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Sammanfattning 

Huvudmålet med projektet har varit att pröva en kombination av processintegration och 

miljösystemanalys via ett exempel från förädling av biprodukter från slakteri och 

styckning. Syftet har varit att identifiera eventuella synergieffekter i form av lägre total 

energiförbrukning vid en koppling av metoderna än vid användning av metoderna var 

för sig, t ex om och i så fall vilka, eventuellt motstridiga, resultat som erhålls enbart 

genom kopplingen mellan de två metoderna.  

 

Projektet har bestått av två faser. Under fas 1 har Ellco Foods produktion i Stidsvig 

inventerats, och möjliga energivinster inom tillverkningen har identifierats och 

diskuterats. Fas 2 har bestått av en miljösystemanalys av produktionen, där 

energieffektiviteten på systemnivå analyserats. Tillsammans med resultaten från fas 1 

har detta utgjort grunden för den syntes som har varit projektets huvudmål. De två 

faserna i projektet har alltså analyserat ett system på olika nivåer varefter slutsatser om 

eventuella synergieffekter och motstridiga resultat dras. 

 

Under fas 1 definierades nyttigheter (produkter och tjänster för omhändertagande av 

biprodukter) som levereras av Ellco Food. Anläggningen inventerades med avseende på 

inparametrar till pinchanalyser som genomfördes, dels för dagens produktion, dels för 

anläggningen vid alternativ, intern användning av biprodukter, avfall och avlopp (de så 

kallade scenarierna). Med hjälp av en produktionsmodell beräknades mass- och 

energiflöden vid anläggningen i dessa olika driftfall, varefter primär energianvändning 

(Cumulative Energy Demand, CED), beräknad enligt en metod publicerad av Ecoinvent 

(Frischknecht et al., 2003 [ 6 ]), och potentiell klimatpåverkan för systemet Ellco Food 

kunde beräknas. Även potentialen för värmepumpning och biogasproduktion bedömdes.  

 

Under fas 2 inventerades andra metoder för att framställa/tillhandahålla de nyttigheter 

som Ellco Food producerar idag med avseende på energianvändning (CED) och 

potentiell klimatpåverkan. Vidare uppskattades total energianvändning och potentiell 

klimatpåverkan för att framställa/tillhandahålla samma nyttigheter vid alternativ intern 

användning av biprodukter, avfall och avlopp enligt fas 1. Beräkningarna utfördes med 

hjälp av Excelmodellen som också användes för att kvantifiera behovet av nyttigheter 

från så kallade kompletterande system.  

 

Med dagens produktmix pekar resultaten i fas 1 och i fas 2 i samma riktning: 

energieffektiviseringsåtgärder enligt pinchanalyserna i fas 1, som visat att de externa 

inköpen av ånga kan minska 15 - 25 %, leder till en även ur systemsynpunkt lägre 

energianvändning (CED) och lägre potentiell klimatpåverkan. Resultaten på 

anläggningsnivå motsäger alltså inte resultaten på systemnivå i de fall produktmixen är 

oförändrad. Detta gäller även de alternativ som omfattar en något ökad elanvändning. 

För Ellco Food är resultaten från fas 1 värdefullt beslutsunderlag i arbetet med 

mediaförsörjning och energieffektivisering. Under arbetet med datainsamlingen har nya 

frågor ställts, vilket också har gett nya insikter. 

 

I scenarierna antas Ellco Food använda sina biprodukter, avlopp och avfall samt i vissa 

fall produkter internt för förbränning och/eller rötning för att minska det externa 

energibehovet. Begreppet ”energieffektivisering” omfattar i detta fall en ”pinchad” 

anläggning men i flera av scenarierna också en förändrad produktion, eftersom vissa 

produkter och biprodukter här används för energiproduktion. Energianvändningen 

(CED) vid anläggningen minskar i två av scenarierna men ökar på systemnivå. I ett 

tredje scenario ökar däremot energianvändningen på anläggningsnivå men tenderar att 
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minska på systemnivå. Resultaten med avseende på energianvändning efter 

energieffektivisering på anläggningsnivå och energianvändning på systemnivå pekar 

alltså åt olika håll. När det gäller potentiell klimatpåverkan ökar den i samtliga scenarier 

där produkter vidareförädlas på andra sätt än i dagens system, men olika mycket. 

  

Att energieffektivisera genom kostnadseffektiv intern användning av biprodukter, 

avlopp och avfall samt, i vissa fall, produkter för energiproduktion i det lilla systemet 

kan alltså leda till energi- och klimatmässiga suboptimeringar för det större systemet. 

Genom att kombinera metoderna kan man hitta företagsekonomiskt intressanta 

lösningar som samtidigt kan vara energi- och klimateffektiva på systemnivå.  

 

Skillnader i datanoggrannhet är en svårighet som erfarits när de två metoderna 

kombinerats i detta projekt. Även brist på metadata (information om data) har ibland 

varit begränsande. Hur allokering av resursanvändning och miljöpåverkan på 

inkommande råvara ska ske är också en metodmässig diskussion: i projektet ”bär” 

råvarorna in till Ellco Food ingen resursanvändning eller miljöpåverkan, eftersom de 

betraktas som avfall från slakt och styckning. 

 

Precis som vid systemexpansion inom annat LCA-arbete har valet av och kvaliteten på 

data för de kompletterande systemen och valet av nyttobas för beräkning av ekvivalenta 

mängder (proteiner, fett, energivärde osv) varit helt avgörande för resultaten; i studien 

används relevanta max- och min-alternativ med god datakvalitet för att åstadkomma 

ytterlighetsvärden för det totala systemet. Valen av scenarier och av kompletterande 

system skulle emellertid ha kunnat göras på annat sätt. 

 

Genom att åtgärda pinchbrotten skulle Ellco Food redan med dagens produktion kunna 

leverera överskottsvärme till ett fjärrvärmenät. Klippans kommun har nyligen investerat 

i en biobränsleeldad panna som försörjer kommunens fjärrvärmenät, och projekterar 

ytterligare en. Ellco Food har tillsammans med grannindustrierna Gelita och Gyllsjö trä, 

som också är potentiella fjärrvärmeleverantörer, fört diskussioner med kommunen om 

möjligheterna att sälja överskottsvärme och därmed bidra till att helt eller delvis ersätta 

denna investering, vilket enligt resultaten från denna studie sannolikt skulle minska 

energianvändningen och potentiell klimatpåverkan på systemnivå. 

 

Projektet har finansierats av den tredje programperioden inom 

processintegrationsprogrammet, Energimyndighetens forsknings- och 

utvecklingsprogram med syfte att utveckla och tillämpa metoder för processintegration, 

och av Ellco Food. 
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Bakgrund 

Livsmedelsindustrin genomgår ständigt förändringar, med ny teknik och nya processer. 

När en förändring planeras är det viktigt att den inte innebär försämringar ur 

resurssynpunkt, utan bidrar till en hållbar utveckling. För att säkerställa detta måste ett 

miljösystemperspektiv anläggas - alla förändringar som sker på grund av den nya 

processen, inte bara de direkta inom industrin, måste analyseras. 

  

Förändringar som syftar till energieffektivisering kan ibland påverka användningen av 

materialströmmar. I SIKs projekt vid Norrmejerier i Umeå, som delfinansierades av 

processintegrationsprogrammets andra programperiod (projekt 20165-1, pågick 2002-

2005), ställdes frågan hur biogasen från rötningen av avlopp och vasslepermeat borde 

omhändertas för att ge största möjliga nytta i ett företagsperspektiv.  Projektet var en del 

av företagets förprojektering inför utökning av kapaciteten för omhändertagande av 

avloppsvatten och vassle vid anläggningen i Umeå. Flera alternativ hade värderats och 

man hade fastnat för rötning av avloppet i en biogasanläggning samt ultrafiltrering och 

indunstning av vassle. I projektet utvärderades hur biogasen borde användas på bästa 

sätt i mejeriet. En pinchanalys och därefter följande systemanalys genomfördes. 

Prognosen för total mängd inköpt el år 2005 visade på 55 000 MWh/år om ingen 

energibesparing gjordes. Olika fall för alternativ användning av biogas och 

avloppsvärme utreddes. Resultaten visade bl a att en biogasanläggning kunde minska el-

inköpen med 19 000 MWh/år, med ökad intern värmeväxling kunde ytterligare upp till 

ca 5 700 MWh/år sparas och med värmepump på utgående avlopp sparades ytterligare 

ca 3 000 MWh/år. Alternativet med gasturbin var inte ekonomiskt intressant då 

besparingen skulle ligga på ca 500 MWh/år. Med undantag av vissa interna 

värmeväxlingar genomfördes projekteringen i enlighet med projektresultaten. 

Biogasanläggningen invigdes i juni 2005 och ultrafiltreringen i oktober 2005. 

Anläggningen har fått stor uppmärksamhet och är ett av tolv goda exempel som 

presenteras i rapporten ”Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – goda exempel” [ 

1 ]. Anläggningens utformning och start har också utvärderats i en studentuppsats från 

Linköpings Universitet [ 2 ]. 

 

Föreliggande projekt har försökt ta vara på erfarenheter och arbetssätt från 

Norrmejerier-projektet, men också pröva att kombinera processintegrationsarbetet med 

miljösystemanalys för att undersöka energiförbrukningen och potentiell klimatpåverkan 

ur ett systemperspektiv. I projektet har Ellco Food i Stidsvig, CIT Industriell 

Energianalys och SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik medverkat.  

 

Vid Ellco Foods anläggning i Klippan upparbetas slaktbiprodukter av nöt, gris och 

kyckling till livsmedelsingredienser (flytande proteinlösningar, proteinpulver, fetter) 

och foderprodukter (köttbenmjöl, KBM – används även som jordförbättringsmedel och 

som bränsle), och erhåller samtidigt benmjöl (används för bl a gödsling och för 

cementtillverkning) och även en viss mängd processvatten som går till extern rötning. 

 

Ellco Food förädlar alltså biprodukter från slakt och styckning, material som annars 

hade fått omhändertas på annat sätt, exempelvis via förbränning eller rötning, vilket gör 

företaget till en leverantör av en tjänst för kvittblivning av avfall. Ellco Food genererar i 

sin tur biprodukter som kan ersätta konventionellt producerade alternativ, exempelvis 

fosfor- och kvävegödning, träflis och kalciumfosfat. Konventionell tillverkning av 

fosforgödning tär på en ändlig resurs, konventionell tillverkning av 1 kg gödselkväve 

kräver energi motsvarande 1 liter olja och värmevärdet hos KBM är något lägre än för 

flis. Dessa förhållanden gör Ellco Food intressant för en miljösystemanalys.  
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CIT Industriell Energianalys är ett konsultföretag specialiserat på analys av 

energisystem och energieffektivisering, med fokus på industrins energianvändning. SIK 

Institutet för Livsmedel och Bioteknik är livsmedelsbranschens FoU-institut och 

bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt bland annat inom processteknik, 

processimulering och miljösystemanalys.  

 

Ellco Food (nedan EF) och SIK har tidigare samarbetat i projekt, bl a kring 

membranteknik, delfinansierat av Energimyndigheten. CIT Industriell Energianalys 

(nedan CIT IE) och SIK har tidigare samarbetat inom ovan nämnda projektet vid 

Norrmejerier och inom ett doktorandprojekt inom PI-programmet. 
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Mål 

Huvudmålet med projektet är att pröva en kombination av processintegration och 

miljösystemanalys, via ett exempel från förädling av biprodukter från slakteri och 

styckning. Syftet är att identifiera eventuella synergieffekter i form av lägre total 

energiförbrukning vid en koppling av metoderna än vid användning av metoderna var 

för sig.  

 

Projektet består av två faser. Under fas 1 inventeras Ellco Foods produktion i Stidsvig, 

och möjliga energivinster inom tillverkningen identifieras och diskuteras. Fas 2 består 

av en miljösystemanalys av produktionen, där energieffektiviteten på systemnivå 

analyseras. Tillsammans med resultaten från fas 1 utgör detta grunden för den syntes 

som är projektets huvudmål. 

 

De två faserna i projektet analyserar alltså ett system på olika nivåer varefter slutsatser 

om eventuella synergieffekter och motstridiga resultat dras. Konkret innebär det 

följande delmål för de två faserna: 

  

Fas 1: 

 definiera de nyttigheter som levereras av Ellco Food, Stidsvig, i dag
1
 

 beräkna teoretiskt minimalt värme- och kylbehov vid anläggningen idag och 

identifiera orsakerna till att dessa minimala nivåer inte nås  

 bedöma alternativ intern användning av biprodukter, avfall och avlopp från 

anläggningen (exempelvis rötning och/eller värmepumpning) 

 beräkna mass- och energiflöden samt
2
 teoretiskt minimalt värme- och kylbehov 

vid anläggningen vid alternativ användning av biprodukter, avfall och avlopp 

 dra slutsatser om hur resurser i biprodukter, avfall och avlopp bör användas för 

att minimera energianvändningen och CO2-utsläppen vid anläggningen 

 tekniska slutsatser 

 

 

Fas 2: 

 bedöma total energianvändning och potentiell klimatpåverkan för andra metoder 

att framställa/tillhandahålla de nyttigheter som Ellco Food producerar idag  

 bedöma total energianvändning och potentiell klimatpåverkan för att 

framställa/tillhandahålla dessa nyttigheter vid alternativ intern användning av 

biprodukter, avfall och avlopp enligt fas 1 

 bedöma hur resurser i biprodukter, avfall och avlopp bör användas för att 

minimera energianvändningen och CO2-utsläppen i ett samhällsperspektiv 

 bedöma konsekvenserna för andra typer av miljöpåverkan 

 tekniska slutsatser 

 dra slutsatser om och i så fall vilka, eventuellt motstridiga, resultat som erhålls 

enbart genom kopplingen mellan de två metoderna och hur metoderna samverkar 

 bedöma om kombinationen av metoder är värdefull i andra, liknande fall  

 

                                                 
1
 Med ”idag” avses utfall 2007 

2
 Tillägg efter ansökan. Fas 1 kom i praktiken att omfatta även beräkning av mass- och energiflöden. 
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Projektupplägg och genomförande 

I följande avsnitt beskrivs de två faserna mer utförligt. (Ellco Food = EF; CIT 

Industriell Energianalys = CIT IE; SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik = SIK) 

Fas 1 

Under fas 1 definierade EF och SIK de nyttigheter (produkter och tjänster för 

omhändertagande av biprodukter) som levereras av EF och som med nomenklatur från 

miljösystemanalysen var Ellco Food-systemets ”funktionella enhet”. I samråd med CIT 

IE och SIK inventerade EF anläggningen i Stidsvig med avseende på inparametrar till 

en pinchanalys av dagens anläggning
3
. CIT IE, EF och SIK bedömde möjlig alternativ 

intern användning av biprodukter, avfall och avlopp, varefter EF tog fram data på 

egenskaper hos vissa materialflöden (temperatur, flöde och näringsinnehåll) och 

energiförbrukning över tiden, data som användes av CIT IE för att kvantifiera 

potentialen för värmepumpning och biogasproduktion. SIK beräknade mass- och 

energiflöden vid anläggningen med hjälp av en produktionsmodell i Excel. CIT IE 

genomförde pinchanalyser för att beräkna teoretiskt minimalt värme- och kylbehov vid 

anläggningen idag, identifierar orsakerna till att dessa minimala nivåer inte nås och 

beräknar teoretiskt minimalt värme- och kylbehov vid anläggningen vid alternativ 

användning av biprodukter, avfall och avlopp. Slutligen drogs slutsatser om hur resurser 

i biprodukter, avfall och avlopp borde användas för att minimera energianvändningen 

vid anläggningen. Fas 1 avslutades med en delrapport och ett PM från CIT IE (se Bilaga 

2c och 2d) och en muntlig redovisning för EF.  

Fas 2  

Under fas 2 inventerade SIK andra metoder för att framställa/tillhandahålla de 

nyttigheter som Ellco Food producerar idag med avseende på energiförbrukning och 

potentiell klimatpåverkan. Vidare uppskattades total energiförbrukning och potentiell 

klimatpåverkan för att framställa/tillhandahålla samma nyttigheter, men vid alternativ 

intern användning av biprodukter, avfall och avlopp enligt fas 1. Beräkningarna utfördes 

med hjälp av Excelmodellen som beräknat mass- och energiflöden i fas 1 och som 

därmed användes för att kvantifiera behovet av nyttigheter från s k kompletterande 

system. SIK bedömde avslutningsvis hur resurser i biprodukter, avfall och avlopp bör 

användas för att minimera energianvändningen och potentiell klimatpåverkan i ett 

samhällsperspektiv. SIK drog också slutsatser om och i så fall vilka, eventuellt 

motstridiga, resultat som erhållits enbart genom kopplingen mellan de två metoderna.  

 

Resultaten från fas 2 avslutades med föreliggande slutrapport från hela projektet som 

redovisats vid ett seminarium för projektgruppen i januari 2010. Synpunkter som kom 

fram vid seminariet och vid den interna granskningen har inarbetats i rapporten. 

Avvikelser från projektplan 

Ett av delmålen i fas 1 var att beräkna teoretiskt minimalt värme- och kylbehov vid 

anläggningen idag och identifiera orsakerna till att dessa minimala nivåer inte nås. Det 

har inte varit uttalat i målen, men i praktiken har detta också omfattat att föreslå 

åtgärder. 

 

Fas 1 och starten av fas 2 försenades omkring ett halvår bl a på grund av förseningar i 

leverans av indata. Av dessa skäl följdes inte tids- och utbetalningsplanen enligt 

                                                 
3
 Med ”dagens anläggning” avses anläggningens layout, drifttider och produktionsutfall 2007. 
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ursprungligt projektbeslut. SIK ansökte och fick projektet förlängt med tre månader 

(förlängningsbeslut 2009-05-27).  

 

CIT IE:s insatser för pinchanalyserna i fas 1 blev mer omfattande än planerat och 

förbrukade även de begränsade resurser som avsatts för CIT IE:s insatser för bl a 

bedömning av tekniska slutsatser under fas 1 och 2.  

 

Modelleringen av anläggningen har gjorts i Excel i stället för i Simulink som det står i 

ansökan. Valet av Excel grundar sig på framförallt den enkla hanteringen och 

tillgängligheten.  

 

Av tidsbrist har konsekvenserna för annan typ av miljöpåverkan än potentiell 

klimatpåverkan inte bedömts inom projektet. 

 

I projektansökan och -beslut anges att publicerbara resultat skall sammanställas till 

vetenskaplig publicering. Av tids- och kostnadsskäl har SIK inte gjort något utkast till 

artikel inom projektets ram. SIK kommer emellertid att ta kontakt med CIT IE och EF 

efter projektet för att tillsammans bedöma det vetenskapliga värdet hos resultaten mot 

behovet av insatser för publicering. 

 

Projektgruppens sammansättning har avvikit från uppgifterna i ansökan. Projektledaren 

har emellertid varit densamma. 
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Metodbeskrivningar 

Pinchanalys 

Nedanstående beskrivning av pinchanalysen har hämtats i delrapporten från CIT IE (se 

bilaga 2c).  

 

Pinchanalys är anpassad för komplexa industriella energisystem. I en pinchanalys kan 

man med värmebalanser identifiera de minimala värme- och kylbehoven hos en process 

utgående från processdata. Dessutom identifierar analysen en temperatur 

(pinchtemperatur) som delar processen i två delar. Vid temperaturer över denna 

temperatur finns ett nettovärmebehov och under denna temperatur finns ett netto 

kylbehov, se Figur 1. 

 
Qh,min 

Värme

underskott

Pinch 

temperatur

Värme

överskott

Qc,min

T

 
Figur 1 Schematisk delning av en process. 

 

I praktiken är normalt värme- och kylbehoven större än de minimala behoven. Detta kan 

bero på tre orsaker vilka brukar benämnas pinchbrott, se Figur 2. 

 

 Kylning av en procesström över pinchen med extern kylare. Om så sker måste 

nämligen motsvarande värmemängd tillsättas med en extern värmare.  

 Värmning av en procesström under pinchen med extern värmare. Om så sker 

måste nämligen motsvarande värmemängd kylas bort med en extern kylare.  

 Värmeväxling av en procesström över pinchen till en procesström under pinchen. 

Om så sker måste motsvarande värmemängd tillsättas i en extern värmare över 

pinchen samt kylas bort med en extern kylare under pinchen.  
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Qh,min + Q Qh,min Qh,min + Q

Q

Q

Q

Qc,min Qc,min + Q Qc,min + Q

T

 
Figur 2 Orsaker till större värme- och kylbehov än de minimala (figur hämtad från bilaga 2c). 

   

Genom att jämföra det minimala värmebehovet med det verkliga behovet kan storleken 

på besparingspotentialen bestämmas. Denna potential är även lika med summan av 

pinchbrotten. För att reducera förbrukningen skall således pinchbrotten reduceras 

genom ändringar i energisystemet. Arbetsgången i analysen blir därför: 

 

a) Extrahera relevanta processdata från processen. 

b) Genomför pinchberäkningarna och bestäm det minimala 

värmebehovet. 

c) Bestäm besparingspotentialen antingen genom att jämföra den 

befintliga förbrukningen med den minimala förbrukningen, eller 

genom att identifiera alla pinchbrott. 

d) Identifiera åtgärder vars summa är lika med besparingspotentialen. 

e) Reducera värmebehovet genom nya värmeväxlingar och ändringar i 

energisystemet. 

Miljösystemanalys 

Miljösystemanalys är ett samlingsbegrepp för metoder som kan användas för att 

modellera, analysera, tolka och kommunicera resursanvändning och miljöpåverkan från 

tekniska och/eller biologiska system med hjälp av kvalitativa eller kvantitativa data. 

Exempel på miljösystemanalytiska metoder är miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 

materialflödesanalys (MFA) och livscykelanalys (LCA). En beskrivning av dessa och 

andra sådana metoder återfinns exempelvis i Moberg (2006) [ 3 ].  

 

I den här studien utförs översiktliga och förenklade miljösystemanalyser med metodik 

från LCA av en funktionell enhet som utgörs av de nyttigheter som levereras av Ellco 

Food i Stidsvig (se Definition av nyttigheter nedan). Livscykelanalysmetoden, som 

avhandlas ingående i bl.a. [ 4 ], är standardiserad genom ISO-standarderna ISO 14040 

och 14044. Arbetet i denna studie syftar emellertid inte till att ta fram en regelrätt LCA 

av produkterna eller produktionen vid Ellco Food, utan tillämpar bara valda delar av 

arbetsmetodiken på produktionssystemet, vilket medför att analysen inte gör anspråk på 

att uppfylla ISO-standardens krav. Endast primär energianvändning (Cumulative 

Energy Demand, beräknad enligt en metod publicerad av Ecoinvent (Frischknecht et al., 

2003 [ 6 ]) och potentiell klimatpåverkan ingår i analysen och flera av inflödena till 

Ellco Food ingår inte i inventeringen (förpackningsmaterial, lab-kemikalier, diesel för 

interna transporter, lut för buffring och konventionellt avfall). Metoden och kvaliteten 

på data bedöms emellertid tillräcklig för att nå syftet med projektet, nämligen att 
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undersöka möjligheterna och de eventuella vinsterna med att kombinera 

processintegration och miljösystemanalys.  
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Beskrivning av Ellco Food 

Vid Ellco Foods anläggning i Klippan upparbetas slaktbiprodukter av nöt, gris och 

kyckling till livsmedelsingredienser och foderprodukter. Råvarorna som är av 

livsmedelskvalitet behandlas i två huvudlinjer, benförädling och fettförädling. 

 

Benråvaran mals och fettet smälts ut med hjälp av ånga. De avfettade benen kan 

vidareförädlas till foderprodukter eller till Soupstockprodukter. Vissa grisben 

vidareförädlas i en köttbensepareringsanläggning till köttmassa. 

 

Vid vidareförädling till foderprodukter torkas, mals och steriliseras de avfettade benen.  

 

Vid vidareförädling till Soupstock-produkter extraheras proteinerna ur benen och 

lösningen koncentreras. Produkterna från denna linje består både av flytande produkter 

och från pulverprodukter som har spraytorkats. Som restprodukt efter extraktionen 

erhålls ett benmjöl efter torkning. 

 

Fettråvaran mals och fettet smälts ut med hjälp av ånga. Den avfettade fettvävnaden 

kyls och mals till fettvävnadsproteiner. 

 

Fettet som smälts ut från både ben och fettvävnad kan antingen avyttras direkt eller 

vidareförädlas. Vidareförädling sker i två processer fraktionering varvid fettets 

smältpunkt ändras och deodorisering varvid fettet blir lukt och smaklöst. 

 

År 2007 var mottagen mängd ca 75 000 ton råvara, varav det mesta kommer från 

Sverige.  Råvarumarknaden för Ellco Food bestäms och begränsas av tillgången på 

biprodukter från slakt, dvs. i förlängningen av marknaden för slakteriprodukter 

(slaktprognoser inom landet uppdateras veckovis). Priset på råvara och priset på 

alternativa sätt att producera de nyttigheter som företaget tillhandahåller är några av de 

omvärldsfaktorer som påverkar produktionen vid Ellco Food. BioMal™ möjliggör 

direkt förbränning (tillsammans med torv och flis) av animaliska biprodukter (ABP) 

som uppfyller ABP-förordningen (se Bilaga 1) utan att ta ”omvägen” via 

energikrävande KBM-tillverkning. Samma omhändertagande kan användas för kategori 

3-avfall. De volymer som primärt är intressanta för BioMal™ är inte intressanta alls ur 

Ellco Foods perspektiv, men företaget konstaterar att introduktionen av BioMal™ kan 

innebära konkurrens om råvaran. På senare tid har marknaden för biogas och byggandet 

av biogasanläggningar också bidrag till denna konkurrens. Priset på råvara är en 

betydelsefull faktor för lönsamheten och för investeringsviljan.  

 

Produkterna finner köpare över hela världen. Produktionsflexibilitet är viktig för att 

kunna möta variationer i efterfrågan genom att anpassa produktionsvolymer och 

förädlingsgraden efter marknaden; företaget följer kontinuerligt marknadspriserna och 

matchar förädlingsgraden efter dessa. 

 

Fram till 2007 skötte Ellco Food också mottagning och logistik för omhändertagande av 

animaliska biprodukter (kategori 1- och kategori 2-material; se ”Animaliska 

biproduktförordningen” nedan) för vidare transport till Konvex, Kävlinge. Denna 

verksamhet avvecklades under 2008. 

 

Ellco Food har tidigare varit ett dotterbolag till Swedish Meats, men såldes i slutet av 

2005 till danska BHJ som ingår i Lauridsen group.  
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Processbeskrivning 

Nedanstående beskrivning, som till stora delar är ett utdrag ur CIT IE:s delrapport (se  

Bilaga 2c), och Figur 3 återger processen vid Ellco Food så som den i huvudsak såg ut 

under 2007. 

 
 
Figur 3 Schematisk bild av processen vid Ellco Food, Stidsvig 

 

DMM (Desinewed Minced Meat) 

Styckningsdetaljer från gris och kyckling pressas i en hydraulpress för att utvinna kött, 

antingen som kött till charkindustrin eller, då produkttemperaturen oavsiktligt blivit för 

hög eller uppehållstiden för lång, till petfoodindustrin. Inkommande råvaror håller låg 

temperatur och lokalen kyls med kylmaskin. Pressen kyls med kommunalt vatten som 

går till avlopp. Restprodukten ben från gris går till Benförädlingen (kycklingben går i 

modellen som avfall, vilket var fallet 2007, eftersom volymerna var för små). 

Benförädling 

Inkommande slakt- och styckningsben och ben från DMM mals i hålskivkvarnar och 

matas in i ett smältrör där direktånga tillsätts. Utflödet består av tre fraktioner:  

 grax (avfettade ben), som går vidare till Fodertillverkningen eller Soupstock 

(även kallad Protell) 

 processvatten (även kallat limvatten) som dels återförs till smältröret, dels går 

vidare till Fodertillverkningen och till Soupstock 

 fett som går till tank 

För att underlätta fettavskiljningen tillsätts fosforsyra. En viss mängd fett följer ändå 

med processvattnet och avskiljs i Fodertillverkningen.  

Fettvävnadsförädling 

Inkommande benfri fettvävnad matas in i ett smältrör där direktånga tillsätts. Även här 

består utflödet av tre fraktioner: 

 fettvävnadsprotein, som mals och kyls till färdig produkt, antingen till 

livsmedelsindustrin eller, vid för hög produkttemperatur, till petfoodindustrin. 

Energi 
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 processvatten (även kallat limvatten) som dels återförs till processen, dels går 

vidare till Fodertillverkningen. 

 fett som går till tank 

Liksom i Benförädlingen tillsätts fosforsyra för att underlätta avskiljningen av fett. 

Fettvävnadsproteinerna kyls till ca 8°C med kylvatten, brinelösning och flytande kväve. 

Fettförädling 

Fett av livsmedelskvalitet pumpas till råfettankparken. Den största delen av fettet säljs 

därefter oförädlat. Fett som ska förädlas värms från 60°C till 80°C för att kunna 

filtreras, varefter det finns olika varianter av förädling: 

 fettet deodoriseras och säljs som deodoriserat fett 

 fettet fraktioneras och blir stearin 

 fettet fraktioneras och deodoriseras (i endera ordningen) och blir olein 

Deodoriseringen innebär att fettet värms i en vacuumtork till 240°C med 33 bars-ånga 

(både direkt och indirekt värmning) från en naturgaseldad panna. Flödet av aromämnen 

och en mindre mängd fett tvättas i en scrubber. Detta fett säljs som tekniskt fett. 

Fraktioneringen innebär att fettet membranfiltreras och kristalliseras med hjälp av ånga 

och kylvatten. 

Soupstock (Protell) 

Protein från grax (avfettade ben från Benförädlingen) och processvatten (s k limvatten 

från Benförädlingen och Fettvävnadsförädlingen) extraheras satsvis i fem mantlade 

centrifuger. Värmet tillförs med vatten vid 3 bar, 133°C. Lite fett avskiljs från 

proteinlösningen (avleds till Fodertillverkningen) innan den indunstas och saltas till 

proteinlösning eller indunstas och torkas till proteinpulver i en ång- och elvärmd 

spraytork. Benrester torkas i en ångvärmd skivtork och säljs som kalciumpulver (CAP). 

 

Produktkondensat från indunstningen och ångkondensat från skivtorken, spraytorken 

och en indunstare används dels för extraktionen, dels för värmning av diskvatten. 

Produktkondensat från spraytorkningen går via en återvinningstank tillbaka till 

centrifugerna. Luftflödet från skivtorken och spraytorken går via scrubber och filter till 

atmosfär. 

Fodertillverkning4 

Processvatten (s k limvatten från Benförädlingen och Fettvävnadsförädlingen) och fett 

från Soupstock indunstas i en mekanisk ångkompressor, varefter fett i det koncentrerade 

limvattnet avskiljs i en centrifug och säljs som tekniskt fett. Produktkondensat från 

indunstningen används för att värma diskvatten. Överskott av limvatten (85°C) 

levereras till extern biogasproduktion, både före och efter indunstning. Den externa 

rötningen av limvatten ger idag ca 3 300 MWh biogas. 

 

Koncentrerat limvatten och grax (avfettade ben från Benförädlingen) torkas i 

naturgaseldade rotortorkar, en för grisråvara och en för annan råvara. De torkade 

produkterna mals och steriliseras vid 133°C, 3 bar i minst 20 minuter. Färdig produkt 

från grisråvara går via en kyltrumma (med eller utan kylning) till utlastning, medan 

färdig produkt från annan råvara går direkt till silo. 

 

                                                 
4
 Namnet ”Fodertillverkning” är idag en aning missvisande eftersom köttbenbjöl (KBM), som är en av 

produkterna från anläggningsdelen, används som foder i ganska begränsad omfattning (endast mindre 

mängder KBM från gris används som kycklingfoder). 
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Rökgaserna från rotortorkarna går till en cyklon och därefter till en scrubber, där vatten 

avskiljs och rökgaserna kyls till 60°C. Ett delflöde från scrubbern återförs till 

rotortorkarna. Rökgaserna går vidare till en naturgaseldad efterbrännkammare för att 

reducera partiklar och lukt och passerar slutligen en luftförvärmare för ingående 

förbränningsluft. 

 

Ånga från steriliseringstankarna passerar en kondensor (cirkulerande system via 

kyltorn), vatten skiljs av och luften upphettas till 480°C i en naturgaseldad incinerator 

för att ta bort lukt. 

Mediaförsörjning 

Ånga (14 bar(a)) köps in från grannindustrin Gelita. Stora användare av ånga är 

extraktionscentrifuger, indunstning och spraytork i Soupstock (ca 1/3 av det totala 

ångbehovet), smältrör i Benförädlingen och Fettvävnadsförädlingen (ca 1/3 av det totala 

ångbehovet), samt skrubber, förvärmning och varmhållning i Fettförädlingen (drygt 

10%). Övriga ångförbrukare är bland annat tappvarmvatten och CIP-systemet (Cleaning 

in place).  

 

Någon kondensatåterföring till Gelita skedde inte 2007, men frågan diskuterades 

fortlöpande och handlade om att skapa tillräcklig volym av säkerställd kvalitet. 

 

Naturgas förbränns i en mindre ångpanna (i Fettförädlingen), i rotertorkar och i 

efterbrännkammare (i Fodertillverkningen).  

 

Indunstaren i Fodertillverkningen, hålskivkvarnar i Benförädlingen och Fettförädlingen, 

kvarnar i Fodertillverkningen samt kylmaskiner är några av de större elförbrukarna.  

 

Trots arbete med effektivisering av media- och energiutnyttjande har förbrukningen per 

ton råvara ökat under senare år. Den främsta anledningen till detta är en högre 

förädlingsgrad.  

 

Energikostnaderna (el, ånga och naturgas) uppgår till ca 50 Mkr/år motsvarande ca 

20 % av de totala produktionskostnaderna.  

Process- och lokalkyla 

Vatten- och brinesystem förser anläggningen med lokalkyla och processkyla. Detta 

kompletteras med ett HFX-aggregat (lokalkyla i DMM), tre slutna kyltorn (två i 

Soupstock, ett i Fodertillverkningen) och två ammoniakaggregat (i Fettförädlingen; tar 

hand om de ganska stora och momentana kylbehoven som uppstår där). 

Kylkompressorerna kyls med luftkylare. 

 

Kylning av processen sker även med inkommande kommunalt vatten, renat å-vatten och 

orenat å-vatten. 

 

Slutkylning av fettvävnadsproteiner sker med hjälp av flytande kväve. 

Kompressorer utöver kylkompressorer 

Tryckluftskompressorn och kompressorn till den s k EVA-indunstaren i 

Fodertillverkningen kyls med vatten.  
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Lokalvärme 

Utöver spillvärme från processerna värms produktionslokalerna och äldre 

kontorslokaler med ångvärmda aerotemprar. Nyare kontorslokaler värms med elvärme. 

Vatten 

I anläggningen används kommunalt vatten, renat och orenat vatten från den närliggande 

Pinnån.  

Servicesystem 

Disk och desinficering 

Diskning av all utrustning sker minst en gång per vecka med CIP-system, med undantag 

för råvarubehållare som diskas i en separat diskmaskin med elpatron. Kylvatten från 

delar av processen samlas i en diskvattentank och kan användas för diskning vid 

befintlig temperatur. Vattnet i diskvattentanken värmeväxlas även mot vatten i 

produktkondensattanken, som därefter används för disk av den s.k. EVA-indunstaren.  

  

För desinficering används perättiksyra (ingen hetvattendesinficering). 

Tankpark 

Fett lagras i tankar som varmhålls vid 60°C med ett ångvärmt cirkulerande 

varmvattensystem. 

Avlopp 

Processavlopp går via en Rotosieve och en flotationsanläggning och fettavskiljare till 

grannindustrin Gelitas avloppsreningsanläggning, medan annat avlopp endast går via 

fettavskiljaren. Avloppstemperaturen får inte understiga 35°C för att undvika 

igensättning.  

 

Fettet i flotationsanläggningen går till lagringstank. Efter vattendränering säljs det som 

tekniskt fett. 

Avfall 

2007 omhändertogs kasserad råvara, kategori 1- och kategori 2-avfall som avfall externt 

via förbränning vid Konvex, Krutmöllan. (Denna verksamhet upphörde 2008.) 

Avloppsslam från fettavskiljaren deponerades externt. 

Intransporter 

Råvaran till Ellco kyltransporteras från slakteriverksamhet som i huvudsak är 

koncentrerad till södra Sverige; Ellco Food har en mottagningscentral i Stockholm som 

samordnar logistiken av transporten från norra Sverige och Stockholms närområde. 

Beräkningsmodellen för intransporterna återfinns i bilaga 2. 
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Mediaförbrukning, förbrukning av vissa insatsvaror samt slam-, avlopps- 
och avfallsflöden 2007 

Mediaförbrukningen och förbrukning av vissa insatsvaror 2007 återfinns i Tabell 1. De 

insatsvaror som tagits med i beräkningarna är sådana som tydligt är en funktion av 

produktmixen från anläggningen. 

 
Tabell 1 Mediaförbrukning och förbrukning av vissa insatsvaror 2007 

   

Ånga Ton 48 900 

motsvarande MWh 30 700 

El - ” - 12 700 

Naturgas - ” - 18 600 

   

Kommunalt vatten  m3 400 000 

Renat å-vatten     - ” - 129 000 

Kylvatten Pinnån - ” - 150 000 

   

N2 (l) Ton 2 080 

Fosforsyra - ” - 92 

Salt - ” - 146 

 
Tabell 2 Slam, avlopp och avfall 2007 

   

Slam Ton 293 

Avloppsvatten - ” - 185 000 

Kategori 1-material
5
 - ” - 226 

Kategori 2-material
5
 - ” - 667 

 

Produktionskostnader och intäkter 

Produktionskostnaderna omfattar media och vissa insatsvaror enligt Tabell 1 samt 

kostnader för restprodukthantering (slam, avfall och avlopp). Priser återfinns i Bilaga 

2a. I produktionskostnaderna ingår alltså inte avskrivningar, personal- och 

underhållskostnader, lab- och kvalitetskostnader eller emballage.  

 

Intäkter omfattar försäljning av produkter, överskottsvärme och el . Priser återfinns i 

Bilaga 2a. 

 

                                                 
5
 Beskrivning av kategori 1- och kategori 2-material återfinns i Bilaga 1. 
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Fas 1 

Delmålen för fas 1 är att: 

 definiera de nyttigheter som levereras av Ellco Food, Stidsvig, i dag
6
 

 beräkna teoretiskt minimalt värme- och kylbehov vid anläggningen idag och 

identifiera orsakerna till att dessa minimala nivåer inte nås  

 bedöma alternativ intern användning av biprodukter, avfall och avlopp från 

anläggningen (exempelvis rötning och/eller värmepumpning) 

 beräkna mass- och energiflöden samt
7
 teoretiskt minimalt värme- och kylbehov 

vid anläggningen vid alternativ användning av biprodukter, avfall och avlopp 

 dra slutsatser om hur resurser i biprodukter, avfall och avlopp bör användas för 

att minimera energianvändningen och CO2-utsläppen vid anläggningen 

 tekniska slutsatser 

Som nämndes under Avvikelser från projektplan saknas tekniska slutsatser. 

Definition av nyttigheter – dagens produktion 

Ellco Foods tillverkar proteiner och fetter av biprodukter från slakt och styckning, 

material som annars hade fått omhändertas på annat sätt, exempelvis via förbränning 

eller rötning, vilket gör företaget till en leverantör av en tjänst för kvittblivning av 

avfall. Ellco Food genererar också andra produkter som kan ersätta konventionellt 

producerade alternativ, exempelvis fosfor- och kvävegödning, bränsle i form av träflis 

och kalciumfosfat från andra råvaror. Samtidigt uppstår näringsrika avlopp och avfall, 

som idag kräver omhändertagande externt, men som har potential att användas vidare 

internt. Alla dessa nyttigheter, som levererades av Ellco Food 2007, återfinns i 

tabellerna Tabell 3 och Tabell 4.  

 
Tabell 3 Råvaror 2007 

   

Gris till DMM Ton 4 660 

Kyckling till DMM - ” - 975 

Gris till Benförädling (inklusive rest från DMM) - ” - 29 100 

Övrigt till Benförädling - ” - 22 300 

Fettvävnad - ” - 18 300 

Totalt - ” - 75 330 

 

                                                 
6
 Med ”idag” avses utfall 2007 

7
 Tillägg efter ansökan. Fas 1 kom i praktiken att omfatta även beräkning av mass- och energiflöden. 
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Tabell 4 Produkter och biprodukter 2007 

   

Griskött Ton 1 070 

Kycklingkött - ” - 429 

Proteinpulver - ” - 670 

Soupstock (medel TS-halt 56 %) - ” - 1 380 

Fettvävnadsprotein (medel TS-halt 35 %) - ” - 3 660 

Oförädlat fett - ” - 14 500 

Fett genom deodorisering - ” - 6 500 

Köttbenmjöl nöt - ” - 9 370 

Köttbenmjöl gris - ” - 6 210 

Kalciumfosfat - ” - 2 650 

Tekniskt fett - ” - 617 

Totalt - ” - 47 100 

   

Processvatten, ej koncentrerat (ca 6,5 % TS), 

extern hantering 

Ton 5 120 

Processvatten, koncentrerat (ca 32 % TS), extern 

hantering 

- ” - 1 460 

motsvarande biogas MWh 3 270 

Pinchanalys – modell och antaganden 

Underlaget för och resultaten från pinchanalyserna beskrivs i en delrapport och ett PM 

från CIT IE (se Bilaga 2c och 2d). Nedan återges en del av de antaganden som använts i 

pinchanalyserna och som redovisas i Bilaga 2c: 

 Underlag för beräkning av processflöden för Ellco Food är det faktiska utfallet 

2007 i ton per år. För att få flöde per tidsenhet har uppskattade drifttider använts. 

 Ånga till processen köps från grannföretaget Gelita. Någon kondensatåterföring 

till ångpannorna från Ellcos anläggning förekommer inte. Ånganvändningen mäts 

dels i leveransledningen, dels med mätare på delflöden inne i anläggningen. 

Fördelningen av ångförbrukningen i olika processavsnitt har gjorts genom att 

använda uppmätta värden från Ellco. En summering av delströmmarna ger ett 22 

% lägre flöde än leveransmätaren. Mätnoggrannheten antas vara bäst på 

leveransmätaren och därför har alla ångflöden till de olika processavsnitten ökats 

med 22 % i beräkningarna. 

 För flöden till avloppet har kylning ner till lägst 35°C använts eftersom det finns 

risk för att fetthaltiga flöden kan blockera avloppet vid lägre temperaturer. 

 Där ånga används och ingen uppgift om underkylning finns antas att kondensatet 

har en temperatur på 90-100°C. 

 Förutom ånga används naturgas för torkning och förbränning av gaser i 

Fodertillverkningen och i en liten ångpanna i Fettförädlingen. Värmebehovet 

som tillfredställs med naturgas ingår inte i beräkningen av det minimala 

värmebehovet eftersom den inte antas kunna ersättas med någon annan form av 

värmning. 

 I de fall där det är osannolikt att existerande utrustning för värmning skulle 

ersättas beskrivs värmebehovet som ett ångbehov av det tillstånd som används 

idag. Detta gäller i Benförädlingen (uppvärmning av slakt- och styckningsben i 

smältrör), Fettförädlingen (deodorisering), Fettvävnadsförädlingen (utsmältning 

av fett i smältrör), sterilisering, torkar och indunstare i Soupstock (= Protell) samt 

indunstare och sterilisering i Fodertillverkningen.  



  

  SIK 27 (62) 
 

 Processflöden som är svåra att värmeväxla för att de innehåller föroreningar, 

exempelvis rökgaser som innehåller sura ämnen, kyls inte under 80-90°C.  

 Förutom undantagen ovan har värmekällor och värmesänkor tagits med i 

analysen som om de går att värmeväxla. I den teoretiska beräkningen ingår därför 

en del värmekällor som rent praktiskt kan vara svåra eller kostsamma att utnyttja 

för värmeväxling. I den efterföljande analysen föreslås emellertid specifika 

värmeväxlingar med hänsyn till praktiska begränsningar. 

 

För delprocesserna har följande antaganden gjorts: 

 

Benförädlingen: All ånga som används går in i produkten. Fettet går till tank vid ca 

90°C och ska kylas till ca 60°C, men eftersom detta värme bidrar till nödvändig 

varmhållning av fettankar tas det inte med i pinchanalysen. 

 

Fettvävnadsförädlingen: Fettet går till tank vid ca 90°C och ska kylas till ca 60°C, men 

eftersom detta värme bidrar till nödvändig varmhållning av fettankar tas det inte med i 

pinchanalysen. 

 

Fettförädlingen: 33-bars-ångan antas inte kunna ersättas med annan värmning. Tekniskt 

fett från scrubbern ska kylas från 80°C till 60°C men är ett mycket litet flöde och tas 

inte med i pinchanalysen. 

 

Soupstock: Som nämts ovan antas värmebehov som idag täcks med ånga inte kunna 

ersättas med annan värmning. Produktkondensat från en av de två indunstarna 

kondenserar vid 90°C och används för extraktion. Överskott av produktkondensat 

bräddar till avlopp och kan först kylas till 35°C. Produktkondensat från den andra 

indunstaren kondenserar vid 46°C och används för värmning av diskvatten. 

Ångkondensat från skivtork, spraytork och en av indunstarna kan kylas från 100°C till 

35°C. Luften från skivtork och spraytork antas kunna kylas ner till 45°C efter filter och 

scrubber. 

 

Fodertillverkningen: Allt köttbenmjöl (KBM) kyls till 35°C. Flödet från scrubbern 

håller 60°C. 30 % av ångan värmer indirekt. 

 

Lokalvärme: Värmebehovet som idag täcks med ånga antas kunna tillgodoses vid 65°C. 

Värmebehov som idag täcks med el (kontor; utgör knappt 2 % av den totala 

elförbrukningen) ingår inte i pinchanalysen. 

Pinchanalys av dagens produktion 

I pinchanalysen undersöks möjligheterna att använda värme från en värmekälla i 

processen till uppvärmning av en värmesänka. Det bygger då på att dessa 

produktionsenheter är i drift samtidigt. Produktionen på Ellco Food är igång dygnet runt 

i vissa processdelar, medan andra har en mer begränsad drifttid. För att spegla detta har 

analysen delats upp i tre analysfall baserat på drifttider för de olika 

produktionsenheterna: 

 8300 h: Benförädlingen 8000 h, Fettvävnadsförädlingen 6200 h, Soupstock exkl 

spraytork, servicesystem  

 5000 h: Spraytork i Soupstock
 
4000 h, Fodertillverkningen 5000 h 

 1800 h: DMM 1800 h, Fettförädlingen 1800 h 

 

I Tabell 5 återfinns de strömmar som ingått i pinchanalysen av dagens produktion. 

Drifttiden för de olika processdelarna återfinns inom parentes. 
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Tabell 5 Sammanställning varma och kalla strömmar uppdelade på processdelar 

(drifttimmar i parentes) – dagens produktion 

  Tstart 

(°C) 

Ttarget 

(°C) 

Q 

(kW) 

DMM (1800 h)    

 Kött och ben 15 12 13,9 

Benförädling (8300 h)    

 Ånga till smältrör (3 bar(a)) 133,5 134 1097,7 

Fettvävnadsförädling (8300 h 
8
)    

 Fettvävnadsprotein 90 8 44,4 

 Ånga till smältrör (4 bar (a)) 143,6  144 460,4 

Fettförädling (1800 h)    

 Fett efter deodorisering 240 60 361,1 

 Fett efter kristallisering 80 8 22,9 

 Inkommande fett 60 80 40,1 

 Fett före deodorisering 60 240 361,1 

 Fett före kristallisering 60 80 8,0 

Soupstock (8300 h 
9
)    

 Produktkondensat från indunstare I (s k MKT-indunstaren) 46 45,5 540,3 

 Produktkondensat från indunstare II (s k BJK-indunstaren) 90 89,5 473,0 

 Torkluft från skivtork över mättnadstemperaturen 95 56 22,6 

 Torkluft från skivtork under mättnadstemperaturen 56 45 71,8 

 Torkluft från spraytork 80 45 105,7 

 Överskott återvinningstanken 90 35 104 

 Ångkondensat till avlopp 100 35 94,6 

 Ånga (12 bar) till indunstare I (s k MKT-indunstaren)  188 188,5 337,7 

 Luft till spraytork 20 40 58,0 

 Ånga till spraytork (12 bar(a)) 188 188,5 1610,0 

Fodertillverkning (5000 h)    

 Produktkondensat från indunstare 98 35 192,2 

 Kylvatten till kompressor i indunstare 60 35 8,6 

 Rökgaser från rotortorkar 129 60 1381,9 

 Rökgaser från efterbrännkammare 195 90 130,0 

 Rökgaser från incinerator 350 81 200,0 

 Ångkondensat från sterilisatorer 100 35 5,4 

 Produktkondensat från sterilisatorer 100 35 12,5 

 Köttbenmjöl 130 35 131,5 

 Ånga till indunstare (2 bar) 120,2 121 243,6 

 Ånga till sterilisatorer (3 bar) 133,5 134 173,8 

Servicesystem (8300 h)    

 Luft till kylning av tryckluftskompressor 45 35 27,6 

 Diskvatten 15 60 262,1 

 Diskmaskin 15 60  3,6 

 Varmhållning tankpark 60 70 231,0 

 Lokalvärme 60 65 103,0 

 

                                                 
8
 Egentligen 6200 h 

9
 Spraytork endast 5000 h 



  

  SIK 29 (62) 
 

Pinchanalys av alternativ intern användning av biprodukter, avfall och 
avlopp (scenarier) 

Den största delen av intäkterna och de högsta marginalerna erhåller Ellco Food från 

försäljning av proteinprodukter, medan fettförädling och fodertillverkning inte har 

samma kommersiella fördelar. Därför har råvarorna till Fettförädlingen och 

Fodertillverkningen bedömts vara tillgängliga för alternativ intern användning. Följande 

scenarier har analyserats med pinchanalys. 

 S1 Ingen förändrad produktion, men egen rötning av limvatten och vissa 

restprodukter 

 S2 Ingen fettförädling.  

 S3 Ingen fodertillverkning 

 S4 Varken fettförädling eller fodertillverkning 

Scenarierna beskrivs mer utförligt nedan. 

 

För att kunna beräkna mass- och energiflöden för dessa scenarier har en 

beräkningsmodell i Excel byggts upp. Modellen beskrivs utförligt i Bilaga 2. Modellen 

är statisk och bygger på inventerade årsmedelvärden från år 2007, d.v.s. samma 

inventeringsunderlag som använts för pinchanalysen i fas 1 (se Bilaga 2c). Modellen är 

baserad på massbalanser (protein-, fett-, vatten- och askhalter) för de olika 

produktionsenheterna och deras enhetsoperationer.  

 

Modellen bortser från begränsningarna i den faktiska anläggningen: vid ökat/minskat 

inflöde till en viss produktionsenhet antas att drifttiden ökar/minskar linjärt med 

kapaciteten, baserad på 2007 års produktion och drifttider, om inget annat anges. Om 

taket för möjligt antal drifttimmar/år överskrids, skalas material- och energiflödena upp 

före pinchanalysen, vilket är analogt med att anta parallella produktionslinjer. Vidare 

antas att utrustning för rötning och förbränning av biprodukter och avfall finns 

tillgänglig vid anläggningen. 

 

Vissa flöden (t.ex. lokalvärme, delar av vattenförbrukningen) som inte kan hänföras till 

en specifik produktionsenhet skalas i modellen relativt den totala mängden ingående 

råvara (se vidare Bilaga 2a). 

 

DMM ingår inte i analyserna av scenarierna, eftersom det vid pinchanalyserna av 

dagens produktion kunde konstateras att denna produktionsenhet inte påverkar 

resultaten.  

 

Det har inte varit möjligt att inom projektets ram processintegrera scenariernas fiktiva 

förbrännings- och rötningsanläggningar med produktionsanläggningen. Detta hade 

fordrat ganska omfattande beräkningar på befintliga eller projekterade anläggningar. 

Erfarenheterna från Norrmejeriers rötningsanläggning visar också att den interna 

värmeväxlingen i rötningsanläggningen är effektiv, vilket indikerar att den eventuella 

vinsten med fullständig processintegration är låg. 

S1: Ingen förändrad produktion, men egen rötning av limvatten och vissa 
restprodukter 

I scenario S1 förändras inte produktmixen, men överskottet av limvatten (både före och 

efter indunstning), avloppsvatten, avloppsslam och kategori 2-material antas gå till 

intern rötning, varefter den genererade gasen förbränns i en egen panna och genererar 

ånga. Rötresten återförs som certifierad rötrest till jordbruket. Överskottsvärme säljs 

externt. I tilläggsscenariet S1b går inte avloppsvatten till intern rötning. 
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Drifttider och produktionsenheter som ingår är samma som vid dagens produktion (se 

ovan). 

S2: Ingen fettförädling 

Fettförädlingen är inte i drift. Allt fett som idag går till förädling förbränns i egen 

panna. Överskottsvärme säljs externt. Överskott av limvatten går till extern rötning 

(som i Dagens produktion). I tilläggsscenariet S2b förbränns allt fett, även det som idag 

säljs oförädlat. 

 

Drifttider och produktionsenheter som ingår: 

 8300 h: Benförädlingen 8000 h, Fettvävnadsförädlingen 6200 h, Soupstock exkl 

spraytork 8300 h, servicesystem  

 5000 h: Spraytork i Soupstock
 
4000 h, Fodertillverkningen 5000 h 

S3: Ingen fodertillverkning 

Fodertillverkningen är inte i drift. All grax och proteinet i limvattnet går till Soupstock. 

Avloppsslam och kategori 2-material går till intern rötning, varefter den genererade 

gasen förbränns i en egen panna och genererar ånga. Rötresten återförs som certifierad 

rötrest till jordbruket. Den fettfraktion som tidigare avskiljts i fodertillverkningen och 

avyttrats som tekniskt fett förbränns. 

 

Drifttider och produktionsenheter som ingår: 

 8300 h: Benförädlingen 8000 h, Fettvävnadsförädlingen 6200 h, Soupstock 

inklusive spraytork
10

 8300 h, servicesystem  

 1800 h: Fettförädlingen 1800 h 

S4: Varken fettförädling eller fodertillverkning 

Varken Fettförädlingen eller Fodertillverkningen är i drift. Allt fett förbränns i egen 

panna. All grax och proteinet i limvattnet går till Soupstock. Avloppsslam och kategori 

2-material går till intern rötning, varefter den genererade gasen förbränns i en egen 

panna och genererar ånga. Rötresten återförs som certifierad rötrest till jordbruket. 

Överskottsvärme säljs externt. I tilläggsscenariet S4b går ångan först genom en 

ångturbin för elgenerering (  = 0,15). 

 

Drifttider och produktionsenheter som ingår: 

 8300 h: Benförädlingen 8000 h, Fettvävnadsförädlingen 6200 h, Soupstock 

inklusive spraytork
10

 8300 h, servicesystem  

 

 

 

 

                                                 
10

 Utökad drifttid i spraytorken i förhållande till dagens produktion 
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Resultat – fas 1 

Resultat från pinchanalys av dagens produktion 

Resultaten från pinchanalyserna av dagens produktion redovisas i en delrapport från 

CIT IE (se Bilaga 2c) och sammanfattas i följande avsnitt. 

 

Pinchtemperaturer och teoretiska värme- och kylbehov för de tre analysfallen återfinns 

Tabell 6. 

 
Tabell 6 Resultat från pinchanalysen vid dagens produktion 

Analysfall Minimalt värmebehov 

(MW) 

Minimalt kylbehov 

(MW) 

Pinchtemperatur 

(°C) 

8300 h 3,51 0,78 95 

5000 h 3,68 2,64 125 

1800 h 3,70 2,65 125 

 

Pinchanalysen visar att många lösningar med intern värmeväxling genomförts vid 

anläggningen, men att det finns möjligheter till utökad värmeväxling och att det finns 

överskottsvärme vid hög temperatur som skulle kunna användas till andra ändamål eller 

värmepumpas tillbaka till processen (se Bilaga 2c). En detaljerad beskrivning av 

resultaten från pinchanalysen återfinns i delrapporten från CIT IE (se Bilaga 2c). Nedan 

redovisas i sammandrag de åtgärder som föreslås i delrapporten och konsekvenserna för 

energianvändning från anläggningen och dess potentiella klimatpåverkan. 

Åtgärda pinchbrott  

Kylning av rökgaserna från efterbrännkammaren (efter rotortorkarna) och av rökgaserna 

från incineratorn (efter steriliseringen) i Fodertillverkningen innebär pinchbrott (Tabell 

7).  

 
Tabell 7 Pinchbrott: kylning över pinchtemperaturen, dagens produktion 

  Tstart 

(°C) 

Tpinch 

(°C) 

Q 

(kW) 

 Fodertillverkning (5000 h)    

 Rökgaser från efterbrännkammare 195 125  

 Rökgaser från incinerator 350 125  

 Energiflöde   246 

 

Dessa flöden kan användas för att generera ånga som ersätter köpt ånga. Årlig 

besparing 1835 ton ånga. 

 

I Fettförädlingen används fett ut från deodoriseringen för att värma fett in till 

deodoriseringen delvis under pinchtemperaturen, vilket innebär värmeöverföring genom 

pinchen. Detta pinchbrott bortses från, då drifttiden är kort.  

 

Värmning av inkommande fett till Fettförädlingen och av diskvatten, tankparken och 

lokaluppvärmning vintertid innebär värmning under pinchen och är därmed pinchbrott  

(Tabell 8). 
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 Tabell 8 Pinchbrott: värmning under pinchen, dagens produktion 

  Tstart 

(°C) 

Ttarget 

(°C) 

Q 

(kW) 

Fettförädling (1800 h)    

 Inkommande fett 60 80  

Servicesystem (8300 h)    

 Diskvatten 15 60  

 Varmhållning tankpark 60 70  

 Lokalvärme
11

 60 65  

 Energiflöde   467
11

/364 

 

Det går att välja olika värmekällor för att åtgärda dessa pinchbrott: 

 

1. Alternativ 1:  

Produktkondensat från indunstare II (s k BJK-indunstaren) i Soupstock används för 

värmning och åtgärdar därmed pinchbrotten. Årlig besparing 5325 ton ånga. 

2. Alternativ 2:  

Värmet i rökgaser från Fodertillverkningen under 125°C används för att värma 

diskvatten och värmning av inkommande fett. Ersätter emellertid inte all ånga 

eftersom Fodertillverkningen bara är i drift 5000 h. Årlig besparing 885 ton ånga. 

Ångkondensat och processkondensat från Soupstock och Fodertillverkningen samt 

kylningen av KBM till 90°C används för varmhållning av tankparken och 

lokalvärme. Ersätter emellertid inte all ånga eftersom Fodertillverkningen bara är i 

drift 5000 h. Årlig besparing 3127 ton ånga. 

Summa årlig besparing alternativ 2: 4012 ton ånga 
3. Alternativ 3: 

Värmet i rökgaser från Fodertillverkningen under 125°C används för att värma 

diskvatten, värmning av inkommande fett och lokaler. Ersätter emellertid inte all 

ånga eftersom Fodertillverkningen bara är i drift 5000 h och för lokalvärmningen 

förutsätts att ett värmelager installeras. Årlig besparing 1640 ton ånga. 

Ångkondensat och processkondensat från Soupstock och Fodertillverkningen samt 

kylningen av KBM till 90°C används för varmhållning av tankparken, Ersätter 

emellertid inte all ånga eftersom Fodertillverkningen bara är i drift 5000 h. Årlig 

besparing 2372 ton ånga. 

Summa årlig besparing alternativ 3: 4012 ton ånga 
 

Även värmningen av vatten till diskmaskinen och värmning av fett före kristalliseringen 

under pinchtemperaturen medför också pinchbrott, men dessa är små och bortses från.  

Värmepumpning 

Som ett tillägg till alternativ 2 och 3 kan produktkondensat från indunstare II (s k BJK-

indunstaren) användas för ångkompression via en ångomformare. Enligt beräkningar
12

 

kan detta ge en årlig besparing på 6800 ton ånga, samtidigt som elförbrukningen skulle 

öka med 755 MWh per år. 

Användning av överskottsvärme för närvärme 

Det finns möjlighet att använda överskottsvärme för värmning av varmvatten och 

lokaler där det idag används el. Enligt beräkningar
12

 kan detta generera mellan 4300 

                                                 
11

 Endast under vinterhalvåret 4600 h 
12

 Se Bilaga 2c 
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och 7300 MWh närvärme på ca 60°C. Den tillgängliga värmemängden beror av 

alternativ 1, 2 och 3.  

Förvärmning av torkluft 

Torkluften ut från spraytorken i soupstock, som idag värms från ca 25°C med ånga, kan 

värmeväxlas mot ingående luft och därmed minska ångbehovet med ca 90 ton ånga per 

år.  

Resultat från pinchanalys av scenarier 

Resultaten från pinchanalyserna av scenarierna redovisas i ett PM från CIT IE och 

sammanfattas i följande avsnitt. 

S1: Ingen förändrad produktion, men egen rötning av limvatten och vissa 
restprodukter 

Produktmix, drifttider och produktionsenheter som ingår är samma som vid dagens 

produktion. Som nämndes ovan har det inte varit möjligt att inom projektets ram 

processintegrera scenariets fiktiva rötningsanläggning med produktionsanläggningen. 

Det blir därför samma resultat för S1 som för Dagens produktion.  

S2: Ingen fettförädling 

Pinchtemperaturer och teoretiska värme- och kylbehov för de två analysfallen i scenario 

S2 återfinns i Tabell 9. 

 
Tabell 9 Resultat från pinchanalysen av scenario S2 – ingen fettförädling 

Analysfall Minimalt värmebehov 

(MW) 

Minimalt kylbehov 

(MW) 

Pinchtemperatur 

(°C) 

8300 h 3,51 0,8 95 

5000 h 3,68 2,7 125 

 

Kylning av rökgaserna från efterbrännkammaren (efter rotortorkarna) och av rökgaserna 

från incineratorn (efter steriliseringen) i Fodertillverkningen innebär pinchbrott (Tabell 

10).  

 
Tabell 10 Pinchbrott: kylning över pinchtemperaturen, scenario S2 

  Tstart 

(°C) 

Tpinch 

(°C) 

Q 

(kW) 

 Fodertillverkning (5000 h)    

 Rökgaser från efterbrännkammare 195 125  

 Rökgaser från incinerator 350 125  

 Energiflöde   246 

 

Dessa flöden kan användas för att generera inköpt ånga. Årlig besparing 1835 ton 

ånga. 

 

Värmning av diskvatten, tankparken och lokaluppvärmning vintertid innebär värmning 

under pinchen och är därmed pinchbrott (Tabell 11). 
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Tabell 11 Pinchbrott: värmning under pinchtemperaturen, scenario S2 

Servicesystem (8300 h) Tstart 

(°C) 

Tpinch 

(°C) 

Q 

(kW) 

 Diskvatten 15 60  

 Vatten till diskmaskin
13

 15 60  

 Varmhållning tankpark 60 70  

 Lokalvärme
14

 60 65  

 Energiflöde   479
14

/364 

 

Dessa flöden kan värmas med varma procesströmmar genom processintegration. Årlig 

besparing 5185 ton ånga. 

Summa årlig besparing S1: 7020 ton ånga 

S3: Ingen fodertillverkning 

Pinchtemperaturer och teoretiska värme- och kylbehov för de två analysfallen i scenario 

S3 återfinns i Tabell 12. 

 
Tabell 12 Resultat från pinchanalysen av scenario S3 – ingen fodertillverkning 

Analysfall Minimalt värmebehov 

(MW) 

Minimalt kylbehov 

(MW) 

Pinchtemperatur 

(°C) 

8300 h 6,47 5,6 95 

1800 h 6,47 5,6 95 

 

Värmning av inkommande fett, fett före kristallisering, diskvatten, tankparken och 

lokaluppvärmning vintertid innebär värmning under pinchen och är därmed pinchbrott 

(Tabell 13). 

 
Tabell 13 Pinchbrott: Värmning under pinchtemperaturen, scenario S3 

  Tstart 

(°C) 

Ttarget 

(°C) 

Q 

(kW) 

Fettförädling (1800 h)    

 Inkommande fett 60 80  

 Fett före kristallisering 60 80  

Servicesystem (8300 h)    

 Diskvatten 15 60  

 Vatten till diskmaskin
15

 15 60  

 Varmhållning tankpark 60 70  

 Lokalvärme
16

 60 65  

 Energiflöde   479
11

/376 

 

I Fettförädlingen används fett ut från deodoriseringen för att värma fett in till 

deodoriseringen delvis under pinchtemperaturen, vilket innebär värmeöverföring genom 

pinchen
17

. (Tabell 14).  

                                                 
13

 Detta pinchbrott försummades i analysen av Dagens produktion p g a litet energiflöde 
14

 Endast under vinterhalvåret 4600 h 
15

 Detta pinchbrott försummades i analysen av Dagens produktion p g a litet energiflöde 
16

 Endast under vinterhalvåret 4600 h 
17

 Detta pinchbrott försummades i analysen av Dagens produktion p g a litet energiflöde. 
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Tabell 14 Pinchbrott: Värmeöverföring genom pinchen, scenario S3 

  Tstart 

(°C) 

Ttarget 

(°C) 

Q 

(kW) 

Fettförädling (1800 h)    

 Fett efter deodorisering värmer fett före deodoriseringen 

delvis genom pinchen 

  63 

 

 

Flödena i Tabell 13 och Tabell 14 kan värmas med varma procesströmmar genom 

processintegration. Dessutom kan 360 kWh el till vatten till diskmaskinen ersättas på 

samma sätt. 

Summa årlig besparing S1: 5325 ton ånga, 360 kWhel 

 

S4: Varken fettförädling eller fodertillverkning 

Pinchtemperaturer och teoretiska värme- och kylbehov för de två analysfallen i scenario 

S4 återfinns i Tabell 15. 

 
Tabell 15 Resultat från pinchanalysen av scenario S3 – ingen fodertillverkning 

Analysfall Minimalt värmebehov 

(MW) 

Minimalt kylbehov 

(MW) 

Pinchtemperatur 

(°C) 

8300 h 6,47 5,64 95 

 

Värmning av diskvatten, tankparken och lokaluppvärmning vintertid innebär värmning 

under pinchen och är därmed pinchbrott (Tabell 16). 

 
Tabell 16 Pinchbrott: Värmning under pinchtemperaturen, scenario S4 

  Tstart 

(°C) 

Ttarget 

(°C) 

Q 

(kW) 

Servicesystem (8300 h)    

 Diskvatten 15 60  

 Vatten till diskmaskin
18

 15 60  

 Varmhållning tankpark 60 70  

 Lokalvärme
19

 60 65  

 Energiflöde   479
11

/376 

 

Dessa flöden kan värmas med varma procesströmmar genom processintegration. 

Dessutom kan 360 kWh el till vatten till diskmaskinen ersättas på samma sätt. 

Summa årlig besparing S1: 5185 ton ånga, 360 kWhel 

Överskottsvärme från processen enligt pinchanalyser av S1-S4 

Efter att pinchbrott har åtgärdats genom processintegration återstår varma strömmar 

som ska kylas vid en så hög temperatur att detta värme till exempel kan tillföras ett 

lokalt fjärrvärmesystem. Teoretiska mängder överskottsvärme för de olika scenarierna 

enligt beräkningar i PM från CIT IE (se Bilaga 2d) återfinns i Tabell 17. Intäkten från 

försäljningen antas uppgå till 400 SEK/MWh. 

                                                 
18

 Detta pinchbrott försummades i analysen av Dagens produktion p g a litet energiflöde 
19

 Endast under vinterhalvåret 4600 h 
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Tabell 17 Överskottsvärme vid hög temperatur (> 80°C) 

Scenario Analysfall (drifttimmar) Överskottsvärme 

(kW) 

Årligt överskott 

(MWh) 

S1 Se Dagens produktion 

S2 5 000 1 680 
9 093 

 8 300 210 

S3 1 800 2 320 
19 516 

 8 300 2 360 

S4 8 300 2360 19 588 

 

Överskott av ånga och el S1-S4 

Efter att ha jämfört ångbehov enligt pinchanalyserna av scenarierna med tillgänglig 

ånga från förbränning av fett och biogas och tillgänglig mängd el i samma scenarier kan 

det konstateras att det finns ett överskott av ånga och el i vissa scenarier. Ångan antas 

säljas externt till samma pris som överskottsvärme från processen och elen antas säljas 

till ett pris av 57 öre/kWh. 

Sammanställning av resultat, fas 1 

Pinchanalyserna tillsammans med data från beräkningar i produktionsmodellen för 

Ellco Food ger följande resultat (Tabell 18). Figur 4 och Figur 5 illustrerar de olika 

analysfallen för dagens produktion (alt 1-3) respektive scenarierna (S1-S4). Resultaten 

illustreras i diagramform i Figur 6 (energianvändning), Figur 7 (potentiell 

klimatpåverkan) och Figur 8 (produktionskostnader och intäkter). 
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Produktionen idag 

med åtgärdade 

pinchbrott

KBMalt 1-3

fettalt 1-3benmjölalt 1-3

proteineralt 1-3

köttmassaalt 1-3

Cumulative Energy Demand 

(GJe per år) alt 1-3 

Klimatpåverkan 

(CO2e per år)alt 1-3

råvarorkonstant

intransporterkonstant

insatsvaroralt 1-3
Funktionell enhet system Ellco Food

Biogassubstrat, 

avlopp, avfall, 

slam, överskotts-

värme, elalt 1-3

 
Figur 4 System Ellco Food – dagens produktion med åtgärdade pinchbrott 

KBMS1-S4

fettS1-S4benmjölS1-S4

proteinerS1-S4

köttmassaS1-S4

Cumulative Energy Demand 

(GJe per år) S1-S4 

Klimatpåverkan 

(CO2e per år)S1-S4

råvarorkonstant

intransporterkonstant

insatsvarorS1-S4
Funktionell enhet system Ellco Food

Biogassubstrat, 

avlopp, avfall, 

slam, överskotts-

värme, elS1-S4

Produktionen med åtgärdade 

pinchbrott, användning av 

överskottsvärme, intern 

användning av avlopp, avfall 

och biprodukter m m

 
Figur 5 System Ellco Food – produktion med åtgärdade pinchbrott vid alternativ 

användning av biprodukter, avfall och avlopp 

 



  

  SIK 38 (62) 
 

Tabell 18 Sammanställning av resultat fas 1: Produkter och biprodukter, avfall m m 

  Dagens 

produktion 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 S1 S1b S2 S2b S3 S4 S4b 

Produkter            

Griskött ton 1 072 1 072 1 072 1 072 1 072 1 072 1 072 1 072 1 072 1 072 1 072 

Kycklingkött ton 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 

Köttbenmjöl nöt ton 9 371 9 371 9 371 9 371 9 371 9 371 9 371 9 371 0 0 0 

Köttbenmjöl gris ton 6 211 6 211 6 211 6 211 6 211 6 211 6 211 6 211 0 0 0 

Kalciumfosfat ton 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 10 172 10 172 10 172 

Proteinpulver ton 670 670 670 670 670 670 670 670 2 977 2 977 2 977 

Soupstock (medel TS-halt 56 %) ton 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384 6 150 6 150 6 150 

Tekniskt fett ton 617 617 617 617 617 617 617 617 0 0 0 

Fettvävnadsprotein (medel TS-halt 

35 %) 

ton 3 659 3 659 3 659 3 659 3 659 3 659 3 659 3 659 3 659 3 659 3 659 

Oförädlat fett ton 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 0 14 500 0 0 

Fett genom Deo ton 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 0 0 6 500 0 0 

 Summa 47 061 47 061 47 061 47 061 47 061 47 061 40 561 26 061 45 458 24 459 24 459 

Biprodukter, avfall m m            

Processvatten, ej koncentrerat, 

substrat till extern biogasproduktion  

ton 5 116 5 116 5 116 5 116 0 0 5 116 5 116 0 0 0 

Processvatten, koncentrerat, substrat 

till extern biogasproduktion  

ton 1 456 1 456 1 456 1 456 0 0 1 456 1 456 0 0 0 

motsvarande extern biogas MWh 3 267 3 267 3 267 3 267 0 0 3 267 3 267 0 0 0 

Slam ton 293 293 293 293 0 0 293 293 0 0 0 

Avloppsvatten ton 184 686 184 

686 

184 

686 

184 

686 

0 184 

686 

184 

686 

184 

686 

184 

686 

184 

686 

184 

686 

Kategori 1-material ton 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 

Kategori 2-material ton 667 667 667 667 0 0 667 667 0 0 0 

Biogas egen rötning  MWh 0 0 0 0 5 376 3 921 0 0 693 693 693 

Kyltransporter Tusen 

tonkm 
20 120 

 

20 120 20 120 20 120 20 120 20 120 20 120 20 120 20 120 20 120 20 120 



  

  SIK 39 (62) 
 

Tabell 19 Sammanställning av resultat fas 1: Resultat från pinchanalyser, resursanvändning och ”energiprodukter” från Ellco Food 

Resultat från pinchanalyser Dagens 

produktion 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 S1 S1b S2 S2b S3 S4 S4b 

Sparad ånga genom intern 

värmeväxling 

Ton/år --- 5 325 4 012 4 012 4 012 4 012 5 185 5 185 5 325 5 185 5 185 

Genererad ånga som ersätter 

köpt ånga 

Ton/år --- 1 835 8 635 8 635 8 635 8 635 1 835
20

 1 835
20

 0
20

 0
20

 0
20

 

Ökad elanvändning MWh/år --- 0 755 755 755 755 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 

Överskottsvärme 70 – 90°C - ” - --- 7 300 5 205 4 355 4 355 4 355 9 093
20

 9 093
20

 19 

516
20

 

19 

588
20

 

19 

588
20

 

             

Resursanvändning med hänsyn tagen till 

resultaten från pinchanalyserna och, i 

scenarierna, till intern användning av 

biprodukter, avfall m m 

Dagens 

produktion 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 S1 S1b S2 S2b S3 S4 S4b 

Ånga MWh/år 30 674 26 185 22 744 22 744 18 013 19 294 0 0 63 413 0 0 

El
21

 - ” - 12 730 12 730 13 485 13 485 17 906 13 659 12 730 12 730 13 130 13 130 0 

Naturgas - ” - 18 619 18 619 18 619 18 619 18 619 18 619 18 057 18 057 562 0 0 

N2 (l) Ton/år 2 084 2 084 2 084 2 084 2 084 2 084 2 084 2 084 2 084 2 084 2 084 

Fosforsyra - ” - 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Salt - ” - 146 146 146 146 146 146 146 146 648 648 648 

             

”Energiprodukter”  Dagens 

produktion 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 S1 S1b S2 S2b S3 S4 S4b 

Överskottsånga från förbränning 

av fett och biogas 

MWh/år 0 0 0 0 0 0 27 968 142 

809 

0 105 

581 

82 009 

Överskottsvärme 70-90 °C  MWh/år 0 7 300 5 205 4 355 4 355 4 355 9 093 9 093 19 516 19 588 19 588 

Överskottsel MWh/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 442 

Biogassubstrat motsvarande MWh/år 3 267 3 267 3 267 3 267 0 0 3 267 3 267 0 0 0 

                                                 
20

 Möjligheten till mekanisk ångkompression och förvärmning av torkluft till spraytork har inte kvantifierats i S2-S4, utan ingår i överskottvärmet. 
21

 Omfattar även el till pumpning av substrat till intern rötningsanläggning i S1, S3 och S4. 
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 Tabell 20 Sammanställning av resultat fas 1: Cumulative Energy Demand, potentiell klimatpåverkan, produktionskostnader och intäkter från systemet Ellco Food 

  Dagens 

produktion 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 S1 S1b S2 S2b S3 S4 S4b 

Produktionskostnader kSEK/år 46 480 43 867 42 376 42 376 36 638 39 674 28 413 28 413 59 233 22 113 13 211 

skillnad relativt Dagens produktion %  -6  -9  -9 -21 -15 -39 -39 27 -52 -72 

Intäkter kSEK/år 275 934 278 854 278 016 277 676 277 676 277 676 238 762 206 397 555 317 467 280 463 804 

skillnad relativt Dagens produktion %  1 1 1 1 1 -13 -25 102 70 68 

             

Cumulative Energy Demand MJ/år 348 243 326 986 316 101 316 101 320 612 300 871 200 808 200 808 437 432 134 980 40 978 

skillnad relativt Dagens produktion %  -6 -9 -9 -8 -14 -42 -42 26 -61 -88 

Potentiell klimatpåverkan  ton CO2e/år  9 048 8 859 8 858 8 858 8 856 8 375 7 737 7 737 9 608 6 918 4 417 

skillnad relativt Dagens produktion %  -2 -2 -2 -2 -7 -14 -14 6 -24 -51 
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Energianvändning (Cumulative Energy Demand), system Ellco Food
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Figur 6 Energianvändning (Cumulative Energy Demand), system Ellco Food  

 

Energianvändningen från system Ellco Food minskar påtagligt vid förbränning av fett i 

S2-scenarierna, då all extern ånga kan ersättas av egenproducerad ånga. Ökningen av 

proteinproduktionen i S3 ger emellertid en kraftig ökning av ångbehovet och leder till 

ökad energianvändning, trots att naturgasanvändningen i den stängda 

fodertillverkningen är borta. I S4 (en sammanslagning av S2b och S3) förbränns fett 

som täcker det ökade ångbehovet från den ökade proteintillverkningen – den externa 

energiförsörjningen består enbart av el. I S4b försörjs systemet med el från egen 

elproduktion – här är systemet självförsörjande när det gäller energi till anläggningen; 

återstående energianvändning representeras huvudsakligen av transporter och 

produktion av flytande kväve.  

 

Energianvändningen för hanteringen av avloppet till rötning i S1 kompenseras inte av 

ökad mängd ånga från egen rötning och därmed minskad mängd extern ånga – det ur 

energisynpunkt bästa alternativet av S1-scenarierna är att inte röta avloppet. 

 

Energianvändningen minskar i alt 1-3 till följd av minskad användning av extern ånga. 
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Potentiell klimatpåverkan, system Ellco Food
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Figur 7 Potentiell klimatpåverkan, system Ellco Food (GWP 100 år)  

 

 

Rötningen i S1-scenarierna minskar potentiell klimatpåverkan från systemet i 

förhållande till dagens system och alt 1-3. Den ökade biogasproduktionen från rötning 

av även avloppet i S1 kompenseras av ökad elanvändning till pumpning.  

 

Potentiell klimatpåverkan från systemet minskar påtagligt vid förbränning av fett för att 

generera ånga (S2-scenarierna). Däremot ökar potentiell klimatpåverkan kraftigt vid 

ökad proteinproduktion (S3), trots en mycket liten kvarvarande naturgasförbrukning i 

fettförädlingen när fodertillverkningen har stängts. I likhet med energianvändningen 

täcker fettförbränningen i S4 det ökade ångbehovet från den ökade 

proteintillverkningen. I S4b har även extern el ersatts med intern el och potentiell 

klimatpåverkan från systemet representeras av transporter och flytande kväve.  

 

Potentiell klimatpåverkan i alt 1-3-systemen är mindre än dagens produktion tack vare 

minskat behov av extern ånga. 
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Produktionskostnader och intäkter Ellco Food
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Figur 8 Produktionskostnader och intäkter, system Ellco Food  

 

Produktionskostnaderna är lägre i S2-scenarierna tack vare minskade inköp av extern 

ånga. Det större behovet av extern ånga i S3 kompenseras med god marginal av ökade 

intäkter från försäljning av större kvantiteter proteiner. I S4, som är en sammanslagning 

av S2b och S3, täcker fettförbränningen det större ångbehovet samtidigt som intäkterna 

från bl a proteinförsäljningen fortfarande är höga. 
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Fas 2 

Delmålen för fas 2 är att: 

 bedöma total energianvändning och potentiell klimatpåverkan för andra metoder 

att framställa/tillhandahålla de nyttigheter som Ellco Food producerar idag  

 bedöma total energianvändning och potentiell klimatpåverkan för att 

framställa/tillhandahålla dessa nyttigheter vid alternativ intern användning av 

biprodukter, avfall och avlopp enligt fas 1 

 bedöma hur resurser i biprodukter, avfall och avlopp bör användas för att 

minimera energianvändningen och CO2-utsläppen i ett samhällsperspektiv 

 bedöma konsekvenserna för andra typer av miljöpåverkan 

 tekniska slutsatser 

 dra slutsatser om och i så fall vilka, eventuellt motstridiga, resultat som erhålls 

enbart genom kopplingen mellan de två metoderna och hur metoderna 

samverkar 

 bedöma om kombinationen av metoder är värdefull i andra, liknande fall  

 

Som nämndes under Avvikelser från projektplan saknas en bedömning av 

konsekvenserna för andra typer av miljöpåverkan och tekniska slutsatser. 

Andra metoder att framställa/tillhandahålla de nyttigheter som Ellco Food 
producerar idag - kompletterande system 

I scenarierna S1-S4 antas Ellco Food använda sina egna biprodukter, avlopp och avfall 

samt, i vissa fall, produkter internt för förbränning och/eller rötning. Detta leder till att 

Ellco Food tar bort vissa flöden från marknaden som antas måste ersättas av andra 

produkter. Med hjälp av EF och utifrån tillgängliga LCA-data har SIK tagit fram 

energiförbrukning och från sådana alternativa produkter. Eftersom Ellco Foods 

produkter har många tänkbara användningsområden har varje produkt ersatts av ett 

max- och ett min-alternativ som får tillsammans kan ge ett intervall. Max- och min-

alternativen representerar rimliga alternativa produkter med relativt hög respektive 

relativt låg potentiell klimatpåverkan för vilka LCA-data av god kvalitet har funnits 

tillgängliga. Utom i ett fall stämmer storleksordningen även för Cumulative Energy 

Demand (CED); palmolja representerar ”klimatpåverkan min” men har högre 

energianvändning än sojaolja som representerar ”klimatpåverkan max”.I Tabell 21 

 återfinns en sammanställning över Ellco Foods produkter samt max- och min-

alternativen till dessa. I sammanställningen saknas de produkter som förekommer i lika 

stora mängder i samtliga analysfall: griskött och kycklingkött från DMM samt 

fettvävnadsprotein. I tabellen anges också vilken ”nyttighet” som använts som bas för 

att beräkna ekvivalenta mängder av de alternativa produkterna. I Tabell 22 redovisas 

vilka mängder som ska ersättas av en alternativ produkt från ett kompletterande system 

för att samtliga system ska leverera samma mängd ”nyttigheter”.   

 

Figur 9 och Figur 10 illustrerar de ”totala systemen” (Ellco Food + kompletterande 

system) som analyserats i fas 2 av projektet.  
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Produktionen idag 

med åtgärdade 

pinchbrott

KBMalt 1-3

fettalt 1-3benmjölalt 1-3

proteineralt 1-3

köttmassaalt 1-3

Cumulative Energy Demand 

(GJe per år) alt 1-3 

Klimatpåverkan 

(CO2e per år)alt 1-3

råvarorkonstant

intransporterkonstant

insatsvaroralt 1-3
Funktionell enhet Totalt system

Biogassubstrat, 

avlopp, avfall, 

slam, överskotts-

värme, elalt 1-3

Kompletterande 

system för produktion 

av nyttigheter

 
 

 
Figur 9 Systembeskrivning Totalt System (Ellco Food + kompletterande system) alt 1-3 
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proteinerS1-S4
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(CO2e per år)S1-S4
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intransporterkonstant
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avlopp, avfall, 

slam, överskotts-

värme, elS1-S4

Produktionen med åtgärdade 

pinchbrott, användning av 

överskottsvärme, intern 

användning av avlopp, avfall 

och biprodukter m m

Kompletterande 

system för produktion 

av nyttigheter

Funktionell enhet Totalt system
 

Figur 10 Systembeskrivning Totalt system (Ellco Food + kompletterande system) S1 – S4 
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Tabell 21 Kompletterande system 

Min = kompletterande system med mindre potentiell klimatpåverkan  

Max = kompletterande system med större potentiell klimatpåverkan 

Produkt Min ”Nyttighet” som bas för 

beräkning av ekvivalenta 

mängder 

Max ”Nyttighet” som bas för beräkning 

av ekvivalenta mängder  

Köttbenmjöl nöt Algbaserad gödning Massa (fosfor- och kvävehalter 

antas lika) 

Fosfor- och 

kvävegödsel 
Kväve- och fosforhalter 

Köttbenmjöl gris Fosfor- och kvävegödsel Fosfor- och kvävehalter Laxfoder  Proteinhalter 

Kalciumfosfat Kalciumkarbonat  Kalciumhalter Dolomit Kalciumhalter 

Proteinpulver  Sojamjöl USA Proteinhalter Sojamjöl USA Proteinhalter 

Soupstock (medel TS-halt 56 %) Sojamjöl USA Proteinhalter Sojamjöl USA Proteinhalter 

Tekniskt fett Palmolja Massa (fetthalterna antas lika) EO1 Värmevärde 

Oförädlat fett Palmolja Massa (fetthalterna antas lika) Sojaolja Massa (fetthalterna antas lika) 

Fett genom Deo Palmolja Massa (fetthalterna antas lika) Sojaolja Massa (fetthalterna antas lika) 

”Energiprodukter”     

Överskottsvärme (överskottsånga 

från förbränning av fett och biogas 

+ överskottsvärme 70-90 °C) 

Biobränsle Värmevärde x verkningsgrad 

för förbränning 

Eo 1 Värmevärde x verkningsgrad 

för förbränning 

Biogassubstrat (energiinnehåll 

motsvarande MWh biogas) 

Biobränsle Värmevärde Eo 1 Värmevärde 

Överskottsel Svensk genomsnittsel MWh Naturgasbaserad el MWh 
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Tabell 22 Mängd produkt som ska ersättas av alternativ produkt från de kompletterande systemen 

  Dagens 

produktion 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 S1 S1b S2 S2b S3 S4 S4b 

Köttbenmjöl nöt ton 0 0 0 0 0 0 0 0 9 371 9 371 9 371 

Köttbenmjöl gris ton 0 0 0 0 0 0 0 0 6 211 6 211 6 211 

Kalciumfosfat ton 7 522 7 522 7 522 7 522 7 522 7 522 7 522 7 522 0 0 0 

Proteinpulver ton 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 0 0 0 

Soupstock ton 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 0 0 0 

Tekniskt fett ton 0 0 0 0 0 0 0 0 617 617 617 

Oförädlat fett ton 0 0 0 0 0 0 0 14 500 0 14 500 14 500 

Fett genom Deo ton 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500 0 6 500 6 500 

”Energiprodukter”  Dagens 

produktion 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 S1 S1b S2 S2b S3 S4 S4b 

Summa överskottsvärme och -ånga MWh 151 902 144 602 146 697 147 547 147 547 147 547 114 841 0 132 386 26 734 50 306 

Biogassubstrat motsvarande MWh 0 0 0 0 3 267 3 267 0 0 3 267 3 267 3 267 

Överskottsel MWh 10 442 10 442 10 442 10 442 10 442 10 442 10 442 10 442 10 442 10 442 0 



  

  SIK 48 (62) 
 

Energianvändning och potentiell klimatpåverkan från de alternativa och 
kompletterande systemen  

I Bilaga 2e redovisas energianvändning och potentiell klimatpåverkan för de alternativa 

produkterna.  

 

Energianvändning redovisar primärenergianvändning som Cumulative Energy Demand 

(CED) beräknad enligt en metod publicerad i Frischknecht et al 2003 [ 6 ], uppdaterad i 

Hischier et al 2009 [ 7 ]. Metoden används i LCA-programvaran SimaPro [ 8 ] och 

inkluderar energi från följande kategorier: fossila bränslen, kärnenergi, energi i 

biomassa och från vind, solenergi, geotermisk energi och and vattenkraft. För fossila 

bränslen och energi i biomassa är CED total primär energianvändning genom en hel 

livscykel baserad på det övre värmevärdet. Ytterligare beskrivning av metoden och 

omvandlingsfaktorer återfinns i [ 7 ].  

 

Potentiell klimatpåverkan har beräknats med karakteriseringsfaktorer enligt IPCC 2007 

(Global warming 100a) [ 9 ].  
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Resultat - fas 2 

I Figur 11 och Figur 12 redovisas energianvändning (Cumulative Energy Demand, GJe 

per år) för det totala systemet Ellco Food + kompletterande system enligt min- 

respektive max-alternativen i Tabell 21 ovan. Motsvarande resultat för potentiell 

klimatpåverkan (ton CO2e per år) återfinns i Figur 13 och Figur 14. Det bör noteras att 

”System Ellco Food” i botten på diagrammen för Energianvändning Totalt System 

(Figur 11 och Figur 12) motsvarar diagrammet för Energianvändning System Ellco 

Food i Figur 6. Motsvarande gäller för Potentiell klimatpåverkan Totalt System (och 

Figur 14) och Potentiell klimatpåverkan System Ellco Food i Figur 7. 

Energianvändning (Cumulative Energy Demand) 

Användningen av fett som bränsle i S2-scenarierna minskar energianvändningen inom 

system Ellco Food men förefaller ge en större energianvändning i det totala systemet. 

Skillnaderna i förhållande till dagens produktion och alt 1-3 är påtagliga i min-

alternativen (fettet ersätts av palmolja) men ganska små i max-alternativen (fettet ersätts 

av sojaolja). Som nämndes ovan representerar palmoljan min-alternativet p g a sin lägre 

potentiella klimatpåverkan än sojaolja, men har högre energianvändning än sojaolja. 

(Om man låter oljorna byta plats i scenarierna är skillnaderna fortfarande påtaglig i min-

alternativet, och i max-alternativet förstärks den.) 

 

Att öka energianvändningen internt för att producera mer proteiner som i S3 scenariet 

förefaller ge en samma eller något lägre energianvändning i det totala systemet.  

 

I S4 täcker förbränningen av fett den ökade energianvändningen för att producera mer 

proteiner. På systemnivå ökar emellertid energianvändningen. Den totala 

energianvändningen minskar något när en del av ångan från fettförbränningen används 

för att generera el. 

 

Skillnaderna mellan energianvändningen för dagens system, alt 1-3 samt S1-scenarierna 

är små i såväl max- som min-alternativen. 
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Figur 11 Energianvändning min – Totalt system (Ellco Food + kompletterande system) 
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Figur 12 Energianvändning max – Totalt system (Ellco Food + kompletterande system) 
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Potentiell klimatpåverkan 

Även när det gäller potentiell klimatpåverkan förefaller användningen av fett som 

bränsle i S2-scenarierna ge motstridiga resultat för Ellco Food-systemet och det Totala 

systemet. Skillnaderna i förhållande till dagens produktion och alt 1-3 är påtagliga i 

min-alternativen (fettet ersätts av palmolja) men ganska små i max-alternativen (fettet 

ersätts av sojaolja) och förstärks vid förbränning av mer fett i S2b än i S2. 

 

Potentiell klimatpåverkan från såväl Ellco Food-systemet som det totala systemet ökar i 

S3; behovet av extern ånga ökar och en stor mängd köttbenmjöl skall ersättas av andra 

produkter med hög potentiell klimatpåverkan. 

 

I S4 minskar potentiell klimatpåverkan från Ellco Food-systemet men ökar från det 

totala systemet till följd av en stor mängd produkter från de kompletterande systemen. 

 

Skillnaderna mellan energianvändningen för dagens system, alt 1-3 samt S1-scenarierna 

är relativt små i såväl max- som min-alternativen. I S1-scenarierna är emellertid 

tendensen att intern rötning minskar potentiell klimatpåverkan även från det totala 

systemet om det kompletterande systemet utgörs av biobränsle (min-alternativet). 
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Figur 13 Potentiell klimatpåverkan min – Totalt System (Ellco Food + kompletterande 

system) 
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Figur 14 Potentiell klimatpåverkan max – Totalt system (Ellco Food + kompletterande 

system) 
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Slutsatser och diskussion 

Huvudmålet med projektet har varit att pröva en kombination av processintegration och 

miljösystemanalys via ett exempel från förädling av biprodukter från slakteri och 

styckning. Syftet har varit att identifiera eventuella synergieffekter i form av lägre total 

energiförbrukning vid en koppling av metoderna än vid användning av metoderna var 

för sig, t ex om och i så fall vilka, eventuellt motstridiga, resultat som erhålls enbart 

genom kopplingen mellan de två metoderna.  

 

Med dagens produktmix (alt 1 – 3) pekar resultaten i fas 1 och i fas 2 i samma riktning: 

energieffektiviseringsåtgärder enligt pinchanalyserna i fas 1, som visat att de externa 

inköpen av ånga kan minska 15 - 25 %, leder till en även ur systemsynpunkt lägre 

energianvändning (Cumulative Energy Demand, CED) och lägre potentiell 

klimatpåverkan. Resultaten på anläggningsnivå motsäger alltså inte resultaten på 

systemnivå i de fall produktmixen är oförändrad. Detta gäller även alt 2 och 3 som 

omfattar en något ökad elanvändning. För Ellco Food är resultaten från fas 1 värdefullt 

beslutsunderlag i arbetet med mediaförsörjning och energieffektivisering. Under arbetet 

med datainsamlingen har nya frågor ställts, vilket också har gett nya insikter. 

 

I scenarierna S1-S4 antas Ellco Food använda sina biprodukter, avlopp och avfall samt i 

vissa fall produkter internt för förbränning och/eller rötning för att minska det externa 

energibehovet. Begreppet ”energieffektivisering” omfattar i detta fall en ”pinchad” 

anläggning men i S2-S4 också en förändrad produktion, eftersom vissa produkter och 

biprodukter här används för energiproduktion. Energianvändningen (CED) vid 

anläggningen minskar i S2 och S4, men ökar på systemnivå. I S3 däremot ökar 

energianvändningen på anläggningsnivå men tenderar att minska på systemnivå. 

Resultaten med avseende på energianvändning efter energieffektivisering på 

anläggningsnivå och energianvändning på systemnivå pekar alltså åt olika håll. När det 

gäller potentiell klimatpåverkan ökar den i samtliga scenarier där produkter förädlas 

vidare på andra sätt än i dagens system, men mer i S2 och S4 än i S3, vilket tyder på att 

man ur klimatsynpunkt inte bör vidta förändringarna enligt scenarierna. 

 

Att energieffektivisera genom kostnadseffektiv intern användning av biprodukter, 

avlopp och avfall samt, i vissa fall, produkter för energiproduktion i det lilla systemet 

kan alltså leda till energi- och klimatmässiga suboptimeringar för det större systemet. 

Betydelsen av systemperspektiv vid till exempel utformning av styrmedel är en av de 

principiella utgångspunkterna i Energieffektiviseringsutredningens slutbetänkande från 

2008 [ 12 ]. Genom att kombinera metoderna kan man hitta företagsekonomiskt 

intressanta lösningar som samtidigt kan vara energi- och klimateffektiva på systemnivå.  

 

Skillnader i datanoggrannhet är en svårighet som erfarits när de två metoderna 

kombinerats i detta projekt. Noggrannheten är förmodligen betydligt större i 

anläggningsdata, som framför allt använts i pinchanalyserna, än i data på de 

kompletterande systemen.  Även brist på metadata (information om data) har ibland 

varit begränsande. Hur allokering av resursanvändning och miljöpåverkan på 

inkommande råvara ska ske är också en metodmässig diskussion: i projektet ”bär” 

råvarorna in till Ellco Food ingen resursanvändning eller miljöpåverkan, eftersom de 

betraktas som avfall från slakt och styckning, ett synsätt som stämmer med det faktum 

att Ellco Food får betalt för omhändertagandet. Men i en framtid kan dessa råvaror 

betinga ett pris som biogassubstrat, vilket bör avspeglas i att råvarorna till Ellco Food då 

får ”bära” en del av resursanvändning och miljöbelastning från djurhållning, slakt och 

styckning. 
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Precis som vid systemexpansion inom annat LCA-arbete har valet av och kvaliteten på 

data för de kompletterande systemen och valet av nyttobas för beräkning av ekvivalenta 

mängder (proteiner, fett, energivärde osv) varit helt avgörande för resultaten; i studien 

används relevanta max- och min-alternativ med god datakvalitet för att åstadkomma 

ytterlighetsvärden för det totala systemet. Valen av scenarier och av kompletterande 

system skulle emellertid ha kunnat göras på annat sätt. I scenarierna S1, S3 och S4 

används biogas internt och de kompletterande systemen utgörs av biobränsle (min) resp 

Eo1 (max) för stationär förbränning. Bakgrunden till detta val är att 55 % av biogasen 

användes för uppvärmning och endast 19 % som fordonsbränsle år 2006 enligt en 

rapport från Energimyndigheten [ 13 ]; förmodligen har andelen som använts för 

fordonsbränsle ökat sedan dessa värden publicerades. I ytterligare ett scenario hade 

biogasen (eller biogassubstratet) kunnat säljas istället för att användas internt; i detta fall 

hade det kompletterande systemet lämpligen varit diesel. I ännu ett scenario hade fettet i 

S2 kunnat användas till produktion av biodiesel i stället för att gå till förbränning. En 

livscykelanalys av biodiesel från animaliskt fett [ 10 ] visar att biodiesel från animaliskt 

fett ger en nettominskning av emissioner ur ett livscykelperspektiv, även när det 

kompletterande systemet är naturgasbaserad uppvärmning: ”Environmentally and in 

terms of fossil fuel savings, fat is better used in cars than in boilers.”.  

 

Genom att åtgärda pinchbrotten enligt alt 1-3 skulle Ellco Food med dagens produktion 

kunna leverera överskottsvärme till ett fjärrvärmenät. Klippans kommun har nyligen 

investerat i en biobränsleeldad panna som försörjer kommunens fjärrvärmenät, och 

projekterar ytterligare en. Ellco Food har tillsammans med grannindustrierna Gelita och 

Gyllsjö trä, som också är potentiella fjärrvärmeleverantörer, fört diskussioner med 

kommunen om möjligheterna att sälja överskottsvärme och därmed bidra till att helt 

eller delvis ersätta denna investering, men mötts av svalt intresse . Svårigheterna att få 

till stånd spillvärmesamarbeten som detta har belysts i bl a en rapport från ÅF på 

uppdrag av Energimyndigheten [ 11 ], där man konstaterar att de två dominerande 

hindren för spillvärmesamarbeten är lönsamheten för avfalls- och biokraftvärme. I 

nämnda rapport granskas också metoder för att gynna spillvärmesamarbeten. Den 

slutsats som dras är att det enda som möjligen skulle kunna överbrygga de hinder som 

lönsamheten för avfalls- och biokraftvärme innebär är en relativt kraftig skärpning av 

Miljöbalken. 
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Bilaga 1 

Animaliska biproduktförordningen 

Europaparlamentets och rådets (EG) förordning nr 1774/2002 om hälsobestämmelser 

för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (”ABP-

förordningen”) fastställer folk- och djurhälsobestämmelser för hanteringen av 

animaliska biprodukter så att dessa inte innebär några risker för folk- eller djurhälsan. 

Förordningen, som införts efter 90-talets utbrott av BSE, mul- och klövsjuka samt 

svinpest, delar in animaliska biprodukter i tre kategorier, där kategori 1-material är det 

mest högriskklassade avfallet (exempel: djur som misstänks/bekräftas infekterade med 

TSE och SRM
22

-material), kategori 2-material en riskklassificering lägre (exempel: 

naturgödsel, mag-/tarminnehåll och animaliskt material från avloppsrening) och 

kategori 3-material lägst riskklassning (exempel: slaktdelar utom SRM
22

 från 

veterinärgodkända djur, f d livsmedel, färsk mjölk, fiskbiprodukter och matavfall dvs 

avfall från kök). Endast kategori 3-material förädlas av Ellco Food och produktionen 

sker under Jordbruksverkets veterinära kontroll. Ellco Foods anläggningar är godkända 

av Jordbruksverket enligt ABP-förordningen. 

                                                 
22

 Specificerat riskmaterial 
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Bilaga 2 (konfidentiell) 

Beräkningsmodeller och pinchanalyser. Kort presentation av innehållet i 
bilaga 2. 

Produktionsanläggningen vid Ellco Food i Stidsvig erbjuder produktflexibilitet men är 

komplex. För att kunna beräkna och analysera konsekvenserna av förändringar i 

produktmixen på material- och energiflöden och annan resursanvändning vid 

anläggningen samt på mängden produkter från kompletterande system har en modell av 

produktionen vid anläggningen tagits fram. Utdata från modellen och från 

pinchanalyserna samt data på kompletterande system (energianvändning, potentiell 

klimatpåverkan) och produktionskostnader används för att ta fram resultat för varje 

utvärderat scenario (Figur B 1).  

 

 
 
Figur B 1 Modellens funktion för beräkning av energianvändning, potentiell klimatpåverkan och 

produktionskostnader för olika produktionsscenarier vid Ellco Food.  

 

I bilaga 2a – 2e beskrivs beräkningsmodellerna enligt följande: 

 Bilaga 2a Produktionsmodell för Ellco Food, produktionskostnader och 

intäkter 

 Bilaga 2b Sammanställning av produktionsfall – dagens produktion 

och scenarier 

 Bilaga 2c Pinchanalyser av dagens produktion 

 Bilaga 2d Pinchanalyser av alternativ intern användning av 

biprodukter, avfall och avlopp (scenarier) 

 Bilaga 2e Data för kompletterande system – energianvändning och 

potentiell klimatpåverkan 

 

Excel har använts som plattform för modellen med undantag för pinchanalysen som 

genomförts med hjälp av specialutvecklad programvara. Valet av Excel grundar sig på 

framförallt den enkla hanteringen och tillgängligheten. Genom att arbeta i Excel kan 

modellen göras tillgänglig för utbyte mellan projektdeltagarna på ett enkelt sätt och in- 

och utdatahanteringen blir enkel att administrera. 

 Utdata från produktionsmodell  
Ellco Food 

 Drifttider, flöden 

 Produktmängder (ev 
sammansättning) 

 Resursförbrukning 
 

 

Pinchanalys Ellco Food– 
Energianvändning 
integrerad anläggning 

 

LCA-data  

 Energianvändning och 
GWP för resursanvändning 
vid Ellco Food  

 Energianvändning och 
GWP för kompletterande 
system 

Kostnads-  
och intäkts 
modeller 

Sammanställning 

 Energianvändning 

 Potentiell 
klimatpåverkan 

 Produktions-

kostnader 
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