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Sammanfattning
Klimatförändringen är ett av det största miljöproblem som vi står inför idag och beror
på den förstärkta växthuseffekten som orsakas av främst koldioxid. SÖRAB är ett
avfallshanteringsföretag och fick förfrågningen av en av sina kunder angående hur
mycket koldioxid som en avfallstyp genererar när den lämnas i en av deras sex
återvinningscentraler och återvinns. Den frågan har besvarats i det här examensarbetet
för fem olika typer av avfall: gips, däck, hårdplast, betong och textil. Utöver det har en
miljönytta också beräknats genom att jämföra SÖRABs återvinningsprocess med en
alternativ process i det fall avfallet istället skickas till deponering eller förbränning.
En positiv miljönytta indikerar således att det sker besparing av koldioxidutsläpp till
miljön genom att återvinna avfallet i fråga hos SÖRAB och inte förbränna eller deponera
den.
Avgränsningarna för återvinningsprocesserna inkluderar:
• Transport av avfallet (inkluderar biltransport och färjetransport)
o Intern transport av avfallet hos SÖRAB
o Transport från SÖRABs anläggningar till extern återvinningsföretag.
• Energiförbrukningen från avfallskrossar på SÖRAB
• Drivmedelutsläpp från arbetsmaskiner på SÖRAB
• Koldioxidutsläppet från behandling av avfallet i externt företag. Vilket även
inkluderar koldioxidutsläppet vid eventuell vidaretransport till
förbränningsanläggning och koldioxidutsläppet vid förbränning.
Avgränsningen för koldioxidutsläppet börjar frän det att kunden lämnar avfall hos
SÖRAB och sträcker sig olika långt beroende på avfallstyp. I resultatdelen illustreras
avgränsningarna för varje avfallstyp.
Resultaten av beräkningarna visade att koldioxidutsläppet för varje avfallstyp skiljer sig
mycket. Skillnaderna berodde på att varje avfallstyp återvinningsprocess i SÖRAB skiljer
sig vad gäller vikter som transporteras, transportlängder, transportmedel och
utsläppsgrader i de externa företagen. För plast-, textil- och däcks återvinningsprocess
är det transporterna som bidrar till den största delen av utsläppen. För gips och betong
är utsläppen i de externa företagen som bidrar mest vilket beror på att
transportlängderna i deras återvinningsprocess är relativt korta.
Däckens miljönytta blev högst, 611 kg C02/ton plast besparas genom att inte skicka
däcken till förbränning och istället skicka den till återvinning genom SÖRABs
återvinningsprocess. Resultatet beror bl.a. på att den alternativa processen inkluderar
förbränning av ett ton däck och en relativt lång färjetransport på ca 150 km.
Miljönyttan blev positiv för alla avfallstyper förutom för hårdplasten (-9,85 kg CO2/ton
hårdplast) som hade en väldigt lång transportlängd i förhållande med den alternativa
processen som var att skicka den till förbränning. Dock var inte slutsatsen att det vore
bättre att förbränna hårdplasten eftersom den egentliga miljönyttan möjligtvis ligger i
det koldioxidutsläpp som besparas genom att inte behöva tillverka nytt hårdplast från
jungfruligt material.
Nyckelord: Avfallshantering, koldioxidutsläpp, avfallstyper, återvinningsprocess,
miljöpåverkan
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Summary
The climate change is one of the biggest environmental problems we face today and is
due to the increased greenhouse effect caused by mainly carbon dioxide. SÖRAB is a
waste management company in Sweden who has been getting questions from its
customers about the amount of carbon dioxide that is emitted when different types of
waste is recycled through their process. This thesis answers this question for five
different waste types: gypsum, plastic, textile, concrete and tires. In addition to the
emissions from the recycling process in SÖRAB the emissions from another alternative
process for each waste is estimated. The alternative process will be either incineration
or landfill. With the help of both the alternative process and SÖRABs process an
environmental benefit is calculated where a positive environmental benefit means that a
saving of carbon dioxide emissions has been made by not sending the waste to
incineration or landfill.
The carbon emission from the following parts of the process is included:
• Transportation of the waste (includes transport by truck and ferry)
o Transportation within SÖRABs different facilities
o Transportation from SÖRABs facilities external recycling companies.
• The energy consumption from ”waste crusher” machine in SÖRAB
• Fuel consumption from the machines in SÖRAB
• The carbon dioxide emissions from the external companies where the waste is
recycled. This also includes the transportation in the case a part of the waste is
further transported to be incinerated and the emission from the incineration
itself.
The results showed that the carbon dioxide emissions for each waste differed very
much. The differences were due to each waste recycling process in SÖRAB, which
differed in the transported weights, transport lengths, and emission levels in the
external company. For plastics, textiles and tires, it was the transportation to the
external companies which was the factor that contributed the most to the total carbon
dioxide emission. For gypsum and concrete it was the emissions in the external
companies that contributed the most, which is due to transport length being shorter for
their recycling processes.
The environmental benefit was the highest for the recycling of tires, 611 kg C02/ton
plastic is saved by not sending it to incineration and instead recycle it through SÖRABs
process. The result is mainly due to the alternatives process emission from the ferry
and incineration.
The environmental benefits were positive for all the waste types except for plastic
(-9,85) kg CO2/ton textile) which had a long transportation length in comparison to the
alternative process which was to send to incineration. In this report it was nevertheless
concluded that this doesn’t mean that it would be a better option to incinerate the
plastic since the real environmental benefit of plastic and all the other waste types is in
the amount of carbon dioxide that is being saved by not needing to manufacture more of
the material that is being regenerated through the recycling process.
Keywords: Waste management, carbon dioxide emissions, waste types, recycling process,
environmental impact
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Ordlista
Avfall - ”Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller
avser eller är skyldig att göra sig av med....Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör
att vara avfall, om det har hanterats på ett sätt som innebär återvinning och uppfyller
krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9
eller 28 §. Lag (2011:734).” [2]
Avfallstyp – I det här examensarbetet syftar det till antingen gips, däck, plast, textil eller
betong
Externt återvinningsföretag – Företaget dit avfallet från SÖRABs ÅVC skickas till för
återvinning.
Fraktion – Avfall med liknande egenskaper/samma typ av avfall.
”Generella siffror” – Ej specifika för avfallet som SÖRAB skickar till ett externt
återvinningsföretag
Kunder - privatpersoner och företag som lämnar avfall till SÖRAB
Lakvatten – ”Vatten som varit i kontakt med deponerat material och som avleds från
eller kvarhålls i en deponi” [3]
Miljönytta – skillnaden på koldioxidutsläppet mellan SÖRABs återvinningsprocess och
en alternativ process (deponering eller förbränning). Koldioxidutsläppet för SÖRABs
återvinningsprocess subtraheras från den alternativa processen för att beräkna
miljönyttan.
Plattan/Sorteringsplatta – Det här syftar till en del av SÖRABs anläggning i Hagby där
avfall mm samlas in men som ligger åtskilt från Hagbys återvinningscentral
Producentansvar – ”Skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in,
transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas
för en miljö- och hälsomässigt godtagbar avfallshantering” (15 kap. 6 § miljöbalken).
Regummering - När de slitna delarna av ett däck lagas med nytt gummi för att kunna
återanvändas [4]
”Vald ÅVC” – syftar på en av SÖRABs återvinningscentraler: Löt, Hagby, Smedby,
Kvarnkullen, Görväln och Stockby. ”Vald ÅVC” kommer bero på från vart kunder har
lämnat sitt avfall.
ÅVC – Återvinningscentral
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1. Inledning
Jordens befolkning ökar och med det netto-konsumtionen och avfallsmängderna. Bara
under år 2014 så behandlades ca 4,5 miljoner ton hushållsavfall i Sverige vilket
motsvarar 466 kilo per person. En ökning med 5 kilo jämfört med år 2013. [5, 6]
Befolkningsökningen gör det allt viktigare att ta tillvara på samhällets avfall eftersom
naturresurserna är begränsade och efterfrågan på nya råvaror ökar samtidigt som vårt
klimat förändras.
Klimatförändringen är ett av de största miljöproblem som vi står inför idag och beror på
den förstärkta växthuseffekten som orsakas av främst koldioxid. Sedan 1800–talet så
har koldioxidhalten i atmosfären ökat med 35 procent och sedan början av 1900-talet
har medeltemperaturen på jordens stigit med 0,7 °C. [6, 7]
För att förhindra att det blir allvarliga konsekvenser måste det ske en global förändring
så att mängderna koldioxid som släpps ut minskar. Vid en klimatkonferens i México som
organiserades av FN så åtog sig alla industriländer långsiktiga mål till 2050 för att
minska sitt koldioxidutsläpp och tillsammans minska EU:s utsläpp med 80-95% jämfört
med år 1990. Sveriges miljömål till 2050 är ett att inte ha något nettoutsläpp av
växthusgaser överhuvudtaget. [8, 9]
En bidragande faktor för att nå det målet är genom avfallshanteringen.
Avfallshanteringen ger i sin helhet en miljövinst till samhället. Det påverkar miljön
genom sin förbrukning av bränsle, energi och utsläpp av växthusgaser från
avfallssystemets processer men ger miljövinst genom bl.a. utvinning av el och värme
eller genom att spara på råvaror genom materialåtervinning. [10]
I Sverige blir befolkningen mer och mer miljömedveten vilket gör att företag som kan
möta denna efterfråga får en fördel jämfört med konkurrenterna. Idag kan man som
konsument få reda på sitt koldioxidavtryck vid användningen av olika transportmedel,
varor mm. I det här examensarbetet beräknas det hur många kilo koldioxid som olika
avfallstyper genererar i SÖRABs återvinningsprocess när det lämnas i en av SÖRAB sex
ÅVC samt miljönyttan jämfört med om SÖRAB skulle skicka avfallet till deponering eller
förbränning.

1.1 Bakgrund
SÖRAB fick en förfrågan av sina kunder angående hur mycket koldioxid som ett ton
avfall genererar när de lämnar sitt avfall i en av SÖRABs ÅVC:er. Beroende på vilken av
de 6 olika ÅVC som kunden lämnar sitt avfall till så kommer transportavståndet och
därmed koldioxidutsläppet att vara olika stort. Varje avfallstyp som lämnas hos SÖRAB
har en egen återvinningsprocess, d.v.s. den skickas vidare till olika företag för
återvinning vilket genererar olika mängder koldioxid pga. transport, SÖRABs
arbetsmaskiner och det externa återvinningsföretagets behandling av avfallet. En del av
avfallet som lämnas i SÖRAB stannar dock inom SÖRAB för deponering mm.
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SÖRAB som inte har några tidigare siffror på koldioxidutsläppet för olika avfallstyper i
sin återvinningsprocess bestämde sig för att det skulle passa bra som ett
examensarbete.

1.2 Syfte och mål

Syftet med det här examensarbetet är att besvara på följande frågor
•
•
•

Hur många kg koldioxid generar ett ton avfall i SÖRABS återvinningsprocess
beroende på vilken ÅVC avfallet lämnas i av kunden?
Hur stor miljönytta ger återvinningen jämfört med förbränning eller deponering?
Hur kan SÖRAB förbättra sin verksamhet för att minska på sin miljöpåverkan
utifrån det som har framkommit under examensarbetet fortskridande?

Målet med examensarbetet är att den ska svara på ovanstående frågeställning och
resultera i en rapport där resultatet presenteras för ett ton av varje avfallstyp när de
lämnas i olika ÅVC:er. Betong och hårdplast samlas dock bara i en ÅVC och då kommer
bara resultatet bara vara för den ÅVCn.

1.3 Avgränsningar
Examensarbetet pågick i 20 veckor och det var därför nödvändigt att begränsa den del
av återvinningsprocess som undersöktes och antal fraktioner som skulle undersökas. I
den här rapporten kommer koldioxidutsläppen från följande delar av
återvinningsprocessen att tas med:
•

•
•
•

Transport av avfallet (inkluderar biltransport och färjetransport)
o Intern transport av avfallet hos SÖRAB
o Transport från SÖRABs anläggningar till externt återvinningsföretag.
Energiförbrukningen från avfallskrossar i SÖRAB
Drivmedelutsläpp från arbetsmaskiner i SÖRAB
Koldioxidutsläppet från behandling av avfallet i externt företag. Inkluderar även
koldioxidutsläppet vid eventuell vidaretransport till förbränningsanläggning och
koldioxidutsläppet vid förbränning.

Avgränsningen för koldioxidutsläppet för transport och behandlingsprocess är från och
med det att kunden lämnar avfallet till en av SÖRABs ÅVCn till en bestämd avgränsning
som illustreras för varje avfallstyp i resultatdelen.
Avfallstyperna har undersökts i följande ordning
•
•
•
•
•

Gips
Däck
Ren betong
Textiler
Hårdplast
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1.4 Tillvägagångssätt
För varje avfallstyp så gjordes en kort litteraturstudie för att ta reda på avfallstypens
allmänna status vad gäller återvinning och miljörisker. Därefter identifierades
respektive avfallstyp återvinningsprocess genom intervjuer med personal på SÖRAB.
Flera beräkningar utfördes vars grund var statistik från SÖRAB och siffror från de
externa återvinningsföretagen. Från SÖRAB mottogs statistik av olika transportvikter
och arbetsmaskinernas dieselförbrukning mm. De externa företag som SÖRAB skickar
sitt avfall till kontaktades via mejl eller telefon. Vid kontakt ställdes vanligtvis följande
frågor:
•
•
•

Hur många kg CO2/ton avfall genereras i er återvinningsprocess?
Går allt avfall som ni får från SÖRAB till återvinning eller sorteras något bort
innan? I så fall vad görs med det? Vart skickas det?
Efter återvinning vad blir produkterna/resterna procentuellt? Om metall eller
andra rester blir över vad görs med det? Vart skickas det?

I det här examensarbetet namnges inte SÖRABS externa företag utan de kommer att
hänvisas till som tex ”däckåtervinningsföretaget”.

1.5 SÖRAB
SÖRABs är ett kommunalt avfallshanteringsbolag som ägs av tio kommuner: Danderyd,
Lidingö, Järfälla, Solna, Stockholm, Sollentuna , Upplands Väsby, Täby, Vallentuna och
Sundbyberg. SÖRABs verksamhet går ut på att ta hand om det avfall som uppstår i
kommunerna (förutom Stockholms) på ett miljöriktigt och ekonomiskt sätt.[11]
SÖRAB har 6 olika återvinningscentraler:
1. Löt (Vallentuna)
2. Smedby (Upplands väsby)
3. Hagby (Hagby)
4. Görväln (Järfälla)
5. Kvarnkullen (Sundbyberg)
6. Stockby (Lidingö)

Figur 1 SÖRABs ÅVC:er

På varje ÅVC kan SÖRABS kunder lämna olika typer av avfall. Kunderna inkluderar både
privatpersoner och företag med mindre mängder avfall.
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2

Teori

2.1 Växthuseffekten och koldioxidens roll
Växthuseffekten är viktig för människans överlevnad på jorden. Utan den hade
temperaturen på jorden varit 35 grader kallare än vad den är idag. Hela tiden så nås
jordens yta av värmestrålning från solen. Jorden skickar tillbaka värmeenergin till
rymden men en del blir dock absorberad av växthusgaserna i atmosfären. Atmosfärens
består till ca 99 % av syre och kväve, resten är koldioxid, metan, vattenånga och
dikväveoxid och är vad som kallas för växthusgaser. [12]
När jorden skickar tillbaka värmestrålning ut till atmosfären så absorberar
växthusgaserna en del av energin men skickar snabbt ut den igen. När energin skickas ut
så går den åt alla håll och en del träffar jordens yta och värmer på så sätt upp jordens
yta. Det är den uppvärmningen som kallas för växthuseffekten.[12]
Växthuseffekt är som sagt nödvändig för människans liv på jorden och i sig inget
problem. Problemet är snarare den förstärkta växthuseffekten som människan ger
upphov till genom att öka mängden växthusgaser i atmosfären. Två av de viktigaste
växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. Halten vattenånga beror på jorden
temperatur och temperaturen beror i sin tur huvudsakligen på mängden koldioxid i
atmosfären. Halten koldioxid har ökat med ca 40 % sen förindustriell tid och stiger idag
med ca 0,5% per år. Denna ökning beror på användningen av fossila bränslen som olja
och kol; men även avverkning av skog och röjning av stora regn- och skogsområden
bidrar till ökningen. Koldioxid står för ca 70 % av växthuseffekten och är långlivad i
atmosfären. I Sverige är 80 % av utsläppen av växthusgaser koldioxid. [12-14]
Avfallshantering påverkar miljön genom bl.a. transportutsläpp, energianvändning och
utsläpp av växthusgaser från återvinningsprocesserna.[10]

Figur 2 Växthuseffekten. Till vänster-atmosfär utan växthusgaser. Till höger-atmosfär med en förstärkt
växthuseffekt. Naturvådsverket. [12]
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2.2 Avfallstrappan
Det finns flera olika sätt att återvinna avfall där vissa alternativ är bättre än andra sett ur
ett miljöperspektiv. Avfallstrappan beskriver hur avfall bör tas om hand utefter en
prioriteringsordning och är en del av EU:s avfallsdirektiv som infördes i svensk lag år
2011. Ibland kan avvikelser från trappan dock vara nödvändiga pga. miljömässiga eller
ekonomiska skäl. [15]

Figur 3 Avfallstrappan [16]

Avfallstrappans steg
1.
2.
3.
4.
5.

Förebyggande av avfall (minimera eller undvika att skapa avfall)
Återanvändning
Materialåtervinning
Annan återvinning, (tex energiåtervinning)
Bortskaffande (deponering)

.
Nedan följer lite mer ingående information om varje steg i avfallstrappan.
2.2.1 Minimera - Förebyggandet av avfall
Det finns en stor miljövinst med att minska på mängden avfall, inte minst för
tillverkningsindustrierna. Genom att minska på avfall så sparas det på både råvaror och
energi. I många fall är det också ekonomiskt gynnsamt. Tillverkningsindustrierna kan
minska på sitt avfall genom att välja grön teknik eller process utformning. Ett annat sätt
som avfall kan minska på är att se till att produkterna som tillverkas är långvariga och
inte skapar så mycket avfall under sin livstid. [17] [10]
Avfall Sverige har en nollvision vad gäller avfall i Sverige år 2020. Ett av målen är att
sambandet mellan avfallsmängderna och tillväxt ska brytas och att avfallshanteringen
ska röra sig uppåt i avfallstrappan. Dvs att mindre ska deponeras och förbrännas utan
istället återvinnas och återanvändas. [18]
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2.2.2 Återanvändning
Ibland är det oundvikligt att skapa avfall och då bör man enligt avfallstrappans andra
steg försöka återanvända det. I den här punkten hör t.ex. möbler och kläder till.
Återanvändning innebär inte endast att en uttjänad produkt återanvänds till samma
ursprungliga syfte utan det inkluderar även att hitta nya användningsområden. Ett
exempel är tex när gungor utgörs av använda däck. Ibland är återanvändning inte alltid
önskvärt eftersom det ekonomiskt och miljömässigt sett är mindre fördelaktig om man
räknar på transport, tvätt, energianvändning mm. [17]
2.2.3 Materialåtervinning
Allt avfall går inte att återanvända men då kanske det istället går att materialåtervinna.
I det här steget ingår tex återvinning av pet flaskor. Genom att materialåtervinna sparas
det på produktionsenergi men för att vara säker på att det ger en miljövinst så måste det
vägas mot energin som krävs för att bl.a. samla in avfallet och för själva
återvinningsprocessen. När avfall materialåtervinns så bearbetas det oftast i flera steg;
tex genom finfördelning, separation, uppvärmning mm. Farliga ämnen som kan finnas i
avfallet (tex i el-avfall) riskerar att orsaka hälsorisker för dem som arbetar med
materialåtervinningen eftersom de farliga ämnena kan frigöras under processen.
Tungmetallerna som släpps ut vid materialåtervinning står för en stor del av det totala
tungmetallutsläppet till luft från avfallshanteringen. [17, 19]
2.2.4 Energiåtervinning
Det här steget inkluderar energiutvinning genom avfallsförbränning eller förbränning av
deponigas.[17] Från förbränning av avfall kan el och fjärrvärme utvinnas. Från 3 ton
avfall kan det utvinnas lika mycket energi som från 1 ton olja. I Sverige är avfall ett
viktigt bränsle för fjärrvärmesystemet; 2014 utvanns hela 16,6 TWh vilket motsvarar
Sveriges totala energianvändning under 2 veckor. Efter förbränning av avfall så finns
det slagg och rökgasreningsrester över som huvudsakligen används som
konstruktionsmaterial i deponier eller deponeras respektive neutraliseringsmedel vid
gruvarbete.[1, 20]

2.2.5 Deponi
Att deponerar avfall betyder att avfallet placeras i en långvarig och kontrollerad plats.
Deponering används för avfall som inte kan behandlas på något annat sätt.
Deponering associeras för det mesta med miljöproblem så som miljöförorening via
lakvatten, gas och bränder.[3, 21]
Lakvatten är det vatten som varit i kontakt med deponin och riskerar att
påverka/förgifta sjöar, vattendrag, mark och grundvatten i närheten av deponin.
Sammansättningen av lakvattnet beror på vad det är för slag avfall som deponerats men
oftast så innehåller det olika miljögifter (t.ex. dioxiner), metaller mm. För att förhindra
miljöförgiftning så går lakvattnet igenom nitrifikation.[3] [17]
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2.3 Sverige och avfallshantering
I Sverige rör sig avfallshanteringen uppåt i avfallstrappan. År 2014 hade bl.a.
materialåtervinningen ökat med 10 procent jämfört med 2013 och insamling av
källsorterat matavfall ökade med 5 procent. Energiåtervinningen och deponering av
hushållsavfall minskade med fyra respektive en procent.[1]

Figur 4 Sveriges återvinningstrend 1975-2014 [1]

Sedan början av 90- talet har avfallshanteringen i Sverige förändrats mycket. Framförallt
så har ändringar skett i ansvarsfördelningen genom att producentansvaret infördes. I
början gällde det bara förpackningar och returpapper men idag gäller
producentansvaret även däck, bilar, el-avfall och batterier. I framtiden väntas det ändras
ytterligare. [10]

2.4 Återvinning av olika typer av avfall
Olika typer av avfall ska återvinnas utifrån sina egenskaper så återvinningsprocessen
varierar beroende vilken typ av avfall som avses. Lokala och geografiska förhållanden
samt hur väl sorterat avfallet är har också en inverkan på val av process. [19]
2.4.1 Däck
Under ett däcks livslängd så slits ungefär 20 procent av dess vikt bort. När däcket inte
längre uppfyller kravet på mönsterdjup enligt lag så måste det återvinnas. Däck kan
återvinnas på flera sätt; återanvändning genom regummering av det slitna däcket,
materialåtervinning eller energiåtervinning. I Sverige räknas däck som industriavfall
och omfattas av producentansvaret. Idag återvinns idag över 90 % av alla uttjänta däck
vilket motsvarar 50-55 tusen ton. Totalt går ca 30 % av däcken går till förbränning där
energi utvinns medan andelen som går till materialåtervinning och regummering ökar.
[22]
Tidigare kunde däck deponeras men från och med 1 juli 2003 är det förbjudet att
deponera däck såvida det inte används för täckning av en avslutad deponi. Enligt Svensk
Däckåtervinning så används den största mängden av uttjänta däck av cementindustrin
till förbränning och även anläggningar för fjärrvärme och elproduktion. [21, 23]
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2.4.2 Gips
Det finns olika typer av gips, den naturligt förekommande gipsstenens sammansättning
är CaSO4*2H20. Gips används för det mesta i gipsskivor för byggnadskonstruktion och
består av gips som har kartong- eller pappöverdrag. Gipsskivor är återvinningsbara och
vid försiktig nermontering kan de återanvändas vid nya byggen.[24]
I Sverige är det idag förbjudet att deponera gips i en deponicell tillsammans med avfall
som överskrider en viss procentuell mängd organiskt avfall mätt mot totala mängden
organiskt- och löst kol. Om mängden organiskt material är för högt ska gipset deponeras
i monoceller såvida inte gipset själv överskrider värdena. [25]
När gipsavfall kommer i kontakt med organiskt material som papper, plast, trä mm. kan
mikroorganismer från det organiska materialet bryta ner det kalciumsulfat som finns i
gipsavfall och bilda svavelväte. Svavelväte är en gas som är giftigt att andas in,
brandfarlig och illaluktande. Närvaro av gasen kan också orsaka korrosion i den
tekniska utrustningen som används för hantering av lakvatten från deponierna.[25]
2.4.3 Textil
I Sverige konsumeras det 15 kilo textil per invånare och år. Textil räknas som
hushållsavfall och står för 0,25 % av den totala mängden hushållsavfall i Sverige. Under
produktion av textil så släpps det ut 15 kg CO2 per ton vilket motsvarar 2-3 % av de
växthusgaser som släpps ut av svensk konsumtion. [19]
Genom att återvinna textil kan utsläppen av växthusgaser minska avsevärt istället för att
skicka det till förbränning. Idag är det framförallt ekonomiska faktorer som hindrar
ökningen av återanvändningen och återvinning av textil. Det är billigare med
jungfrueliga textiler av flera anledningar; bl.a. eftersom jungfrueliga textiler tillverkas i
länder med lägre kostnader (tex U-länder) medan insamling av textil sker i Sverige där
arbetskraften är dyrare. Det ger återvinning av textil låg lönsamhet och därför återvinns
inte textiler i någon större skala i Sverige.[26]
För att öka textilåtervinningen krävs det hjälp av politiska beslut samt
kostnadseffektivare metoder för återvinning. [19]

2.4.4 Betong
Betong är en av Sveriges vanligaste byggmaterial. Betong består av en sammansättning
av stenmaterial och cementpasta som tillsammans ger betongen dess unika egenskaper.
För att öka en betongs dragkraft så sätts armering in. Livstiden för betong i ett bygge är
över 100 år och efter det ska det återvinnas eller deponeras.[27]
Att deponera ren betong är inget miljöhot eftersom det inte avger några skadliga ämnen.
Däremot om betongen är förorenad av till exempel oljor, PCB eller något annat miljögift
så utgör det en miljörisk. Äldre betong kan innehålla lite krom men det anses inte vara
ett miljöproblem. Förorenad betong kan genom ny teknik återvinnas om det yttersta
skiktet av betongen tas bort (0,1-0,5 cm). En behandling som ger miljömässiga och
ekonomiska vinster enligt Avfall Sverige. [28, 29]

15

Vid återvinning av betong separeras armeringsjärnet ut ur betongen för att inte riskera
skada människor och djur vid tippar och dessutom har det ett visst skrotvärde. Under en
betongs livstid så binds koldioxid till den tack vare cementet som betongen delvis består
av. Koldioxiden i luften binds till betongen genom att den omvandlas till kalksten
(karbonat). Kalkstenen påverkar inte betongen livslängd såvida inte armeringen i
betongen kommer i kontakt med kalkstenen i vilket fall korrosion kan uppstå. En
kubikmeter betong innehåller ca 350 kg betong och forskning visar att en femtedel av
koldioxiden som uppstod vid tillverkning av cement binds tillbaka till cementet i
betongen. [30]

2.4.5 Hårdplast
Plaster tillverkas huvudsakligen av olja och naturgas och är en stor miljörisk om det
lämnas i naturen. Plast kan inte helt brytas ner utan blir med tiden till mindre
plastpartiklar som absorberar miljögifter. Djur kan av misstag äta upp plastpartiklarna
och i organismen utsöndras miljögifterna från plast partiklarna och bioackumuleras.
Människan är högst upp i näringskedjan och får följaktligen mest gift i sig.[31]
I Sverige materialåtervinns ca 38 procent av alla plastförpackningar.[22]
Till hårda plaster räknas polypropen (PP) och hög-densitets polyeten (HDPE).
Hårdplaster kallas även för härdplaster. Hårdplaster återvinns genom att de sorteras
och bryts ner till mindre plastflingor (8-10mm). Plastflingorna fungerar som råvara till
nya produkter som t.ex. rör, mattor och blomkrukor. Med ett ton återvunnen hårdplast
kan 84 000 blomkrukor tillverkas. Enligt SWEREC sker en koldioxidbesparing med 2 kg
koldioxid genom att återvinna ett kg plast jämfört med om man skulle tillverka
motsvarande mängd.[31]

3 Genomförande

För varje avfallstyp så beräknades koldioxid per ett ton avfall både för SÖRABs
återvinningsprocess och en alternativ process samt miljönyttan mellan båda
processerna. Ett beräkningsexempel för SÖRABS återvinningsprocess för gips finns i
bilaga 6.

3.1 Ekvationer
I den här delen presenteras ekvationerna som användes för att beräkna
koldioxidutsläppet för olika delar av återvinningsprocesserna: transport,
behandlingsprocessen i det externa företaget, arbetsmaskinerna i SÖRAB och eventuell
förbränning.
I resultatdelen kommer varje avfallstyps återvinningsprocess att illustreras och för att
enklare förstå figurerna visas de här bredvid de ekvationer som beräknar
koldioxidutsläppet för det figurerna representerar.
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3.1.1 Koldioxidutsläpp per ton transporterad avfall - Biltransport
När ett ton avfall transporteras från punkt A till B så står varje ton avfall för en viss del
av koldioxidutsläppet som transportmedlet genererar. Koldioxidutsläppen för
biltransporter har antagits vara den som genereras både tur och retur.

Figur 5 Exempelbild för beräkning av transportutsläpp per ton avfall
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F = 1,1395 kg CO2/km
För alla transporter med lastbil antogs det att varje transport utfördes av samma
transportföretag. Varje kg CO2/km räknades med hjälp av siffror givna av
transportföretaget. Konstanten för kg CO2/km kommer i beräkningar betecknas som F.
LAB = avstånd mellan punkt A och B i km.
Vanligtvis kommer punkt A stå för en av SÖRABs ÅVC:er och B för ett företag som tar
emot avfall från SÖRAB. Men det kan också stå för transporter mellan SÖRABs ÅVCn
eller trasnport till förbränningsanläggning. I figurerna i resultatdelen redogörs det för
mellan vilka punkter transporterna avses.
MA = medelvikt av transporterad avfall
Medelvikten skickad från punkt A.
SÖRAB har ingen direkt statistik på hur mycket en full transport väger i de fall när
transporterna är mellan olika ÅVCn. För det krävdes beräkningar, för att veta mer se
bilaga 5.
PBrännbart = procent som förbränns
”P” tas bara med ifall transporten avser en transport som är på väg mot förbränning. För
varje ton som lämnas på en av SÖRABs ÅVCn förbränns i vissa fall en del under
återvinningsprocessen. P står för den procentuella delen som förbränns och varierar
beroende på vilken fraktion det räknas på. Se figur 6.

Figur 6 Exempelbild, en del av avfallet skickas efter återvinning hos det externa företaget vidare till en
förbränningsanläggning. I det här fallet är ”L” , dvs transportlängden, tre olika värden och således behövs tre
individuella beräkningar.
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3.1.2 Koldioxidutsläpp per ton transporterat avfall – Färjetransport

Figur 7 Exempelbild på färjetransport mellan två hamnar.
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B = 2,4 kg/ton,km
Koldioxidutsläpp av en färja per transporterat ton och km. Siffran antas gälla alla
färjetransport. Det var svårt att hitta uppgifter på det så 2,4 bestämdes efter
beräkningar (se beräkning i avsnitt 3.2.2).
LAB = avstånd mellan punkt A och B i km.
Punkt A och B står för de olika hamnen båten transporteras emellan. För att se avstånd
se bilaga 3, tabell 14.
PBrännbart = procent som förbränns
”P” tas bara med i de fall färjetransporten avser en transport som är på väg mot
förbränning. För varje ton som lämnas i en av SÖRABs ÅVCn förbränns i vissa fall en del
under återvinningsprocessen. P står för den procentuella delen som förbränns och
varierar beroende på vilken fraktion det räknas på. Se figur 6.
3.1.3 Koldioxidutsläpp i externa företaget
SÖRABs anläggningar samlar in avfall men skickar det vidare till andra
återvinningsföretag där det behandlas. I vissa fall sorteras rester ut innan själva
behandlingen och koldioxidutsläppet som genereras när en kund tex lämnar ett ton
avfall i ÅVCn ”A” räknas ut med ekvation 3.

Figur 8 Exempelbild, beräkning av behandlingsprocessens utsläpp i det externa återvinningsföretaget.
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U = olika värden beroende på återvinningsföretag
Utsläpp av ett ton avfall i kg CO2/ton avfall som går igenom behandlingsprocessen i ett
extern återvinningsföretag.
X = procentuell andel som inte når behandlingsprocessen.

3.1.4 Koldioxidutsläppet vid förbränning
!" !!

1 ton * 300 * PBrännbart = !"# !ö!"!ä!"! !"#!$$

[4]
Figur 9 Förbränningsanläggning

PBrännbart = procent som förbränns
För varje ton som lämnas på en av SÖRABs ÅVCn förbränns i vissa fall en del under
återvinningsprocessen. P står för den procentuella delen som förbränns och varierar
beroende på vilken återvinningsprocess som det räknas på.
Förbränningsutsläpp = 0,3 ton koldioxid/ton förbränt avfall
Olika avfallstyper genererar olika mycket koldioxid när det förbränns. I beräkningarna
har det dock antagits att koldioxidutläppen för alla avfallstyper är lika med den för
”blandat avfall”.
3.1.5 Miljönytta
Miljönyttan räknades ut genom att ta skillnaden mellan resultaten för de totala
koldioxidutsläppen för den alternativa återvinningsprocessen och SÖRABs
återvinningsprocess.

𝐴𝑙𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 − 𝑆Ö𝑅𝐴𝐵𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 = 𝑀𝑖𝑙𝑗ö𝑛𝑦𝑡𝑡𝑎
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3.1.6 SÖRABs arbetsmaskiner
Med hjälp av SÖRABs årliga mängdstatistik och dieselförbrukning för sina respektive
ÅVCn beräknades mängd diesel per ton avfall. Siffran antogs vara den dieselföbrukning
som krävdes för att ta hand om avfallet i respektive ÅVC. Dvs lasta på/av avfallet mm.
Med hjälp av ekvation 6 beräknades vad den dieselföbrukningen motsvarade i kg
koldioxid per ton avfall.
!"
!Å!"

!" !!

!
∗ 𝐶 = !"# !"#!$$

[6]
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DL = varierar för varje ÅVC
Respektive ÅVC årliga dieselförbrukning i liter.
C = 2,67 kg CO2/liter diesel
Antal kg koldioxid som genereras vid förbrukning av en liter diesel
MArbetsmaskin = variera för varje ÅVC
Respektive ÅVC mängd behandlat avfall under ett år. För att få den här mängden för
varje ÅVC så läste inte det totala mängden helt rakt av för varje ÅVC av utan bara det
avfall som på något sätt hanteras med SÖRABs arbetsmaskiner valdes ut och
summerades. Tex så ingår inte hantering av el-avfall i summan.
På Hagby ÅVC finns det separata dieselmängder som heter ”Hagby ÅVC” och ”Krossning
Hagby”. I beräkningarna har det tolkas som om dieselförbrukningen i Hagby ÅVC är det
som förbrukats när avfallet tas om hand i ÅVCn och dieselförbrukningen i ”Krossning
Hagby” är det som förbrukas när avfallet skickas till plattan i Hagby och tas om hand
där. Som ”Resultat” delen kommer att visa så når inte allt avfall som kommer till Hagby
både ÅVCn och plattan utan vissa avfall når bara ÅVCn och inte plattan. I dessa fall
kommer bara arbetsmaskinen för ÅVCn att räknas med.

3.2 Beräkningar
Under beräkningsprocessen gjordes flera antaganden vad gäller transporten.
Vissa siffror som användes konstant under beräkningsprocessen presenteras under
”Beräkningar” i den här delen. Dessa konstanter inkluderar utsläpp av biltransporterna
CO2/km och färjetransporten CO2/ton,km.
3.2.1 Avfallskrossen
Avfallskrossen krossar avfall som ska till förbränning/energiutvinning och eftersom ingen
tidigare siffra fanns på hur mycket koldioxid som avfallskrossen genererar per ton avfall så
gjordes det beräkning på det. Under en timme beräknades antal ton som krossades av
avfallet och energiåtgången
Beräkning av antal ton avfall/genom avfallskrossen per timme
Antal skopor: 9/h
Volym på skopa: 16 m3
Densitet på avfall 250 kg/m3 (antagen utefter en lista som finns på SÖRAB för blandat
brännbart avfall)
9 ∗ 16 ∗ 250 = 36000 𝑘𝑔 = 36 𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙/ℎ
Beräkning av kg CO2/timme genom avfallskrossen
Energiförbrukning per timme lästes av i början och slutet av en timme då avfallskrossen
var igång.
Första avläsningen: 1661,59 MWh
Andra avläsningen: 1662,01 MWh
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1662,01-1661,59= 0,42 MWh = 420 kWh
1 kWh motsvarar 20 g CO2 enligt Elverket.
420 ∗ 20 = 8400𝑔 = 8,4 𝑘𝑔
Slutgiltiga beräkningen av CO2/ton avfall som går igenom avfallskrossen
Med hjälp av de två föregående beräkningarna beräknades koldioxidutsläppet som
genereras av avfallskrossen per ton avfall som går igenom den.
8,4/36 = 0,23 kg CO2/ton avfall
3.2.2 Färjetransport
En del av avfallstyperna kräver färjetransporter för att nå det externa
återvinningsföretaget. Precis som för biltransport så har det här antagits att
färjetransporterna utförs av samma företag och att utsläppen således är likadana för alla
transporter till sjöss.
Viking Line har antagits vara transportföretaget. Mellan Åbo och Stockholm är det är
koldioxidutsläppet 0,18 kg CO2/person,km. Mha av medelvikten av en svensk invånare
(75,2kg) räknades kg C02/ton,km [32, 33]
0,18
𝑘𝑔
∗ 1000 = 2,4
75,2
𝑡𝑜𝑛, 𝑘𝑚

3.3 Figurer
Figurerna av återvinningsprocesserna ritades med hjälp av programmet yEd och
ikonerna i figurerna ritades i Microsoft PowerPoint.
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4 Resultat och diskussion
I den här delen kommer resultat för varje avfallstyp att presenteras och diskuteras
individuellt och därefter kommer det att följas av en slutgiltig diskussion. Resultaten
presenteras i form av kg koldioxidutsläpp per ett ton avfall och miljönyttan för SÖRABs
återvinningsprocess samt den alternativa processen. Utöver resultatet kommer också
återvinningsprocessen av avfallet hos SÖRAB att beskrivas.
Koldioxidutsläppet per ton avfall har summerats från de olika delarna av processerna
(se sektion 1.3 Avgränsningar). Avgränsningarna för varje avfallstyp kommer att
illustreras med bilder där de hela linjerna är inom avgränsningen medan de streckade
linjerna inte är det.
För att veta mer om transportlängderna och vikterna transporterade mellan punkterna i
figurerna se bilagor

4.1 SÖRABs återvinnings av gips

Figur 10 SÖRABs återvinningsprocess för gips

SÖRABs Gipsavfall samlas in på samtliga återvinningscentraler och skickas till Hagby
ÅVC, (se figur 10). Containern med gipsavfall som Hagby tar emot från de olika ÅVC:erna
tippas inte i sorteringsplattan utan lastas bara av varefter en tom container lastas på.
Vid enstaka tillfällen tippas dock gipsavfallet i sorteringsplattan när en tom container
inte finns tillgänglig. Gips tippas också i sorteringsplattan av SÖRABs företagskunder.
Från Hagby skickas 3 stycken containrar per transport till ett gipsåtervinningsföretag.
Varje container har plats med 10 ton gipsavfall/container. Enligt
gipsåtervinningsföretagets generella siffror är det ca 96-97 procent som blir återvunnet
till gipspulver och de resterande 3-4 procenten är det som blir över i form av bl.a. tapet,
väv och papper. De brännbara resterna skickas vidare till ett företag där de blandas
med blöta sopor och förbränns.[34]
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För att beräkna miljönyttan av SÖRABs nuvarande
återvinningsprocess har den jämförts med om gipset istället
skulle transporterades till SÖRABs avfallsanläggning i Löt och
deponeras (se figur 7).

Figur 11 Alternativ process för
gips (Deponering)

Tabell 1 Gipsresultat

Gips

Resultat [kg C02/ton gips ]

SÖRABs process

Löt
Stockby Görväln Kvarnkullen Smedby Hagby
21,62
24,16
26,21
27,19
24,84
22,82

Alternativ process*

58,51

73,52

75,51

69,73

67,75

67,43

Miljönytta mot deponering 34,35
48,32
47,32
44,89
i Löt avfallsanläggning*
*Utsläppet av gips i deponi är 58,5 kg CO2/ton gipsskivor [35]

44,93

45,81

Tabell 2 Gipsresultat procent

ÅVC
Löt
Stockby
Görväln
Kvarnkullen
Smedby
Hagby

Transporter
[%]
22,76
25,98
23,55
19,32
18,08
13,71

Behandlingsprocess
[%]
23,84
21,98
21,19
23,19
25,24
26,64

Arbetsmaskiner
[%]
3,75
6,26
11,12
9,18
4,10
4,13

Förbränning [%]
49,66
45,79
44,14
48,31
52,58
55,51

4.1.1 Diskussion kring gipsresultat
Koldioxidutsläppet för varje ton gips varierar mellan 21,62-27,19 kg CO2 beroende från
vilken ÅVC gipset börjar sin återvinningsprocess. Tabell 1 visat att koldioxidutsläppet
är störst för Görväln och minst i Hagby ÅVC.
Att koldioxidutsläppet är minst för Hagby är inte överraskande:
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Figur 10 illustrerar att ett mellansteg i SÖRABs återvinningsprocess av gips är att samla
in gipset på Hagby ÅVC vilket gör att om en kund lämnar sitt avfall direkt i Hagby ÅVC så
kommer första transporten (första bilen från vänster i figur 10), i det fallet inte existera.
Görväln har störst koldioxidutsläpp vilket beror på att Görvälns arbetsmaskiner har
störst koldioxidutsläpp per ton avfall jämfört med de andra ÅVC:erna. (2,13 kg/ton
avfall, se bilaga 1). I tabell 2 ses det också att det en större andel av det totala
koldioxidutsläppet kommer från arbetsmaskinerna jämfört med de andra ÅVC:erna.
I de fall ÅVC:ernas arbetsmaskiner inte varit inkluderade i resultaten skulle Löt haft
högst total koldioxidutsläpp eftersom Löts avstånd från Hagby ÅVC är längst.
I tabell 2 ser man att ungefär hälften av alla ÅVCernas koldioxidutsläpp kommer från
utsläppen som genereras vid förbränning av den brännbara delen i ett ton gips, dvs
pappret och tapet mm. Eftersom utsläppet har antagits vara densamma som för blandat
brännbart, dvs 0,3 ton koldioxid per ton brännbart avfall så genererar 3-4% en betydligt
mängd koldioxid. Som det dock beskrevs tidigare så förbränns inte avfallet egentligen
direkt utan blandas med blöta sopor men det har inte antagits förändra
koldioxidutsläppet.
Miljönyttan för gips jämfört med deponering är positiv. Vilket innebär att SÖRABs
återvinningsprocess genererar mindre kg CO2 per ton återvunnet avfall än om gipset
istället skulle skickas till deponering på Löt avfallsanläggning. När gips deponeras är det
inte transport utsläppen som genererar mest koldioxid utan deponeringen själv genom
bildning av deponigas. Den genererar hela 58,5 kg/ton ifall det antas att all gips som
deponeras är gipsskivor. [35]

4.2 SÖRABs återvinning av däck

Figur 12 SÖRABs återvinningsprocess av däck
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Däck samlas in på samtliga återvinningscentraler och skickas till Hagby
återvinningsanläggning. Däcken samlas i ett särskilt fack på Hagby
återvinningsanläggning för vidare transport men ibland hamnar också däck på
sorteringsplattan av företag som otillåtet lämnar det där. I resultatet har det dock bara
räknats med att däck lämnas in på ÅVC. Från Hagby återvinningsanläggning
transporteras däcken till ett däckåtervinningsföretag.
Enligt däckåtervinningsföretaget så tog de emot 321,63 ton däck från SÖRAB år 2014.
De hade inga specifika siffror för materialets kvalitet från SÖRAB utan bara generella
siffror vilket har fått vara basen för beräkningarna (se figur 8).
Däckåtervinningsföretagets ”behandling” av hjul är huvudsakligen att separera fälgar
från däck. Fälgarna säljs vidare som skrot för nedsmältning och nytillverkning av
fordonskomponenter. Däcken skickas till ett återvinningsföretag som använder det till
konstgräsplaner, inblandning i asfalt och förbränning i cementindustrin. Det brännbara
materialet skickas till avfallsförbränning. . Det har antagits att en full transport skickas
till förbränning, dvs 30 ton. [36]
Miljönyttan har räknats genom att jämföras SÖRABs process mot förbränning eftersom det
vore det troligaste alternativet i det fall producentansvaret och SÖRABs återvinningsprocess
inte existerade.

Figur 13 Alternativ process för däck
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Tabell 3 Däck resultat

Däck

Resultat [kg C02/ton gips ]

SÖRABs process
Alternativ process
Miljönytta mot
förbränning

Löt
Stockby
67,71
71,28
678,47 682,04
610,76 610,76

Görväln
72,41
683,17
610,76

Kvarnkullen Smedby
69,30
66,71
680,06
677,47
610,76
610,76

Hagby
65,05
675,82
610,76

Tabell 4 - Däck resultat procent

ÅVC

Transporter
[%]

Behandlingsprocess
[%]

Arbetsmaskiner
[%]

Förbränning [%]

Löt
Stockby
Görväln
Kvarnkullen
Smedby
Hagby

91,46
90,86
89,09
89,67
91,28
91,13

7,85
7,46
7,34
7,67
7,97
8,17

0,18
1,20
3,09
2,16
0,23
0,17

0,51
0,48
0,48
0,50
0,52
0,53

4.2.1 Diskussion kring däckresultat
Koldioxidutsläppet för varje ton däck varierar mellan 64,71-72,06 kg CO2.. Precis som i
resultatet för gips så är koldioxidutsläppet minst för Hagby och störst för Görväln vilket
kan förklaras på samma sätt som för gipsresultaten. I tabell 4 kan vi se att för nästan alla
ÅVC:er så står transport delen för över 90 procent av det totala koldioxidutsläppet vilket
beror på att den totala transportavstånden är ca 500 km. Det är mycket i jämförelse med
tex gips återvinningsprocess vars totala transportavstånd är ca 50 km.
Miljönyttan är densamma ifrån alla ÅVC:er och är väldigt stor. Hela 610,76 kg besparas
miljön genom att inte skicka däcken till förbränning. Den stora miljönyttan har med att
göra att den alternativa processen har en längre transportlängd och dessutom
inkluderar en färjetransport på 150 km. (tabell 14 i bilaga 3). Utöver färjetransporten
förbränns det ett helt ton däck vilket genererar 300 kg koldioxid.
Medelvikten som skickas till däckåtervinningsföretaget från Hagby är 18 ton (se tabell
17, bilaga 4) men det varierar mycket. Statistiken från vilket den medelvikten är
beräknad har en standardavvikelse på 5,6 ton där den lägsta vikten ligger på 6,22 ton
och den högsta på 25,52 ton. Det här beror kanske på att det inte är SÖRAB som sköter
transporterna utan däckåtervinningsföretaget som själva hämtar däck när de vill.
Ifall medelvikten av de transporterna ökade skulle koldioxidutsläppet minska, för varje
ton ökad medelvikt skulle det totala koldioxidutsläppet kunna minska med nästan 3 kg
per ton.
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4.3 SÖRABs återvinning av betong

Figur 14 SÖRABs återvinningsprocess av betong

Ren betong samlas in enbart på Hagby ÅVC och inget tippas på sorteringsplattan.
Därefter transporteras 3 containrar vidare till ett betongåtervinningsföretag.
Enligt betongåtervinningsföretagets generella siffror utgör 20 procent av vikten metall,
10 procent försvinner med vinden (svinn) och resten klipps, krossas mm i deras
återvinningsprocess. I SÖRABs fraktion för ren betong är emellertid metall inte tillåtet
så därför har det antagits att hela 90 procent återvinns.
I det fall där metall sorteras ut så skickas den till metallåtervinningsföretag. Dvs
nedsmältning och användning till nya komponenter.
Miljönyttan för ren betong har beräknats genom att jämföra SÖRABs
återvinningsprocess med deponering av ren betong på Löts avfallsanläggning.

Figur 15 Alternativ process för betong
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Tabell 5 Betong resultat

Betong

Resultat [kg C02/ton gips ]

SÖRABs process
Alternativ process (deponering)
Miljönytta mot deponering i Löt

Hagby
2,86
3,15
0,29

Tabell 6 Betong resultat procent

ÅVC

Transport[%]

Behandlingsprocess [%]

Hagby

43,95

52,21

Arbetsmaskiner
[%]
3,83

Förbränning [%]
0

4.3.1 Diskussion kring betongresultat
Eftersom ren betong bara samlas in i Hagby ÅVC så finns det bara ett resultat vilket är
2,86 kg koldioxid. Ca 52 procent representerar betongåtervinningsföretagets utsläpp (se
tabell 6). Detta beror på att det bara finns en enda transport när betong ska återvinnas
(se figur 14) och att den transportlängden är kort (14,9 km). Således blir
behandlingsprocessen bidrag till utsläppet stort jämfört med transporten.
Miljönyttan för SÖRABs återvinningsprocess jämfört med deponering är positiv, 0,29 kg
koldioxid sparas miljön. Detta är en relativt låg miljönytta vilket beror på att betong inte
genererar något utsläpp i deponin eftersom den är ren och inte nedbrytbar. Ifall
miljönyttan ses från ett annat perspektiv än koldioxidutsläppets kan det diskuteras om
miljönyttan egentligen är större. Delvis kan man tänka på att deponin ligger längst ner i
avfallstrappan och om det deponeras behövs motsvarande mängd betong produceras på
nytt för att täcka behovet som den återvunna betongen i annat fall skulle täcka. Man kan
också tänka på att betong tar mycket plats i en deponi vilket kanske skulle innebära att
deponin skulle behöva utökas i storlek och genom det skapa ett större koldioxidutsläpp.
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4.4 SÖRABs återvinning av textil

Figur 16 SÖRABs återvinningsprocess av textil för materialåtervinnning. Resultaten inkluderar inte utsläpp
från återvinningsföretaget av textil och förbränningen. Resultaten inkluderar således bara transporter och
arbetsmaskiner.

I SÖRABs ÅVCn kan kunder välja att lägga sin textil på antingen en fraktion för
återanvändning eller materialåtervinning. Koldioxidutsläppen har räknats ut för
återvinningsprocessen av den textil som skickas för materialåtervinning.
Textilen skickas från alla ÅVCn direkt till ett företag där det samlas in. Textiler från
Hagby, Smedby och Görvalns till Rosersberg transporteras av SÖRABs transporter
medan textilen i Kvarnkullen, Stockby och Löt hämtas av insamlingsföretagets
transporter eftersom mängderna där är mindre.
I företaget samlas textilerna tills den totala vikten är 16-18 ton sedan skickas det vidare
till Holland med lastbil och färja.
I Holland sorteras textilerna i olika kategorier. Bla ”hög kvalitet”, ”export kvalitet”,
”återvinningsbar” mm. Av kostnads- och effektivitetsskäl görs noggrannare analyser av
enskilda volymer endast vid behov vilket oftast är när leveranserna kommer från ett
nytt område eller vid större avvikelser från ”normalfördelningen”. Därför finns endast
ett fåtal exakta resultat för textiler från SÖRAB.
Det som i figur 16 visas som ”textiler för återanvändning” inkluderar både hög kvalitetsoch exportkvalitets textiler. Av en mätning som gjordes för SÖRABs textiler 2014
sorterades mer än hälften som kategorin ”export kvalitet” och skickades vidare till
huvudsakligen Afrika men även Mellanöstern. En mindre del (3,10 %) blev
kategoriserad som högkvalitetstextiler och exporterades till Ryssland och Sydamerika
Innan SÖRAB hade en fraktion för textiler för materialåtervinning så brukade de
textilerna hamna i fraktionen för brännbar. Miljönyttan har därför räknats ut genom att
jämföra SÖRABs process mot förbränning av textilen.
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Figur 17 Alternativ process för textil (Förbränning)

Tabell 7 Textil resultat

Textil
SÖRABs process
Alternativ process
Miljönytta mot
förbränning

Resultat [kg C02/ton gips ]
Löt
270,25
323,47
53,23

Stockby
289,67
320,88
31,21

Görväln
287,31
320,85
33,54

Kvarnkullen
286,25
315,37
29,11

Smedby
275,97
311,56
35,59

Hagby
278,87
307,21
28,34

4.4.1 Diskussion kring textilresultat
I resultatet har utsläppen av textilåtervinningsföretaget inte tagits med samt den
eventuella transporten av det som förbränns vilket beror på att företaget inte hade
möjlighet att ge den informationen. Av den anledningen visas inte en tabell av den
procentuella fördelningen av koldioxidutsläppet men den ungefärliga fördelningen är 92
procent transport, 0,4 procent arbetsmaskiner och 7,6 procent förbränningsutsläpp.
Som tabell 7 visar så är miljönyttan positiv. I det fall koldioxidutsläppet för det
textilåtervinningsföretagets koldioxidutsläpp och eventuell transport till förbränning
skulle överstiga 30 kg koldioxid skulle miljönyttan minska eller bli negativ. Det är dock
inte troligt att utsläppen för de delarna totalt är så stora.
Av det totala koldioxidutsläppet står transporten för 92 procent. Det ska dock kommas
ihåg att koldioxidutsläppen för biltransporterna beräknas för både tur och retur och
eftersom transportlängden för processen är extra lång (över 1200 km) kommer det
påverka resultaten för textilen mycket. Färjetransporterna är korta (4,9 och 18,7 km)
och bidrar med ca 20 procent av utsläppen för transporten.
Det är möjligt att miljönyttan för processen egentligen är större. Tillverkning av textil är
mycket energikrävande och kräver mycket vatten vilket sett från det perspektivet skulle
kunna resultera i en större miljönytta.
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I figuren kan man se att ca 74,66% går till återanvändning. Det är svårt att säga ifall det
egentligen är textiler som kunde ha lagts i SÖRABs andra fraktion där textilerna går till
återanvändning inom Sverige. För att veta det skulle man behöva se över vilka krav som
gäller för återanvändning eller vidare försäljning av t.ex. en tröja i Sverige vs sälja den
vidare till Afrika som är ett land där en hög procent av textilerna slutligen transporteras
Eftersom alla transporter från varje ÅVC går direkt till ett externt företaget utan att
samlas i Hagby ÅVC först så finns det inga exakta utgående vikter till det första företaget
(figur 16), bara årliga transporterade mängder. Det beror på att Hagby ÅVC är den enda
som väger transporterna. Det blev då tvunget att anta att alla transporter av textil var
densamma som för Hagby ÅVC, dvs 5 ton per transport. Vilket troligtvis inte alls
stämmer för Löt, Stockby och Kvarnkulles ÅVC:er där mängderna är mindre och av den
anledningen hämtas det externa företaget själva.

4.5 SÖRABs återvinning av hårdplast

Figur 18 SÖRABs återvinningsprocess av hårdplast/kommunplast

Hårdplast samlas på Hagby ÅVC och skickas först till ett företag där det balas. Därefter
skickas plasten vidare till ett plaståtervinningsföretag. Hos plaståtervinningsföretaget
återvinns 55 procent till plastflingorna som används som råvara för nya plastprodukter
och 45 procent skickas till förbränning i Gotland. Det har antagits att en full transport
skickas till förbränning från plaståtervinningsföretaget, dvs 30 ton.
Återvinningsgraden för hårdplast är vanligtvis ca 75 procent och anledningen till att den
bara är 55 procent för SÖRABs hårdplast är eftersom återvinningsprocessen i fråga är
ny och de 55 procenten är baserade på ett ”test” som SÖRAB skickat till
plaståtervinningsföretaget. I framtiden väntas dock återvinningsgraden höjas för
SÖRAB hårdplast.
Miljönyttan beräknades genom att jämföra SÖRABs återvinningsprocess med
förbränning av hårdplast.

Figur 19 Alternativ process för hårdplast/kommunplast
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Tabell 8 Plastresultat

Hårdplast

Resultat [kg C02/ton gips ]

SÖRABs process
Alternativ process
Miljönytta mot förbränning

Hagby
313,39
303,54
-9,85

Tabell 9 Plastresultat procent

ÅVC

Transport[%]

Hagby

55,28

Behandlingsprocess
[%]
1,36

Arbetsmaskiner
[%]
0,28

Förbränning [%]
43,08

4.5.1 Diskussion kring hårdplastresultat
Resultatet i tabell 8 visar att miljönyttan är negativ, -9,85 kg koldioxid per ton.
Den negativa miljönyttan beror på att återvinningsgraden i plaståtervinningsföretaget
är låg, dvs 55 procent, vilket gör att hela 45 procent skickas vidare med bl.a färja till
Gotland och förbränns. Brytpunkten till en positiv miljönytta är vid en återvinningsgrad
på 56,6 procent och ifall en återvinningsgrad på 75 procent skulle uppnås skulle
miljönyttan bli 112,81 kg CO2/ton.
Med resulterande miljönytta kan det felaktigt kunna antas att eftersom plasten
miljönytta är negativ så är det inte gynnsamt att återvinna hårdplast med SÖRABs
återvinningsprocess utan förbränningsalternativet är att föredra. Det ska dock kommas
ihåg att den återvunna plasten används till nya plastprodukter och fyller ett behov av
tillverkningsindustrin. Utan den återvunna plasten skulle det kunna tänkas att
motsvarande mängd skulle behövas tillverkas från jungfruligt material vars process
bidrar till ett koldioxidutsläpp och miljöpåverkan som möjligtvis är större än utsläppen
för förbränning.
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5 Slutgiltig diskussion
Resultaten för respektive avfallstyp varierar mycket. Det är svårt att veta hur nära
resultaten är till de verkliga utsläppen då många antaganden har gjorts men ger i det
hela en bra indikation på hur koldioxidutsläppen ser ut för SÖRABS återvinningsprocess.
För att förbättra resultaten skulle antagandet att alla biltransporter är av samma
transportföretag kunna ändras. Egentligen är det olika företag som sköter transporterna
och utsläppen skiljer sig med största sannolikhet mellan de. Genom att ta reda på vilka
transportföretag som sköter vilka transportlängder för respektive avfall skulle
resultaten kunna närma sig det verkliga utsläppet.
Det var väldigt svårt att hitta ett utsläppsvärde för färjor eftersom många
färjetransportsföretag inte uppger de och därför fick en sådan beräknas fram med en
beräkning baserad på antaganden (se avsnitt 3.2.2). Det här påverkade mest resultaten
för hårdplast och däck där miljönyttan blev negativ respektive väldigt hög eftersom
processerna inkluderade långa transportsträckor med färja. Ifall ett mer precist värde i
framtiden hittas för färjetransporterna så skulle resultaten mest kunna ändras för
hårdplast och däck. Precis som för biltransporterna så är det egentligen olika
färjeföretag som sköter transporterna till sjöss och genom att kolla på de individuellt så
skulle det bidra till att resultaten närma sig det verkliga utsläppet.
Resultatet för betongens miljönytta blev väldigt liten men som det nämndes i
diskussionen för betong så behöver det egentligen inte vara helt nära den sanna
miljönyttan eftersom det görs en miljönytta genom att inte behöva framställa ny betong.
För att ta reda på den egentliga miljönyttan så skulle det behövas att en miljönytta
beräknades mellan SÖRABS återvinningsprocess och tillverkningsprocessen av betong
från jungfruligt material. Det skulle även kunna göras för all avfallstyperna för att
beräkna en mer allmän miljönytta som inte är bunden till en specifik alternativ process
som i det här examensarbetet.
Av alla avfallstyper så var det återvinningsprocessen för betongen som hade lägst
koldioxidutsläpp. Det beror på att den tillskillnad från de andra avfallen hade en
återvinningsprocess med kort transportsträcka, hög vikt på last till externa företaget
och ingen brännbar del som skickades vidare till ett förbränningsföretag. Gips var den
enda fraktionen som hade högre vikt än betongen utgående last från Hagby ÅVC men
transportsträckan för den var nästa dubbel så lång och utsläppet i företaget tre gånger
så stort.
De angivna utsläppen från de olika externa företagen är en till osäkerhet/antaganden i
beräkningarna. Det företag som gav de mest specifika utsläppsiffrorna var
däckåtervinningsföretaget även om de inte hade specifika siffror på hur uppdelningen
för däcken från SÖRAB såg ut i deras process. De andra företagen kunde också till viss
mån ge siffror men det var inte alltid helt specificerat till själva återvinningsprocessen.
Tex gav plaståtervinningsföretaget en bränsle- och elförbrukning men elförbrukningen
inkluderade uppvärmningen av deras byggnad mm och inte bara deras arbetsmaskiner.
Texilåtervinningsföretaget uppgav aldrig en siffra vilket berodde på tidsbristenligt dem.
I kontakt med dem visade sig att de ansåg att förbränning med energiutvinning är en
koldioxidfri process vilket är intressant att veta till framtiden. Inte alla har samma
synsätt av vad som anses som en källa för koldioxidutsläpp, vad som är miljövänligt mm.
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Bara plaståtervinningsföretaget hade specifika siffror på hur SÖRABs avfall delas upp
vid återvinningen. Textilåtervinningsföretaget hade specifika siffror för SÖRABs från
2014 men sa också att de vid den tidpunkten hade haft problem med blöta kläder vilket
ger en osäkerhet kring de siffrorna.
En del av det här examensarbetet var att komma med eventuella förbättringsförslag till
SÖRAB. Tidigt under examensarbetets gång visade det sig att SÖRAB hade fossilbaserad
el. Första förbättringsförslaget är således att SÖRAB ska byta till grönt elavtal. SÖRABs
avfallskross är eldriven och genererar 8,4 kg CO2 per timme vilket skulle kunna
undvikas med grönt el. Dessutom skulle koldioxidutsläpp för uppvärmning av byggnad
mm, men som inte kollats i det här examensarbetet, också kunna undvikas. Som ett
företag inom miljöbranschen skulle det också vara gynnsamt för SÖRABs företagsnamn.
Enligt naturvårdsverket är det viktigt att ställa miljökrav vid köp av tjänster och följa
upp dem samt bevaka andra konkurrenter som erbjuder samma tjänst. Det skulle
SÖRAB kunna implementera vid avtal med de externa återvinningsföretagen och sina
transportföretag. Genom att visa att man tycker det är viktigt att veta miljöpåverkan för
den tjänst man köper så sprider man en miljömedvetenhet. Alla företag kanske inte har
siffror på det men om de märker att det är viktigt för deras kunder kan det hända att de
börjar se över det. Precis som i fallet för SÖRAB som ledde till det här examensarbetet.
SÖRAB skulle också kunna börja kolla på alternativ som ligger så närmare sina ÅVCn för
att minska på transportlängderna och kunna mäta de kanske ekonomiska skillnaderna
mot skillnaderna i koldioxidutsläpp. Är det värt det?
För att reducera utsläppen för biltransporterna mellan ÅVCna är det viktigt att vikten
som skickas är så stor som möjligt. Transporterna mellan ÅVCna kan max lasta 30 ton. I
dagsläget är det bara Löt som skickar runt 30 ton till Hagby medan de andra ÅVCna
skickar mellan 11-19 ton per transport när gips eller däck transporteras. De här
skillnaderna beror på att det är olika typer av fraktioner som lastas tillsammans där
vissa fraktioner har stor volym men väger lite. Löt som bara skickar däck och gips till
Hagby har det enklare att få en hög vikts på sina transporter. De andra ÅVCna skickar
också gips och däck men tillsammans med fraktioner som tex trädgårdsavfall, träavfall
mm som inte väger så mycket. I dagsläget har SÖRAB ingen totalvikt på hur mycket de
ingående transporterna väger (se bilaga 5 för mer förklaring) och för att optimera
transporterna skulle sådana siffror möjligtvis vara intressanta. När en last transport blir
ovanligt låg, vad beror det på? Vilka fraktioner lastades tillsammans då?

34

6 Slutsatser
•

Resultaten för varje avfallstyp skiljer sig mycket vad gäller koldioxidutsläppet.
Detta beror på att varje avfallstyps återvinningsprocess i SÖRAB skiljer sig när
det kommer till vikter som transporteras, transportlängder, transportmedel och
utsläppsgrader i de externa företagen. För plast, textil och däck är det
transporten som bidrar till den största delen av utsläppen. För gips är det
förbränningen och för betong är utsläppen i de externa företagen som bidrar
mest vilket beror på att transportlängden för de är relativt korta.

•

Textilens återvinningsprocess hade högst koldioxidutsläpp och betong hade
lägst. Resultaten berodde framförallt på transportlängderna.

•

Miljönyttan beräknad i det här examenarbetet ger inte en helt bra bild på hur den
egentliga miljönyttan ser ut. För att kunna avgöra vare sig en återvinningsprocess
av en avfallstyp är bättre än att bara förbränna eller deponera det så bör också
koldioxidutsläppet av tillverkningen av materialet som inte längre ersätt av den
återvunna produkten inkluderas för att ge en bättre bild av hur den egentliga
miljönyttan ser ut.

•

SÖRAB kan förbättra sin verksamhet genom att byta till grönt elavtal och som en
del av sina avtal med de externa återvinningsföretagen ställa miljökrav och fråga
hur deras koldioxidutsläpp ser ut.

•

Det är viktigt att definiera koldioxidutsläppskällor med de externa företagen så
att inte det blir som för textilåtervinningsföretaget som anser att förbränning
med energiutvinning inte bidrar till koldioxidutsläpp.

•

Resultaten av den här rapporten kan förbättras genom att ta reda på hur mycket
de utgående textilmängderna är för varje ÅVC per transport. I dagsläget finns det
bara för Hagby ÅVC. Vidare kan det förbättras genom att beräkna
transportutsläppen mer noggrant utan antagandet att alla transporter körs av
samma transportföretag vad gäller bil och färja. Eftersom transportavstånden är
störst för textilen så kan resultatet komma att ändras mest för den genom att
bortskaffa antagandena.

•

Textilresultatet inkluderar inte koldioxidutsläppet i återvinningsföretaget och
transporten till förbränning, dessutom har utgående vikter av textilen från
SÖRABs ÅVC:er antagits pga. av brist på statistik. Textilresultatet har således
mest potential för ytterligare ”förbättring”.
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Bilaga 1 – Resultat arbetsmaskiner SÖRAB
Tabell 10 Resultat arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner

Kg CO2/ton

Hagby ÅVC
Hagby kross
Smedby
Löt
Görväln
Kvarnkullen
Stockby
Avfallskrossen

0,110
0,783
0,044
0,013
2,130
1,387
0,747
0,23
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Bilaga 2 – Utsläpp externa återvinningsföretag

Tabell 11 Angivna siffror av externa företag

Extern återvinningsföretag
Betong
Däck
Gips
Plast (Balning)*
Plast (återvinning)

Energi-/Bränsleförbrukning
/ton återvunnen avfallstyp
0,62 liter diesel
Behandling av hjul:
80,85 kWh grön el
2,35 liter diesel
3,5 kWh
1,57 liter diesel

Kg CO2/ton
1,66
6,27
6
0,07
4,2

60,8kWh (ej specifierat för
processen, inkluderar
uppvärmning av byggnad mm.)
ej meddtaget.
Textil
Avfallsförbränning
300
*Siffra gavs av SÖRABs plaståtervinningsföretag (för balning) men siffran är från ett
annat företag som balar hårdplast då plaståtervinningsföretaget inte vid tillfället hade
en siffra på förbrukad energi per ton balat hårdplast
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Bilaga 3 - Transportlängder
Tabell 12 Transportlängder mellan Hagby och resterande ÅVCn

Hagby till vald ÅVC
Hagby- LÖT
Hagby-Stockby
Hagby-Gövälns
Hagby-Kvarnkullen
Hagby-Smedby
Hagby-Hagby

Transportlängd [km]
35,9
28,6
25,5
15,1
9,7
0

Tabell 13 Transportlängder mellan Löt och resterande ÅVCn

Löt till vald ÅVC
Löt-Hagby
Löt-Stockby
Löt-Görvälns
Löt-Kvarnkullen
Löt-Smedby
Löt-Löt

Transportlängd [km]
35,9
50,7
57
45,2
41,3
0

Tabell 14 Transportlängder för varje återvinningsprocess. SÖRABs- och alternativa processen.

Företag
Betong
Hagby-Betongåtervinningsföretag
Däck
Hagby-Däckåtervinningsföretag
Däckåtervinningsföretag-förbränningsföretag
Däck alternativ process
Hagby-Hamn
Färjetransport
Hamn-förbränningsföretag
Gips
Hagby-gipsåtervinningsföretag
Gipsåtervinningsföretag-förbränningsanläggning
Plast
Hagby-Plastbalningsföretag
Plastbalningsföretag-Plaståtervinningsföretag
Plaståtervinningsföretag -Hamn
Färjetransport
Hamn-förbränningsföretag
Plast Alternativ process

Transportlängd [km]
14,9
429
65,4
81,2 km
150
41,05
38,6
10,7
20,3
411
202
123
36,6

40

Hagby - Hamn
Färjetransport
Hamn-förbränningsföretag
Textil
Hagby-Textilföretag
Smedby- Textilföretag
Görvalns- Textilföretag
Löt- Textilföretag
Stockby- Textilföretag
Kvarnkullen- Textilföretag
Textilföretag-Hamn
Färjetransport 1 (från vänster till höger i figur 16)
Hamn-hamn
Färjetransport 2 (från vänster till höger i figur 16)
Hamn-textilåtervinningsföretag
Textil alternativ process
Hagby-förbränningsföretag

81,2
150
41,05
18,7
12,5
32,8
41
32,1
587
4,9
199,6
18,7
646
50,4
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Bilaga 4 – Vikter/mängder transporterade
Tabell 15 Gips medelvikter transporterade till Hagby

GIPS
Hagby till vald ÅVC
Löt-Hagby
Stockby- Hagby
Görvälns-Hagby
Kvarnkullen-Hagby
Smedby-Hagby
Hagby-Hagby

Medelvikt per container gips

Medelvikt fylld transport

10,4
8,1
8,74
10,48
10,24
9,29

32,28
16,96
16,9
18,76
19,05
-

Tabell 16 Däck medelvikter transporterade till Hagby

DÄCK
Hagby till vald ÅVC
Löt-Hagby
Stockby- Hagby
Görvälns-Hagby
Kvarnkullen-Hagby
Smedby-Hagby
Hagby-Hagby

Medelvikt container gips

Medelvikt fylld transport

7,8
4,06
3,26
3,77
4,86
0,42

31,01
11,9
11,13
12,05
13,75
-

Tabell 17 Medelvikt skickad till externa företag

Hagby ÅVC -Gipsåtervinningsföretag
Gipsåtervinningsföretag till förbränning
Hagby ÅVC-Däck
Hagby ÅVC-Betong
Hagby ÅVC-Plast (Balning)
Plast balning-Plaståtervinningsföretag
Plaståtervinningsföretaget till
förbränning
Vald ÅVC-Textil (insamling)
Textil (återvinningsföretag)

30
30 (antagen)
18
27
12
33
30
5
17
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Bilaga 5 – Full transport mellan olika ÅVCn
Idag saknas det vikter av en full transport av en last från en last för de transporter som
kommer från de olika ÅVCerna till Hagby ÅVC. I examensarbetet har det varit ett problem
då beräkningar gjorde för däck och gips transporterna.
Hur görs en vägning av en last från en av SÖRABs ÅVCn i Hagby anläggningen?
En biltransport anländer till Hagby med tre containrar
• Containrarna lastas av och på bilen utefter avfallstyp och vägs på vågen.
• Ifall containrarna kommer från tre olika fraktioner så resulterar det i tre
individuella invägningar på vågen.
• Ifall två av tre containrar är av samma fraktion resulterar det i två vägningar på
vågen.
• Ifall tre av tre containrar är av samma fraktion resulterar det i en vägning på
vågen.
Problemet
När däck och gips transporteras till Hagby ÅVC så är det oftast bara en container av
totalt tre stycken som är gips eller däck. För att beräkna koldioxidutsläppet krävs dock
den totala vikten som transporterats. Alltså vikten som inkluderar annat avfall än gips
eller däck.
Lösning
Eftersom vikten av en full transport inte finns i de fall där all tre containrar är av samma
fraktion så krävdes det beräkningar för att få fram den vikten. När tre containrar av
olika fraktioner vägs gör det inom samma tidsintervall så för att veta vikten för en full
transport summerade vikten av tre containrar som låg inom samma tidsintervall (5-20
min).
För att få den totala vikten för transporterna för gips så valdes alla transporter som hade
en gipscontainer i sig. För varje individuell transport matchades vikterna med andra
containrar som vägts inom samma tidsintervaller som gipscontainern vägdes. Det
resulterade i flera vikter av fulla transporter och av det tog ett medelvärde.
Samma gjordes för däcktransporterna.
Alternativ lösningsförslag
Rent praktiskt går det att mäta hela biltransporten i Hagby ÅVC eftersom hela lastbilen
får plats på vågen. I dagsläget görs det dock inte eftersom den totala vikten inte varit
intressant hittills.
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Bilaga 6 – Beräkningsexempel, GIPS

I det här exemplet är räknebasen ett ton gips från Smedby ÅVC.
Koldioxidutsläpp arbetsmaskiner.
I figuren kan vi läsa av att gips tas emot både i Hagby ÅVC och Hagby platta.
I det här fallet summeras då utsläppen från arbetsmaskinerna i Smedby ÅVC, Hagby ÅVC
och Hagby plattan. Från tabell XX utläses värdena och summeras:
0,044 (Smedby) + 0,110 (Hagby ÅVC) + Hagby kross (0,783) = 0,937 kg CO2/ton gips
Koldioxidutsläpp transporter
Från vänster till höger i ovanstående gipsbild.
Transport 1:
Beräknas med ekvation 1.
A=Smedby
B=Hagby
LAB= 9,7 km (från tabell 12, Hagby-Smedby)
F = 1,1395 kg CO2/km
MA=19,05 (se tabell 15, fylld transport)
!! ∗!∗!
!

=

!,!∗!,!"#$∗!
!",!"

𝒌𝒈 𝑪𝑶 ,

𝟐
= 𝟏, 𝟏𝟔 𝒕𝒐𝒏 𝒈𝒊𝒑𝒔

Transport 2:
Beräknas med ekvation 1.
A=Hagby
B=Gipsåtervinningsföretag
LAB= 38,6 (från tabell 14, Hagby-gipsåtervinningsföretag)
F = 1,1395 kg CO2/km
MA= 30 (se tabell 17)
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!
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= 𝟐, 𝟗𝟑

𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 ,
𝒕𝒐𝒏 𝒈𝒊𝒑𝒔

Transport 3:
Beräknas med ekvation 1.
A=Gipsåtervinningsföretag
B=Förbränningsanläggning
LAB= 10,7 km (från tabell 14)
F = 1,1395 kg CO2/km
MA=30 (se tabell 17, fylld transport)
!! ∗!∗!
!

=

!",!∗!,!"#$∗!
!"

= 0,81

!" !!! ,
!"# !"#$

Eftersom bara 4% av ett ton gips som lämnas i SÖRABs ÅVC skickas vidare till
förbränning i gipsåtervinningsföretaget så multipliceras resultatet med 4%.
𝒌𝒈 𝑪𝑶

𝟐
0,81 ∗ 0,04 = 𝟎, 𝟎𝟑 𝒕𝒐𝒏 𝒈𝒊𝒑𝒔

Koldioxidutsläpp i gipsåtervinningsföretag.
Enligt tabell xx är koldioxidutsläppet 6 kg CO2 när det återvinns från gips till gipspulver.
På figuren kan vi se att 96% blir återvunnet så enlig ekvation XX blir då beräkningen
!"

6 ∗ !"" ∗ 1 𝑡𝑜𝑛 = 5,76

!" !!!
!"# !"#$

Koldioxidutsläpp vid förbränning
Pbrännbart = 0,04
M= 1 ton
1 * 300 * 0,04= 12 kg CO2/ton gips
Totala koldioxidutsläppet
Summan:
0,937 + 1,16 + 2,93 + 0,03 + 5,76 + 12 = 10,829 ≈ 22,82 kg CO2/ton gips
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