjärrvärme
El
Tjänsteresor

Materialåtervinning

OH-koldioxid

CO2

Figur 8.15. Processträd för grovt brännbart, då första destination är sorteringsanläggning. Pilar påvisar in- och utflöden till
processdelarna. De procentsatser som anges, visar på fördelningen i viktprocent för vad som kvarstår från föregående
processdel, eller hur stor viktprocent som transporteras av Renova AB.
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Grovt brännbart avfall
(tre alternativ för första destination)
Transport från kund
till förbehandling
(maskinell sortering)

Drivmedel

Fjärrvärme

Maskinell sortering
Sävenäs

El

CO2

Utsorterade
fraktioner

Till förbränning (95%)

Inköpt energi

CO2

El
Förbränning
Fjärrvärme
Sävenäs

Till återvinning (1%)

Återvinning

Sorteringsrest (4%)

CO2
(35% fossilt)

Konstruktionsmaterial

Restprodukter
Bambergkaka

Slagg
Gipsslam
Drivmedel

Transport till
deponiområde

Drivmedel

CO2

Transport till
deponi
Drivmedel

Energi

Slaggsortering

Slaggrus (80%)
Konstruktionsmaterial

CO2

Metall (10%)

Transport till
deponi

CO2

CO2

Fjärrvärme
El
Tjänsteresor

OH-koldioxid

CO2

Materialåtervinning

Figur 8.16. Processträd för grovt brännbart, då första destination är maskinell sortering. Pilar påvisar in- och utflöden till
processdelarna. De procentsatser som anges, visar på fördelningen i viktprocent för vad som kvarstår från föregående
processdel, eller hur stor viktprocent som transporteras av Renova AB.
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Grovt brännbart avfall
(tre alternativ för första destination)
Drivmedel

Transport från kund till
förbehandling (krossning)

CO2

Krossning Sävenäs

CO2

Fjärrvärme
El

Utsorterade
fraktioner

Till förbränning (100%)

El
Inköpt energi

Förbränning Sävenäs

Fjärrvärme
CO2
(35% fossilt)

Restprodukter
Slagg

Bambergkaka
Gipsslam

Drivmedel

Transport till
deponiområde

CO2

Drivmedel
Energi
Slaggrus (80%)
Konstruktionsmaterial

Slaggsortering

Drivmedel
Transport till
deponi

CO2

Transport till
deponi

CO2

Fjärrvärme
El
Tjänsteresor

Metall (10%)

CO2

OH-koldioxid

CO2

Materialåtervinning

Figur 8.17. Processträd för grovt brännbart, då första destination är krossning. Pilar påvisar in- och utflöden till
processdelarna. De procentsatser som anges, visar på fördelningen i viktprocent för vad som kvarstår från föregående
processdel, eller hur stor viktprocent som transporteras av Renova AB.
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Fint brännbart
(första destination varierar med kundens lokalisering)

Drivmedel

Transport från kund till
omlastningsstation

CO2
Drivmedel

Transport från kund till
Sävenäs
avfallskraftvärmeverk

CO2

Arbetsmaskiner

El

Drivmedel

Omlastningsstation

CO2

Transport till Sävenäs
avfallskraftvärmeverk

CO2

Inköpt energi

Förbränning
Sävenäs

El
Fjärrvärme
CO2
(35% fossilt)

Restprodukter
Slagg
Drivmedel

Bambergkaka
Gipsslam

Transport till
deponiområde

Drivmedel

CO2
Drivmedel

Energi
Slaggrus (80%)
Konstruktionsmaterial

Slaggsortering

Transport till
deponiområde

CO2
Metall (10%)
Materialåtervinning

Transport till
deponiområde

CO2

CO2

Fjärrvärme
El
Tjänsteresor

OH-koldioxid

CO2

Figur 8.18. Processträd för fint brännbart avfall. Pilar påvisar in- och utflöden till processdelarna. De procentsatser som
anges, visar på fördelningen i viktprocent för vad som kvarstår från föregående processdel, eller hur stor viktprocent som
transporteras av Renova AB.

49

Bilaga 4 - Beräkningar
Nedan visas samtliga tabeller från fliken Beräkningar I, i beräkningsverktyget. Vissa
siffervärden är sekretessbelagda, utifrån Renova AB:s önskan. Dessa värden är
Figur 8.19.
sekretessmarkerade (Fig 8.19). I Fliken Beräkningar II – transporter, är de allra Sekretessmarkering
flesta siffervärdena under sekretess, varför fliken inte uppvisas i denna uppsats. För förklaring av
transportberäkningarna, hänvisas dock till avsnitt 3.3.2 Transporter.
Tabell 8.2. Beräkningsnr. 1 – De olika fordonstypernas ”gram CO2/(ton*km)”. Tagna från uträkningar i fliken Beräkningar II –
transporter.

BERÄKNINGSNR.

1

Transporter
Lastväxlare
Diesel/RME
Liftdumper
Diesel
Dragbil
Diesel/RME
Baklastare - totalvikt: 6,5 ton
Diesel
Baklastare - totalvikt: 10,85-15 ton
Diesel/gas/RME
Baklastare - totalvikt: 18-20 ton
Diesel/gas/(gas/el)/(RME/gas)/RME
Baklastare - totalvikt: 24-27 ton
Diesel/(gas/el)/(RME/gas/el)

C02 (g/(ton*km))
514
2 614
221
3 499
858
652
283

Tabell 8.3. Beräkningsnr. 2.1 – Koldioxidutsläpp från förbrukad el och diesel på Renova AB:s sorteringsanläggningar, se
fördjupad beräkningsförklaring i avsnitt 3.3.1 Sorteringsanläggning.

2

50

51

Tabell 8.4. Beräkningsnr. 3 – Innehållet i avfallstypen Osorterat avfall, utifrån plockanalys. Sorteringen sker på Renova AB:s
sorteringsanläggningar.

BERÄKNINGSNR.

3

Sortering av "Osorterat avfall", sorteringsanläggning
Till förbränning (%)

65

Till materialåtervinning (%)

20

Sorteringsrest, konstruktionsmaterial (%)

15

Tabell 8.5. Beräkningsnr. 4 – Innehållet i avfallstypen Grovt brännbart. Innehållet i den brännbara andelen antas vara
samma som de olika brännbara mängdernas andel av totalt ”möjligt brännbart” på en sorteringsanläggning.

BERÄKNINGSNR.

4

Sortering av "Grovt brännbart", sorteringsanläggning
Energifraktion, Högsbo (ton)
Energifraktion, Skräppekärr (ton)

33 063
44 703

Trä, Högsbo (ton)
Trä, Skräppekärr (ton)

9 607
8 113

Kompostflis, Högsbo (ton)
Kompostflis, Skräppekärr (ton)

1 142
1 720

Impregnerat trä, Högsbo (ton)
Impregnerat trä, Skräppekärr (ton)
Total mängd "möjligt brännbart" (ton)

(425)
(639)
98 348

Andel till Sävenäs förbränningsanl. av "möjligt brännbart" (%)
Andel utsorterat trä och kompostflis av "möjligt brännbart" (%)
Andel utsorterat trä, av "trä och kompostflis" (%)
Andel utsorterat kompostflis, av "trä och kompostflis" (%)

79
21
86
14

Andel utsorterat obrännbart, av totala Grovt brännbart (%)

5

Andel energifraktion, av totala Grovt brännbart (%)

75

Andel utsorterat trä och kompostflis, av totala Grovt brännbart (%)

20
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Tabell 8.6. Beräkningsnr. 5 – Transport till materialåtervinningsföretag från Renova AB:s sorteringsanläggningar.

BERÄKNINGSNR.

Transport till materialåtervinning från sorteringsanläggning
Andel som transporteras av Renova AB (%)

50

Dragbils CO2-utsläpp (g/(ton*km))

221

De flesta återvinningsföretagen ligger i Göteborgs närområde, ex. se nedan.

5

Avstånd, Högsbo sortertering - skrotåtervinning (km)
Avstånd, Skräppekärr sortering - skrotåtervinning (km)
Medelavstånd, sortering - skrotåtervinning (km)

18
10
14

Avstånd Högsbo sortering - trä-/wellåtervinning (km)
Avstånd Skräppekärr sortering - trä-/wellåtervinning (km)
Medelavstånd sortering - trä-/wellåtervinning (km)

15
8
11

Medelavstånd till återvinningsföretag (km)

13

Tabell 8.7. Beräkningsnr. 6 till 10 – Koldioxidutsläpp från omlastningsstationen i Högsbo. På samma sätt är
koldioxidutsläppen beräknade för Renova AB:s alla fem omlastningsstationer: Högsbo, Kläpp, Lerum, Kungsbacka och
Mölndal. Dock saknas egna siffror för Kläpp, men stationen antas vara jämförbar med Lerum efter samråd med Renova AB:s
personal.

BERÄKNINGSNR.

Högsbo omlastningsstation
Mängd behandlat avfall (ton)

6

93 332

Elförbrukning (kWh)
Totalt utsläppt CO2 (g)
Utsläppt CO2/behandlat avfall (g/ton)

176 507
56 482 240
605

Dieselåtgång (ACP Evolution) (liter)
Utsläppt CO2 vid 100 % diesel (g)
ACP Evolution Diesel:s CO2 (g)
Totalt utsläpp CO2 (g)

800
2 032 000
1 930 400
1 930 400
21

Utsläppt CO2/behandlat avfall (g/ton)
Utsläppt CO2 från Högsbo omlastningsstation (g/ton behandlat avfall)

626

Tabell 8.8. Beräkningsnr. 11 – Transport från omlastningsstationerna till Renova AB:s avfallskraftvärmeverk i Sävenäs.

BERÄKNINGSNR.

11

Transport, omlastningsstation - Sävenäs
Dragbils CO2-utsläpp (g/(ton*km))

221

Avstånd A Odhners gata 24 - von Utfalls gata (km)
Avstånd Kläpp 101 - von Utfalls gata (km)
Avstånd Ysby - von Utfalls gata (km)
Avstånd Hunstugans väg 23 - von Utfalls gata (km)
Avstånd Kråketorpsgatan - von Utfalls gata (km)

13
53
31
21
16

53

Tabell 8.9. Beräkningsnr. 12 – Transport från sorteringsanläggningar till Renova AB:s avfallskraftvärmeverk i Sävenäs.

BERÄKNINGSNR.

12

Transport sorteringsanl. - Sävenäs
Andel som transporteras av Renova AB (%)

100

Dragbils CO2-utsläpp (g/(ton*km))

221

Avstånd A Odhners gata 21 - von Utfalls gata (km)
Avstånd Marieholmsgatan 98 - von Utfalls gata (km)

13
6

Medelavstånd, sorteringsanl. - Sävenäs (km)

9

Tabell 8.10. Beräkningsnr. 13 – Koldioxidutsläpp från Renova AB:s förbehandlingsanläggning i Sävenäs, vid drift för
krossning (nuläget).

BERÄKNINGSNR.

13

Sävenäs förbehandlingsanläggning, drift för krossning
Mängd behandlat avfall/år (ton)

13 144

Förbrukad el (MWh)
Förbrukad värme (MWh)
Totalt förbrukad energi (MWh)

1 482
2 536
4 018

Utsläppt CO2 (g/MWh)
Utsläppt CO2/år (g)

115 373
463 570 433

Utsläppt CO2/ton behandlat avfall (g/ton)

35 269

Tabell 8.11. Beräkningsnr. 14 - Koldioxidutsläpp från Renova AB:s förbehandlingsanläggning i Sävenäs, vid drift för sortering
(senast år 2003).

BERÄKNINGSNR.

14

Sävenäs förbehandlingsanläggning, drift för sortering
Mängd behandlat avfall/år

16 165

Elförbrukning (MWh)
Värmeförbrukning (MWh)
Totalt förbrukad energi (MWh)

1 704
2 992
4 696

CO2-utsläpp (g/MWh)
CO2-utsläpp/år (g)

115 373
541 793 617

CO2-utsläpp/ton behandlat avfall (g/ton)

54

33 516

Tabell 8.12. Beräkningsnr. 15 – Vad som utsorteras då Renova ABs förbehandlingsanläggning i Sävenäs är i drift för
krossning (nuläget).

Andel till förbränning av "Grovt Brännbart", förbehandlingsanl.
BERÄKNINGSNR.
drift för krossning
Mängd mottaget avfall/år (ton)

15

13 144

Mängd utsorterat obrännbart (ton)
Andel utsorterat obrännbart (%)

0
0

Mängd utsorterat trä och kompostflis (ton)
Andel utsorterat trä och kompostflis (%)

0
0

Mängd till förbränning (ton)
Andel till förbränning (%)

13 144
100

Tabell 8.13. Beräkningsnr. 16 – Vad som utsorteras då Renova ABs förbehandlingsanläggning i Sävenäs är i drift för
sortering (senast år 2003).

BERÄKNINGSNR.

Andel till förbränning av "Grovt Brännbart", förbehandlingsanl.
drift för sortering
Mängd mottaget avfall/år (ton)
Mängd utsorterat obrännbart (ton)
Andel utsorterat obrännbart (%)

16

Mängd utsorterat trä och kompostflis (ton)
Andel utsorterat trä och kompostflis (%)
Mängd till förbränning (ton)
Andel till förbränning (%)

55

16 165
857
5
0
0
15 308
95

Tabell 8.14. Beräkningsnr. 17 - Innehållet i en obrännbar fraktion. Andelarna av innehållet antas vara samma som de olika
obrännbara mängdernas andel av totalt ”möjligt obrännbara” på en sorteringsanläggning.

BERÄKNINGSNR.

17

Innehåll i obrännbar fraktion
Möjliga fraktioner
"Sorteringsrest", Skräppekärr (ton)
"Sorteringsrest", Högsbo (ton)
Total "sorteringsrest" (ton)
Andel "sorteringsrest" av "möjligt obrännbart avfall" (%)

10 353
4 881
15 234
60

Skrot, Skräppekärr (ton)
Skrot, Högsbo (ton)
Totalt skrot (ton)
Andel skrot av "möjligt obrännbart avfall"(%)

3 632
1 783
5 415
21

Ren sten, Skräppekärr (ton)
Ren sten, Högsbo (ton)
Totalt ren sten (ton)
Andel ren sten av "möjligt obrännbart avfall" (%)

1 935
2 754
4 689
19

Total mängd möjligt "obrännbart avfall" (ton)

25 338

Tabell 8.15. Beräkningsnr. 18 – Koldioxidutsläpp från Renova ABs avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, generellt och för träavfall

BERÄKNINGSNR.

Sävenäs avfallskraftvärmeverk
Mängd behandlat avfall/år (ton)

18

539 118

Förbränningsutsläpp
All CO2 utsläppt (g)
Utsläppt fossilt CO2 (g)
Utsläppt CO2/behandlat avfall (g/ton)

547 700 000 000
191 695 000 000
355 572

Elförbrukning
Inköpt el (MWh)
CO2-utsläpp (g)
Utsläppt CO2/behandlat avfall (g/ton)

10 540
3 372 800
6

TOTALT UTSLÄPPT CO2 FRÅN FÖRBRÄNNINGSANL. (g/ton
behandlat avfall)
Förbränningsutsläpp (impregnerat trä/kompostflis)
Fossilt CO2utsläpp, träförbränning (g/ton)
Förbränd eldningsolja/år (m³)
Fossilt CO2-utsläpp, eldningsolja (g)
Fossilt CO2-utsläpp, eldningsolja (g/ton)
CO2-utsläpp vid förbränning av trämaterial (g/ton)
56

355 578

0
1 011
2 840 910 000
5 270
5 270

Tabell 8.16. Beräkningsnr. 19 – Hur mycket av de olika restprodukterna bildas vid förbränning på Renova AB:s
avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, antaget av de olika viktandelarna av totalen.

BERÄKNINGSNR.

19

Restprodukter från Sävenäs förbränningsanläggning
Mängd behandlat avfall/år (ton)

539 118

Total mängd restprodukt (ton)
Andelen restprodukt/ton behandlat avfall (%)

146 047
27

Slagg (ton)
Andel slagg/restprodukt (%)
Andelen slagg/ton behandlat avfall (%)

121 913
83
23

Gips (ton)
Andelen gips/restprodukt (%)
Andelen gips/ton behandlat avfall (%)

1 089
0,75
0,20

Bambergkaka (ton)
Bambergkaka/restprod. (%)
Bambergkaka/ton behandlat avfall (%)

23 045
16
4

Förbränning av trä
Slagg/ton behandlat avfall (%)

0,00

Förbränning av "Utsorterat krossat brännbart"/"utsorterat, ej krossat"
Andel restprodukter/mängd behandlat avfall (%)

15

Förbränning av "Grovt brännbart ÅVC"
Andel restprodukter/mängd behandlat avfall (%)

25

Förbränning av "vanligt hushållsavfall"
Andel restprodukter/mängd behandlat avfall (%)

16

Förbränning av "fint brännbart"
Andel restprodukter/mängd behandlat avfall (%)

25

57

Tabell 8.17. Beräkningsnr. 20 – Transport av restprodukter från Renova AB:s avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, till
deponiområde.

BERÄKNINGSNR.

20

Restprodukters transport till deponi
Andel som Renova AB transporterar (%)

80

Dragbils CO2-utsläpp (g/(ton*km))

221

Körsträcka von Utfalls gata - Mediavägen 3 (km)
Körsträcka von Utfalls gata - Tagene (km)

11
12

Tabell 8.18. Beräkningsnr. 21 – Koldioxidutsläpp från slaggsortering, på Renova AB:s deponiområde, och innehåll i slagg.
Elförbrukningen för slaggsorteringen, är antagen från slaggens viktandel av totalt inkommet avfall.

BERÄKNINGSNR.

Slaggsortering
Behandlad mängd slagg (ton)

121 916

Mottagen mängd avfall Tagene (ton)
Andel slagg/total mängd mottaget avfall (%)

265 183
46

Elförbrukning Tagene (kWh)
Elförbrukning, slagg (kWh)
Utsläppt CO2, slagg (g)
Utsläppt CO2/slagg (g/ton)

21

642 600
295 431
94 537 851
775

Slaggrus av slagg (%)
Metall av slagg (%)

80
10

Osorterat "Grovt brännbart"
Fukt av slagg (%)
Slaggrus av slagg (%)
Metall av slagg (%)

10
71
19

Impregnerat trä/kompostflis/trä
Slaggrus av slagg (%)
Metall av slagg (%)

58

0,00
0,00

Tabell 8.19. Beräkningsnr. 22 – Koldioxidutsläppen som sker för uppvärmning och elförbrukning på kontor och tjänsteresor,
så kallat OverHead (OH). Siffervärden tillhandahållna från Renova AB:s personal.

BERÄKNINGSNR.

OH-koldioxid
Mängd behandlat avfall av Renova AB/år (ton)

22

730 000

Gas för uppvärmning, Ringön (MWh)
CO2 för uppvärmning, Ringön (g)

1 759
359 000 000

Fjärrvärme (Holmen) (MWh)
CO2 för fjärrvärmen (g)

1 405
37 000 000

El (Holmen & Ringön) (MWh)
CO2 för el (g)

3 538

Utsläppt CO2 för uppvärmning och el (g/ton)
CO2 för tjänsteresor (g)

1 132 000 000
2 093
340 000 000

Utsläppt CO2 för tjänsteresor (g/ton)
OH-koldioxid (g)

466
1 868 000 000

OH-koldioxid/mängd behandlat avfall (g/ton)

2 559

Tabell 8.20. Beräkningsnr. 23 – Hur mycket el och fjärrvärme som kan utvinnas ur inlämnat avfall, efter förbränning på
Renova AB:s avfallskraftvärmeverket i Sävenäs.

BERÄKNINGSNR.

Energiutvinning, Sävenäs avfallskraftvärmeverk
Mängd behandlat avfall/år (ton)

539 118

Total utvunnen el (MWh)
Såld el (MWh)
Andel egen användning el, av totalt prod. (%)
Såld el/mängd behandlat avfall (MWh/ton)

220 927
154 754
30
0,41

23
Total utvunnen fjärrvärme (MWh)
Såld fjärrvärme (MWh)
Andel egen användning fjärrvärme, av totalt prod. (%)

1 440 620
1 317 249
9

Såld fjärrvärme/mängd behandlat avfall (MWh/ton)

2,67

Total mängd såld energi (MWh)

59

1 472 003

Tabell 8.21. Beräkningsnr. 24 – Hur mycket energi som går att utvinna ur trä. Siffervärden tagna för fjärrvärmeverket i Hjo.

BERÄKNINGSNR.

24

Fjärrvärmeverket i Hjo (eldat på träflis)
Mängd flis/år (m³)
Energi i 20 000 m³ (MWh)

20 000
17 000

Vikt på flis (ton/m³)
Mängd flis (ton)
Energiutvinning ur träflis (MWh/ton flis)

0,30
6 000
3

Tabell 8.22. Beräkningsnr. 25 – Hur mycket el och fjärrvärme som kan utvinnas ur träavfall, efter förbränning på Renova ABs
avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, alternativt externt flisvärmeverk. Utgår från siffervärden för fjärrvärmeverket i Hjo.

BERÄKNINGSNR.

Energiutvinning (impregnerat trä/kompostflis/trä)
Energiutvinning (MWh/ton)

25

3

Andel el av utvunnen energi (%)
Andel såld el, av totalt prod. el
Såld el/mängd behandlat avfall (MWh/ton)

13
70
0,26

Andel fjärrvärme av utvunnen energi
Andel såld fjärrvärme, av totalt prod. fjärrvärme
Såld fjärrvärme/mängd behandlat avfall (MWh/ton)

87
91
2,25

Tabell 8.23. Beräkningsnr. 26 – Koldioxidutsläpp vid energiutvinning på Renova ABs avfallskraftvärmeverk i Sävenäs.

BERÄKNINGSNR.

Energi från Sävenäs avfallskraftvärmeverk (intern användning)
Utsläppt CO2/år (g)

26

191 698 372 800

Utvunnen energi (MWh)

1 661 547

Utsläppt CO2 (g/MWh)

115 373
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Bilaga 5 – Förklaring av grovt brännbart
Beräkningarna för avfallstypen grovt brännbart var komplex, på grund av att där inte fanns någon
tidigare kontroll av dess innehåll, tre olika första destinationer efter kund och de olika
energiinnehållen med mera i det varierade innehållet. Men för att förtydliga det hela för
användaren av beräkningsverktyget, framtogs en tydlig förklaring av innehåll, Figur 8.20.
Sekretessmarkering
förbränningsutsläppen, restprodukterna, slaggsortering och energiutvinning för grovt
brännbart avfall. Förklaringen är vad som anges nedan.
Renova AB har en begäran om att alla siffervärden som inte är offentliga (eg. finns i miljörapporter)
skall sekretessbeläggas. Detta har tillmötesgått genom att täcka alla så kallade sekretessiffror med en
sekretessmarkering (Fig. 8.20).
Innehållet i grovt brännbart
Vid Sävenäs (krossning) går 100 %, av inlämnat grovt brännbart, till förbränning.
Vid Sävenäs (sortering) går allt, förutom utsorterat obrännbart, till förbränning – motsvarande 94,7 %
av inlämnat grovt brännbart.
Vid Högsbo/Skräppekärr utsorteras obrännbart (5,3 %) och trä och kompostflis (ca 19,82 %).
Kompostflisen utgör ca 2,76 % av inlämnat grovt brännbart och går i dagsläget till krossning och
förbränning. Detta gör att totalt 77,79 % av inlämnat grovt brännbart går till förbränning.
Beräkning av förbränningsutsläppen
Av det som går till förbränning, vid Högsbo/Skräppekärr är ca 96,45 % en ”energifraktion” (blandat
brännbart) och ca 3,55 % är kompostflis. Energifraktionen har ett förbränningsutsläpp på ca 0,36 ton
fossilt CO2/ton, medan kompostflis har ett förbränningsutsläpp på 0,005 ton fossilt CO2/ton (inräknat
förbrukning av eldningsolja, annars 0 % fossilt CO2 från förbränning av trä). Detta ger följande
beräkning:
(0,9645*0,36 ton CO2/ton)+(0,0355*0,005 ton CO2/ton)=(0,34722 ton CO2/ton)+(0,0001775 ton
CO2/ton)= 0,3473975 ton CO2/ton
Förbränningsutsläppet vid Högsbo/Skräppekärr är därmed 0,3473975 ton fossilt CO2/ton eller
347 398 gram fossilt CO2/ton.
Av det som går till förbränning, vid Sävenäs (krossning/sortering) är ca 79,07 % en ”energifraktion”
(blandat brännbart) och ca 20,9 % är trä och kompostflis. Energifraktionen har ett
förbränningsutsläpp på ca 0,36 ton fossilt CO2/ton, medan trä och kompostflis har ett
förbränningsutsläpp på 0,005 ton fossilt CO2/ton (inräknat förbrukning av eldningsolja, annars 0 %
fossilt CO2 från förbränning av trä). Detta ger följande beräkning:
(0,7907*0,36 ton CO2/ton)+(0,209*0,005 ton CO2/ton)=( 0,285 ton CO2/ton)+( 0,00105 ton CO2/ton)=
0,28605 ton CO2/ton
Förbränningsutsläppet vid Sävenäs (krossning/sortering) är därmed 0,28605 ton fossilt CO2/ton eller
286 050 gram fossilt CO2/ton.
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Beräkning av förbränningens restprodukter
Vid förbränning bildas bland annat restprodukten gips från rökgasreningen. Gipsen står för 0,75 % av
alla restprodukter, och alla restprodukter utgör vid Högsbo/Skräppekärr och Sävenäs (sortering) 15 %
av den totala förbrända mängden, och 25 % vid Sävenäs (krossning). Gipsmängdens beräkning följer:
0,0075*(0,15 alt. 0,25)*(förbränd mängd)=(mängden gips)
Även restprodukten bambergkaka bildas, och står för 16 % av alla restprodukter. Mängden
bambergkaka beräknas därmed genom följande beräkning:
0,16*(0,15 alt. 0,25)*(förbränd mängd)=(mängden bambergkaka)
Dessutom bildas restprodukten slagg, vilken står för 83 % av alla restprodukter. Slagg är en
obrännbar fraktion, och bildas därför inte vid förbränning av trä, varför trädelen av det som
förbränns inte ger någon slaggprodukt. Förbränns obrännbart, antas detta bli slagg vid förbränning.
Vid Högsbo/Skräppekärr ger därför endast ca 96,45 % av total mängd förbränt, restprodukten slagg.
Följande beräkning är utförd:
0,83*0,15*((förbränd mängd)-(ev. kompostflis))=(mängden slagg)
Vid Sävenäs (krossning) beräknas mängden slagg genom följande beräkning:
0,83*0,25*((förbränd mängd)-(trä och kompostflis)-(obrännbart))+(mängden obrännbart)=(mängden
slagg)
Vid Sävenäs (sortering) beräknas mängden slagg genom följande beräkning:
0,83*0,15*((förbränd mängd)-(trä och kompostflis))=(mängden slagg)
Beräkning av slaggsortering
Slaggen sorteras för att avskilja eventuella metaller för återvinning.
Vid Högsbo/Skräppekärr och Sävenäs (sortering) består slaggen av 80 % slaggrus 10 % metall och
resterande är fukt. Följande beräkning har utförts:
Vid Sävenäs (krossning) utsorteras inget obrännbart, varför mängden metall blir större i slaggen vid
denna behandling: 71 % slaggrus, 19 % metall och resten fukt. Följande beräkning har utförts:
(0,8 alt. 0,71)*(mängd slagg)=(mängd slaggrus)
(0,1 alt. 0,19)*(mängd slagg)=(mängd metall)
Beräkning av energiutvinning
”Energifraktionen” (blandat brännbart) ger en annan energiutvinning än trä.
Vid Högsbo/Skräppekärr är innehållet i det som förbränns ca 96,45 % energifraktion och 3,55 %
kompostflis.
Vid Sävenäs (sortering/krossning) är innehållet i det som förbränns ca 79,07 % energifraktion och ca
20,9 % trä och kompostflis.
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Bilaga 6 – Borttagen del, energijämförelse
Vid kravspecificeringen i examensarbetets startskede efterfrågades möjligheten att få reda på
mervärdet av att energiåtervinna i relation till olja/naturgas. Beräkningarna framtogs utifrån det
material som det gick att få tag på, och det hela inprogrammerades i beräkningsverktyget (Fig 8.21).
Renova AB beslutade senare att denna del inte skulle vara med i verktyget, på grund av att de
uppfattade siffervärdena som osäkra och att Renova AB inte hade beslutat hur man ser på
allokeringsfrågan av koldioxidutsläppen på el och fjärrvärme. Ändock var detta en del av mitt
examensarbete, till vilket mycket tid och kraft lades, varför denna del redovisas som bilaga.

Figur 8.21. Borttagen del ur beräkningsverktyget - energijämförelse. Stod med under sammanfattat resultat för varje avfallstyp.

Användaren kunde här få reda på hur stora koldioxidutsläppen är per utvunnen MWh. Detta värde
sattes i relation till andra energiutvinningskällors koldioxidutsläpp, såsom kolkraft, naturgas, torv och
lätt- respektive tjockolja. Man kunde se hur mycket koldioxid per MWh dessa energikällor
genererade. Man kunde se hur mycket koldioxid som hade släppts ut om samma energimängd, som
utvunnits ur det inlämnade avfallet, hade kommit från dessa energikällor. Man kunde även se en så
kallad koldioxidvinst, hur mycket koldioxid som inte hade släppts ut på grund av att energin var
framställd från inlämnat avfall istället för från någon av dessa andra energikällor.
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Bilaga 7 – Synpunkter från Renova AB
Under vecka 13, 2012, inkom synpunkter om beräkningsverktyget från Renova AB. Nedan redovisas
synpunkterna och en beskrivning av vilken åtgärd som vidtogs utifrån åsikten.
1. Dieselförbrukningen på Sävenäs är inte direkt kopplad till förbränningen utan snarast OHförbrukning. Dessutom är den så liten att jag tror du kan försumma den.
- Dieselförbrukning
på
Sävenäs
avfallskraftvärmeverk
är
borttagen
från
beräkningsverktyget.
2. Vi tror att det vore bättre att redovisa CO2 från förbränningen separat från
cirkeldiagrammet, bara som en siffra (ton).
- Förbränningsutsläppet redovisas enskilt nedanför cirkeldiagrammet.
3. Bra om det tydligt framgår att det rör sig om fossil CO2 när vi redovisar.
- Att det är beräkningar av fossilt koldioxid har förtydligats på beräkningsverktygets
framsida, användarinstruktionerna och i varje beräkningssammanfattning för att detta
skall bli tydligt för kund.
4. Vi undrar lite runt %-satserna för metall och slagg för impregnerat trä. 0% metall förstår vi
men 100% slagg förstår vi inte. Det är ju obrännbart och det finns ju inte i trä.
- Misstaget är korrigerat. Träavfall som förbränns beräknas inte ge någon slaggprodukt.
5. Konstruktionsmaterial (från sorteringsrest och slaggrus) som redovisas under deponi ska
stå under Återvinning för annars ser det ut som om det deponeras.
- Ändringen är gjord. Konstruktionsmaterialet räknas inte som deponi, och bör därför stå
som återvinning. Ett bevis på detta är att ingen deponiskatt krävs av
konstruktionsmaterialet som hjälper till att bygga uppvägarna på deponin.
6. Bambergkaka och Gips kan vi slå ihop till en punkt under Deponi och kalla för
"Rökgasreningsrest, Sävenäs".
- Formuleringen är omgjord.
7. Siffran för CO2 per MWh får vi nog stryka och då även jämförelsen med andra energislag.
Det är en för "lurig" siffra att beräkna. Vi pratade ju om det lite tidigare att det finns många
olika sätt att se på detta och allokera CO2-utsläppen.
- I beräkningsverktygets slutgiltiga version är denna del borttagen. Dock var det mycket
arbete att ta fram denna del och något som från början efterfrågades av Renova AB,
varför den redovisas i arbetet som en borttagen del (se bilaga 6).
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