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Förord
JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har studerat om en ensilering äger
rum vid satsvis och lufttät lagring av malet matavfall. Dessutom studerades
eventuell betydelse av att tillsätta bakteriekultur för att styra upp ensilerings-
processen.

Föreliggande rapport redovisar resultat från studier i laboratorieskala. Projektet
initierades av Lennart Thyselius, JTI, och genomfördes av Linda Malmén och
Anders Ringmar vid JTI. Kemiska analyser utfördes av Johnny Ascue och Anette
Levin vid JTI:s laboratorium. Studien finansierades till största delen via JTI:s
ramprogrammedel.

Under genomförandet av studien tilläts JTI hämta matavfall vid butiker inom
Gröna Konsum och ICA, Nelins frukt och grönt och Medirest i Uppsala, vilket
var till stor hjälp. Medipharm tillhandahöll den bakteriekultur som användes i
försöket. Till alla som bidragit till projektets genomförande framför JTI ett varmt
tack.

Ultuna, Uppsala i september 2001

Lennart Nelson
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Denna rapport redovisar resultaten av en studie av satsvis lagring av malet
matavfall. Studien utformades med hänsyn till ett tänkt scenario där organiskt
matavfall från livsmedelsaffärer, storkök o.dyl. skulle kunna malas och lagras
i ensilerad form vid affären/storköket. Scenariot skulle, jämfört med nuläget,
bland annat innebära fördelar som minskad hämtningsfrekvens och möjligheter
att kontrollera och undvika luktolägenheter. Studien syftade till att

•  bygga upp kunskap beträffande ensilering av matavfall från storkök och livs-
medelsaffärer

•  få kunskap om eventuella materialtyper som kan vara svåra att mala

•  få kunskap om möjligheterna att satsvis lagra (beroende på lagringsegenskaper)
förhållandevis stora mängder matavfall i storkök och livsmedelsaffärer

•  studera om tillsats av syrabildande bakteriekultur (mjölksyra) till det organiska
matavfallet innebar någon skillnad med avseende på lagringsegenskaper, eller
om avfallets naturliga innehåll av mjölksyrabildande bakterier skulle vara till-
räckligt för att uppnå en lika god ensilering av materialet.

Matavfall samlades in från fyra verksamheter i Uppsala, vilka bestod av två livs-
medelsaffärer, en grönsakshandel och ett storkök. Material från respektive hämt-
ningsställe maldes, och delades upp i två delar där den ena tillsattes syrabildande
bakteriekultur. Materialen lagrades sedan lufttätt i plasttunnor under ca 6 månader.
Under försöket uppmättes pH för materialet i respektive tunna. För analys av
organiska syror medgav projektbudgeten endast analyser av prov från samtliga
tunnor i försökets början, plus analys från materialet i fyra av tunnorna vid för-
sökets avslut. Producerade gasmängder, och andel koldioxid, uppmättes för att
möjliggöra bedömning av biologisk aktivitet samt potential för eventuella lukt-
olägenheter då gas lämnar behållarna. Resultaten från studien ledde till följande
slutsatser:

•  Från tre av fyra hämtställen hade organiskt matavfall, som stått i kärl i
butik/restaurang i upp till en vecka, ett pH-värde under 5.

•  Malning av avfallet med köttkvarn fungerade problemfritt, förutom när
avfallet bestod av enbart mjöl.

•  Det malda matavfallet hade genomgående en volymvikt på ca 1 ton/m3.

•  Gas som bildades från det lagrade materialet i tunnor innehöll ca 90-95 %
koldioxid.

•  pH i matavfallet sänktes till 3-4 eftersom laktat bildades. Detta indikerar att
matavfallets innehåll av mjölksyrabildande bakterier var tillräckligt för att
en spontan ensilering skulle äga rum.

•  Tillsatsen av syrabildande bakteriekultur hade ingen betydande inverkan på
pH-sänkningen hos materialen.

•  De flesta insamlade materialtyperna uppvisade en volymökning på ca 30 %
i glascylindrar under de första dygnen av försöket.
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•  Såväl vid provtagning under lagring som vid försökets avslutande luktade
samtliga materialtyper mer eller mindre syrligt. Lukten upplevdes inte som
obehaglig.

•  Vid försökets avslutande såg materialet i tunnorna ut som vid försökets
inledning, med undantag av ett några cm tjockt ytlager som hade mörknat.

Resultaten från studien tyder på att malning och lufttät lagring av matavfall kan
vara en intressant metod för att minska hämtningsfrekvensen av avfallet från
t.ex. storkök och livsmedelsaffärer. I denna studie tillfördes dock matavfallet vid
endast ett tillfälle till lagringsbehållaren, innan denna gjordes lufttät. För att bättre
efterlikna de verkliga förhållandena vid storkök o.dyl. bör vidare studier utföras
för att se om en spontan ensilering uppstår även då matavfall tillförs kontinuerligt
till lagringsbehållaren.

Summary
This report shows the results of a study of batchwise storage of ground food
waste. When designing the study, consideration was taken to a hypothetical
scenario where organic food waste from supermarkets, large-scale kitchens, etc.
would be ground and stored as silage at the supermarket/kitchen. Compared to
the present situation the scenario would, among other things, imply advantages,
such as a reduced frequency of food waste-collection and possibilities to control
and avoid the inconvenience of bad odours. The purpose of this study was to:

•  build up knowledge about ensiling food waste from large-scale kitchens and
supermarkets

•  gain knowledge about possible types of material that can be difficult to grind

•  gain knowledge about the possibilities to store, batchwise, relatively large
amounts of food waste (depending on their storage qualities) at large-scale
kitchens and supermarkets

•  study if an addition of acid-producing bacteria to the food waste would imply
any difference regarding qualities of the materials to be stored, or if the lactic
acid-producing bacteria, that is naturally occurring in the food waste, would
be enough to reach as good ensiling as with the additive mentioned above

Food waste was collected from two supermarkets, one greengrocer's shop and
one large-scale kitchen. The material from each place of collection was ground
and divided into two portions. Acid-producing bacteria were added to one of the
portions. The materials were then stored anaerobically in plastic barrels for about
six months. During the study, the pH in the material from each barrel was ana-
lysed. Due to the project budget, analyses of the content of organic acids could be
performed only for samples from all the eight barrels at the beginning of the study
and four of them at the end. Produced amounts of gas, and its content of carbon
dioxide, were registered to facilitate an assessment of biological activity in the
barrels and the potential of possible problems with a bad odour when gas leaves
the barrels. The results from the study led to the following conclusions:
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•  The food waste from three out of four places of collection, that had been
stored in a collection vessel for up to one week, had a pH-value below 5.

•  Grinding the food waste with a meat-mincer worked out well, except when
the food waste consisted of pure flour.

•  The ground food waste consistently had a volume-weight of about 1 tonne/m3.

•  Gas produced from the stored materials in the barrels contained about 90-95%
carbon dioxide.

•  pH in the food waste was lowered to 4-5 since lactate was produced. This
indicates that the content of lactic-acid bacteria in the food waste was enough
for a spontaneous ensiling to take place.

•  The addition of acid-producing bacteria (lactic acid) had no considerable
effect on the reduction of the pH-value of the materials.

•  Most of the collected types of material showed an increase in volume of about
30% in glass-cylinders during the first days and nights of the study.

•  As well as when taking specimens during storage, as when finishing the study,
all types of materials smelled more or less sourish. The smell was not experi-
enced as unpleasant.

•  At the end of the study, the materials in the barrels looked the same as at the
beginning of the study apart from a surface-layer, a couple of centimetres
thick, that had turned dark.

The results from the study indicate that grinding and anaerobic storage of food
waste can be an interesting method to reduce the frequency of collections of the
waste from supermarkets and large-scale kitchens, etc. However, in this study the
food waste was added at only one occasion to the storage container (barrel) before
the barrel was made airtight. To better reflect the real conditions at large-scale
kitchens, etc., further studies should be carried out to see whether a spontaneous
ensiling would take place also when the food waste is added continuously to the
storage container.

Bakgrund och syfte
Målsättningen med framtidens system för behandling av organiskt avfall är att
få fram ett kretslopp på dess växtnäring och om möjligt utvinna och nyttja den
kemiskt bundna energin i avfallet. Ett nytt kretsloppsanpassat system för avfalls-
hantering ska också vara hygieniskt bra, ge en låg miljöbelastning och vara skon-
sam för dem som arbetar i systemet. I storkök och restauranger genereras normalt
stora mängder matavfall. Matavfallet lagras ofta i mindre sopkärl vilka förvaras
i kylrum. Vanligen hämtas matavfallet ofta för att undvika problem med lukt och
på grund av brist på lagringsutrymme. Studier utförda i Norge visar att källsorterat
matavfall från hushåll som kontinuerligt tillförs och långtidslagras i täta behållare
kommer att hålla ett lågt pH, och att det verkar vara en lovande hanteringsmetod
för denna typ av material (Sæther, 1996).
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Detta projekt innebar studier av satsvis lagring av malet matavfall och syftade
till att

•  bygga upp kunskap beträffande ensilering av matavfall från storkök och livs-
medelsaffärer

•  få kunskap om eventuella materialtyper som kan vara svåra att mala

•  få kunskap om möjligheterna (beroende av lagringsegenskaperna) att satsvis
lagra, lufttätt och utan kylning, förhållandevis stora mängder matavfall i butiker,
storkök och restauranger

•  studera om tillsats av syrabildande bakteriekultur (mjölksyra) till det organiska
matavfallet innebar någon skillnad med avseende på lagringsegenskaperna,
eller om avfallets naturliga innehåll av mjölksyrabildande bakterier skulle
vara tillräckligt för att uppnå en ensilering av materialet.

I Sverige är ensilering en vanligt förekommande metod för konservering av vall-
foder. Det som vanligen avses med ensilering är en mjölksyrajäsning. Mjölksyra
bildas av ett antal olika mjölksyrabildande bakterier. De kan växa i anaeroba (syre-
fria) miljöer medan många andra bakteriestammar behöver syre för att kunna ut-
vecklas. Genom att använda de näringsämnen som finns i materialet kan de mjölk-
syrabildande bakterierna växa till i anaerob miljö. De mjölksyrabildande bakterierna
är syratåliga och ju högre halten blir av mjölksyra i materialet, desto lägre blir pH
och desto mer hämmas de övriga anaeroba bakterietyper som finns. För att få ett
stabilt ensilage som kan lagras under lång tid måste pH-värdet sänkas så mycket att
ingen mikrobiell verksamhet ska kunna ske. Tack vare den begränsade mikrobiella
omsättningen av materialet som mjölksyrajäsning innebär, kan materialets energi
och näringsämnen istället tas tillvara vid efterföljande behandlingsprocess.

Vilket pH som krävs för att en ensilering ska resultera i en lagringsstabil produkt
beror på vilken TS-halt materialet har. Generellt gäller att ju torrare materialet är,
desto mindre behöver pH-värdet sänkas. Detta eftersom även den torrare miljön
hämmar tillväxten av oönskade bakterier. För att en ensilering ska uppstå måste
följande förutsättningar uppfyllas (Spörndly m.fl., 1988):

- lufttät miljö
- lagom fuktighet
- förekomst av mjölksyrabildande bakterier
- tillgänglig näring för bakterierna att växa på

Dessa förutsättningar skulle rimligtvis även kunna uppfyllas för malet matavfall
som lagras lufttätt. Ensilering av matrester och annat livsmedelsavfall på den plats
där avfallet uppkommer, exempelvis vid restauranger och storkök, skulle kunna
innebära flera fördelar. Exempelvis skulle insamlingen av materialet kunna ske
vid färre tillfällen och därmed medföra lägre insamlingskostnader och emissioner
än tidigare. Med lagring av det malda materialet i en sluten tank skulle behovet
av kylutrymme kunna minska samtidigt som luktolägenheter vore lättare att kon-
trollera och undvika. En ytterligare fördel är att upplagrat matavfall skulle kunna
fungera som en belastningsutjämnare för efterföljande behandlingsprocess, genom
att tillföras till behandlingen när tillgången på annat material är knapp.
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Genomförande
Val av hämtningsställen
För att kunna se eventuella skillnader i materialsammansättning och lagrings-
egenskaper, valdes material från livsmedelsaffärer (stor respektive mindre affär),
storkök och grönsaksgrossist. Samtliga hämtningsställen var belägna i Uppsala.
De livsmedelsaffärer som bidrog med material var ICA Kvantum samt Gröna
Konsum i Sunnersta respektive på Torbjörnsgatan. Från Medirest i Ulleråker
hämtades storköksmaterial, och från Nelins det material som representerade
material från grönsaksgrossister.

Insamling
Hos de verksamheter som skulle bidra med avfall ställdes 190-liters sopkärl ut, ett
par dagar upp till en vecka före hämtning beroende på antal kärl och hur mycket
material som önskades samlas in. Insamling av materialet skedde i juni. Vid alla
hämtningsställen, utom ett, förvarades kärlen i kylrum.

Behandling av insamlat material
Generellt sett gick en vecka mellan utställning av kärl hos hämtningsstället och
påbörjandet av behandling av insamlat material. Materialet i de kärl som samlades
in från hämtningsställena vägdes och maldes efter en mycket översiktlig okulär
besiktning i en kvarn med kniv och hålskivor avsedd för kött. Materialet maldes
för att efterlikna en tänkbar situation där malet lagrat matavfall skulle kunna hämtas
och transporteras med slamsugbil. Den okulära besiktningen utfördes för att kunna
förklara eventuella skillnader i torrsubstanshalter i materialen.

Sammanlagt 320 kg av det malda matavfallet från respektive hämtningsställe fyll-
des i två tättslutande tunnor (160 kg i varje, före provuttag). De tunnor som använ-
des för lagring av materialet var av plast, hade en volym av 225 liter och en total-
höjd av 99 cm. Till den ena av tunnorna tillsattes även en syrabildande bakterie-
kultur för att styra upp ensileringsprocessen. Vid påfyllandet av tunnorna rördes
materialet om efter var tionde påfyllt kilo. I de fall bakteriekultur skulle tillsättas,
blandades ca 4,8 g bakteriekultur ut i 1,6 liter avjoniserat vatten och tillsattes i
samband med varje omrörning. Tillsatsen av bakteriekultur motsvarade 30 mg per
kilo matavfall, vilket hade rekommenderats av tillverkaren. Den bakteriekultur som
användes var Stabisil, vilken tillhandahölls av Medipharm AB. Normalt används
Stabisil för konservering av blötfoder, både konventionellt blötfoder och blötfoder-
råvaror som vassle, potatis, slakteriavfall med mera (www.medipharm.se, december
2000).

Efter att hälften av materialet fyllts på i respektive tunna, togs ett prov på 5 kg ut.
Ytterligare 5 kg togs ut då allt material var påfyllt. Den kvarvarande material-
volymen då locket lades på tunnan och tätades med silikon var därför 150 kg.
Generellt sett upptog 150 kg matavfall ca två tredjedelar av tunnans volym. Från
det uttagna provmaterialet på sammanlagt 10 kg per tunna, hälldes ca 1-2 kg i
ett glasrör (ett rör per tunna). Detta för att eventuell skiktning och expansion av
materialet som skedde i tunnorna skulle kunna åskådliggöras i glasrören. Resten
av provmaterialet frystes in.
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Försöksuppställning
Locket till respektive tunna hade försetts med ett utifrån ställbart dykrör för att
möjliggöra uttag av materialprov på olika nivåer. På locken fanns även en an-
slutningsnippel för uttag av gasprov samt för att ansluta de gaspåsar som gasen
samlades upp i. I bild 1visas en principskiss av de tunnor som användes.

Bild 1. Principskiss av de tunnor som användes under försöket, med dykrör och påse för
gasuppsamling.

Totalt fylldes 8 tunnor med 150 kg malet matavfall i varje. Fyra av tunnorna inne-
höll tillsats av syrabildande bakteriekultur enligt tabell 1.

Tabell 1. Hämtningsställe för materialet i respektive tunna samt eventuell tillsats av
bakteriekultur.

Beteckning Hämtningsställe Tillsats av bakteriekultur
Tunna 1 ICA Kvantum Nej
Tunna 2 ICA Kvantum Ja
Tunna 3 Gröna Konsum Nej
Tunna 4 Gröna Konsum Ja
Tunna 5 Nelins Nej
Tunna 6 Nelins Ja
Tunna 7 Medirest Nej
Tunna 8 Medirest Ja

Lagring
Materialet i tunnorna 1-6 lagrades under sammanlagt 6 månader, medan materialet i
tunna 7 och 8 lagrades under ca två veckor kortare tid. Lagringen påbörjades i slutet
av juni och avslutades i slutet av december. Provtagningar och analyser utfördes på
materialen under de tre första månadernas lagring. Under resterande del av lagrings-
perioden utfördes endast ett fåtal mätningar av producerad mängd gas. Den aktuella
sommarperioden då uppföljning och mätningar utfördes bjöd på mestadels regnigt
väder och temperaturen i försökslokalen var dagtid mellan ca 15 och 20°C.
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Provtagning
Till en början var tunnornas dykrör inställda så att röret mynnade i materialet
några centimeter ovanför tunnans botten. Efter ca en vecka justerades dykröret så
att det mynnade i mitten av materialvolymen. Vid provtagning användes en liten
skopa som var fästad vid en längre metallstång. Skopan fördes i dykröret ned i
materialet till en sådan nivå att den hamnade ett par centimeter nedanför dykrörets
mynning, varefter material togs upp från denna nivå. Material för pH-mätning
samt för eventuella framtida analyser av t ex fettsyror togs upp ur tunnorna på
detta sätt.

Under lagringens första vecka provtogs och registrerades materialens pH (för
respektive tunna), samt producerad mängd gas och andel koldioxid en gång per
dygn. Ett fåtal analyser av metan och vätgas utfördes också.

Vid försökets avslutande mättes koldioxidhalt och producerad gasvolym sedan
förra mätningen. Därefter togs material upp ur tunnorna, enligt samma metodik
som använts under hela försöket, och pH mättes. På respektive tunna togs locket
bort och lukten på materialet bedömdes subjektivt, liksom hur materialet hade
skiktat sig. Tunna och  material vägdes innan materialet rördes om och ca 9 liter
prov togs ut.

Resultat
Insamling av material
Total mängd insamlat material från Gröna Konsums två butiker var 333 kg, från
Nelins 368 kg, från ICA Kvantum 429 kg och från Medirest 536 kg. Av praktiska
orsaker skedde insamling av och påbörjande av försök med matavfall från Medirest
cirka två veckor senare än för avfall från övriga hämtställen.

Översiktlig bedömning av materialens sammansättning
Tabell 2 bygger på en enkel okulär besiktning, och anger inga proportioner mellan
materialen som observerats. Det är möjligt att visst material av det som hämtats
inte observerats vid besiktningen (dvs. saknas i tabellen).

Tabell 2. Översiktlig okulär bedömning av innehållet i de hämtade materialen.

Hämtningsställe Innehåll, hämtat material

ICA Kvantum Purjolök, äpplen, champinjoner, bröd, blommor, (snittblommor),
mjöl, apelsiner, tomater, avokados, räkor, kött

Gröna Konsum Köttfärs, kött, apelsiner, äpplen, potatis, makaroner, morötter,
päron, sallad, purjolök, bananer, kålhuvuden, kålrötter, lök

Nelins Bananer, äpplen, päron, sallad, tomater, gurkor, vätska, morötter,
papaya, mango, persilja, apelsiner, kålrötter, kronärtskockor

Medirest Färdiglagad mat; potatismos, kokt potatis, pannbiffar, pasta,
kokta grönsaker, sås, potatisgratäng, pyttipanna, rödbetor
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Volymvikt och TS-halter
I tabell 3 visas bland annat TS-halter (torrsubstanshalter) och VS-halter (innehåll
av nedbrytbart organiskt material) för materialet i respektive tunna vid uppstart av
försöket. I tabellen ses att volymvikterna för de olika malda materialen var i det
närmaste 1 ton/m3.

Tabell 3. TS- och VS-halter samt volymvikter för material i respektive tunna.

Hämtningsställe Tunna
nr

TS (% av
våtvikt)

VS (% av
våtvikt)

VS
(% av TS)

volymvikt, malet
mtrl (ton/m3)

ICA Kvantum 1 20,4 18,3 89,7 1,06
ICA Kvantum 2 25,2 18,3 72,3 0,99
Gröna Konsum 3 13,7 12 87,6 1,04
Gröna Konsum 4 13,5 12,1 89,6 1,04
Nelins 5 8,1 7,2 88,9 1,00
Nelins 6 6,6 5,1 77,3 1,00
Medirest 7 19,7 18,7 94,9 1,01
Medirest 8 19,3 18,4 95,3 1,00

Resultaten från en studie av sammansättningen hos källsorterat organiskt avfall
från bland annat stormarknader (Wikberg m.fl., 1998) visar likheter med TS-
halterna hos det material som insamlats i detta projekt. Vid två stormarknader
där avfallet främst bestod av frukt och grönsaker låg TS-halterna på 13 respektive
15 % vilket kan jämföras med knappt 14 % TS-halt hos materialet från Gröna
Konsum, som också bestod av mycket frukt och grönt. Från tre stormarknader
med blandad organisk avfallsfraktion låg TS-halterna mellan 14 och 24 %, vilket
också materialet hämtat från ICA Kvantum gör i detta projekt. Materialet från
ICA Kvantum innehöll en hel del annat material än frukt och grönsaker, och
bedöms därför kunna jämföras med den blandade avfallsfraktionen.

Materialet från Nelins bestod renodlat av frukt och grönsaker, vilket bör förklara
dess låga TS-halt jämfört med de andra insamlade materialen. Med hänvisning
till Wikbergs studie (Wikberg m.fl., 1998) bedöms de insamlade materialen, med
undantag för det från Medirest, vara representativa för den typ av verksamheter
som de hämtats från. Beträffande TS-halten hos rester från färdiglagad mat, dvs.
hos det material som hämtades vid Medirest, kan den variera mycket från dag till
dag beroende på vilken mat som serverats. Det är därför svårt att säga att materialet
från Medirest är representativt även för andra storkök med avseende på TS-halten.

Lagring av materialen
Lukt

Den gas som producerades i tunnorna samlades upp i gaspåsar varför ingen lukt
kändes i närheten av tunnorna. Gasen tömdes vid avläsning i en gasmätare, vilket
gjorde det svårt att bedöma gasens lukt. Vid provtagning av material från tunnorna,
via dykröret, kändes en syrlig lukt som varierade i intensitet mellan de olika
tunnorna.
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pH-värden

För material i samtliga tunnor utom nummer 1 och 2 (från ICA Kvantum) låg pH
vid försökets inledning mellan 4,3 och 5, se tabell 4. Vid malning av materialet
till tunna 1 användes en annan kvarnenhet än vid malningen till övriga tunnor.
Det högre pH-värdet i tunna 1 än i tunna 2 kanske kan förklaras med att materialet
i tunna 1 maldes till mer finpartikulär storlek och utsattes för luftens syre under
en längre tid än materialet i resterande tunnor. Efter en veckas lagring låg pH för
materialet i samtliga tunnor mellan ca 3,7 och 4,1. Efter denna initiala pH-sänkning
låg pH relativt stabilt och från samma tabell ses att inga stora förändringar av pH-
halterna skett efter 10 veckors lagring. Vid försökets avslutande, efter 26 veckors
lagring, ses en möjlig tendens till pH-höjning i vissa av tunnorna. pH ligger dock
fortfarande under 4,4 i samtliga tunnor. Generellt ses inga stora skillnader i pH-
värde mellan tunnorna utan respektive med tillsats av syrabildande bakteriekultur
(innehållande samma utgångsmaterial).

Tabell 4. pH-värden i respektive tunna vid olika tidpunkter under lagringstiden.

Tunna 1 2 3 4 5 6 7 8
pH initialt 6,1 5,3 4,7 4,8 5 4,8 4,3 4,3
pH efter 7 dygns lagring 3,8 3,7 4,1 3,9 4 3,8 4 3,8
pH efter 10 veckors lagring 4 3,8 4,1 3,9 3,9 3,8 3,5* 3,5*
pH efter 26 veckors lagring,
vid försökets avslutande

4,1 4,0 4,3 4,4 4,4 3,9 3,7** 3,8**

* Materialet i tunna 7 och 8 påbörjade lagringen ca 2 veckor senare än material i övriga
tunnor, och hade vid mättillfället lagrats under 8 veckor.

** Vid försökets avslutande hade tunnorna 1-6 lagrats under 26 veckor (ca 6,5 månader),
och tunna 7 och 8 lagrats under 24 veckor.

En möjlig effekt av att tillsätta bakteriekultur skulle kunna vara att man får en
snabbare pH-sänkning under de första dygnen av försöket (Sundberg, pers. medd.).
Det verkar dock som om pH-värdet har förändrats på ett likartat sätt för material
med respektive utan tillsats av bakteriekultur. Diagrammen i bild 2-5 visar pH-
förändringen hos varje material (med respektive utan tillsats av bakteriekultur)
under försökets första vecka efter att tunnorna förslutits.
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Bild 2. pH-förändringen i tunna 1 respektive 2 (med bakterietillsats) under försökets första
vecka.
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Bild 3. pH-förändringen i tunna 3 respektive 4 (med bakterietillsats) under försökets första
vecka.
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Bild 4. pH-förändringen i tunna 5 och 6 (utan respektive med bakterietillsats) under
försökets första vecka.
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Bild 5. pH-förändringen i tunna 7 respektive 8 (med bakterietillsats) under försökets första
vecka.
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Av stor betydelse för ensileringsprocessen är förutom innehållet av lättlösliga
kolhydrater (socker) även materialets buffrande förmåga. Hos växter är det främst
innehållet av organiska syror och salter som ger dem deras buffrande förmåga,
dvs. förmåga att motstå förändringar av pH-värdet. Ju högre buffringsförmåga,
desto mer mjölksyra behöver bildas för att nå ett visst pH-värde. Ett material
med hög buffringsförmåga kommer att vara mer svårensilerat på grund av att pH-
sänkningen kommer att ta längre tid och mer socker behöver finnas tillgängligt
som näring för mjölksyrabakterierna (Sundberg, 1996).

Med avseende på lagringsstabilitet kan en jämförelse göras med ensilering av
vallfoder. När det gäller ensilering av vallfoder anger Weissbach m.fl. (1974)
vissa kritiska pH-värden, som ensilaget högst kan ha för att kunna betraktas som
stabilt under syrefria förhållanden. Dessa pH-värden är kopplade till grödans TS-
halt, och förhållandet mellan de båda parametrarna visas i diagrammet i bild 6.
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Bild 6. Inverkan av grödans TS-halt på hur lågt pH som behövs för att få ett stabilt
ensilage under syrefria förhållanden (efter Weissbach m.fl., 1974).

Det material i denna studie som höll lägst pH var det från Nelins, med en TS-halt
på 8,1 respektive 6,6 % av våtvikten. Om linjen i bild 6 antas fortsätta med samma
lutning kommer en TS-halt på 8,1 % respektive 6,6 % att motsvara ett värde på pH
av ungefär 3,9 för båda. Under försökets första vecka gick pH-värdet i materialet
från Nelins ner från ca 5 respektive 4,8 till 3,95 respektive 3,79. Enligt den tänkta
utdragna linjen i bild 6 ligger då materialet nära den kritiska punkten (ca pH 3,9)
för att vara stabilt.

Materialet från Gröna Konsum med en TS-halt på ca 13,5 har enligt bild 6 ett
kritiskt pH vid ca 4,1. Efter en veckas lagring håller materialet därifrån pH ca 4,1
respektive 3,9.

Från ICA Kvantum hämtades material med en TS halt på 20,4 respektive 25,2 %
(den högre TS-halten för tunnan med tillsatsmedel). Efter en veckas lagring höll
materialet pH ca 3,8 respektive 3,65 vilket innebär att det fanns en god marginal
till de kritiska pH-värden (från bild 6) 4,2 respektive 4,4 som motsvarade de
aktuella TS-halterna.

Materialet från Medirest höll en TS-halt på ca 19,5 vilket i bild 6 motsvarar ett
kritiskt pH av ca 4,2. Efter en veckas lagring ligger materialet från Medirest i båda
tunnorna under det kritiska pH-värdet (ca pH 4 respektive 3,8) och borde därför
kunna betecknas som stabilt.
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Generellt verkar materialet i samtliga tunnor hålla ett tillräckligt lågt pH för att
kunna betraktas som stabilt, vilket även gäller för provtagningen efter ca 10 veckors
lagring. Vid en jämförelse med bild 6 kan genomgående ses att, en vecka efter
försökets inledning, har material som innehåller tillsats av bakteriekultur större
marginal till det kritiska pH-värdet än de utan tillsatsen. Däremot verkar materialet
i flera av tunnorna (dock ej det från Medirest) ha hamnat över det kritiska pH-
värdet vid försökets avslutande. Ingen genomgående skillnad ses mellan material
med respektive utan tillsats av bakteriekultur, med avseende på pH-värden vid
försökets avslutande. Tillsatsen av bakteriekultur gav således ingen genomgående
förbättrad lagringsförmåga på lång sikt hos de studerade materialen.

Organiska syror

I tabell 5 visas innehållet av analyserade organiska syror i samtliga tunnor vid
försökets inledning. För prover tagna vid försökets avslut har syrainnehållet i
vissa av tunnorna analyserats, och även de visas i tabellen. Utöver de ämnen som
redovisas i tabellen återfanns spår av isokapronat och kapronat i tunna två vid
försökets inledning.

Tabell 5. Koncentration av organiska syror i respektive tunna vid försökets inledning,
samt i vissa av tunnorna vid försökets avslut. Enhet g/l, ea = ej analyserat.

Laktat Acetat Propionat Iso-butyrat Butyrat
Tunna
nr

pH vid
inledning Inled-

ning
Avslut Inled-

ning
Avslut Inled-

ning
Avslut Inled-

ning
Avslut Inled-

ning
Avslut

1 6,1 18,8 ea 6,5 ea 0,2 ea – ea 0,2 ea
2 5,3 19,5 ea 8,4 ea – ea – ea 0,5 ea
3 4,7 9,6 24,9 5,2 12,5 – 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1
4 4,8 8,1 15,2 5,8 17,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,12
5 5 7,8 ea 3,4 ea 0,1 ea – ea 0,1 ea
6 4,8 5,6 ea 4 ea 0,2 ea – ea 0,2 ea
7 4,3 7,3 21,8 3,4 7,2 0,1 0,2 – <0,1 – 0,2
8 4,3 7,9 21,3 3 7,9 0,1 0,6 0,04 0,1 – 0,2

Vid försökets inledning var halten laktat (mjölksyra) relativt hög i alla tunnor,
vilket tyder på att en mjölksyrabildande aktivitet ägt rum i materialen före insam-
ling från respektive hämtningsställe. Materialen innehöll även acetat, vilket tyder
på att också en ättiksyrabildande aktivitet ägt rum. Förutom för materialet i tunna
5 och 6 skiljer sig inte halterna av laktat nämnvärt åt mellan tunnor med respek-
tive utan tillsats av syrabildande bakterier.

I samtliga tunnor påvisades smörsyra (butyrat), antingen vid försökets inledning
eller avslut. Enligt Spörndly m.fl. (1988) tyder smörsyraförekomst på feljäsning
och innebär alltid näringsförluster. När det gäller vallfoder är innehåll av smörsyra
en av flera parametrar som används för att göra en grov bedömning av materialets
hygieniska kvalitet. Fodret klassas som bra om halten smörsyra motsvarar mindre
än 0,1 % av ensilaget, mindre bra om det är mellan 0,1-0,3 % och dålig kvalitet
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om det motsvarar mer än 0,3 % av ensilaget. Det ensilerade matavfallet i tunna
3,4,7 och 8 analyserades vid avslut, bland annat avseende innehåll av smörsyra.
Smörsyrahalten i dessa tunnor låg mellan 0,1 och 0,2 % av materialet. I tabell 5
ses att smörsyrahalten i tunna 3 och 4 inte ökade under lagringen. I tunna 7 och 8
bildades smörsyra, vilket antyder att en viss omsättning och näringsförlust ägde
rum i detta material under den sex månader långa lagringen.

Gasvolymer och -sammansättning

Några av tunnorna uppvisade en mycket kraftig gasproduktion omedelbart efter
förslutning av tunnan, se tabell 6. De gaspåsar som tillverkats för projektet fylldes
väldigt snabbt och ett dygn efter förslutningen blev det för tunnorna 1-6 därför
nödvändigt att koppla loss gaspåsarna. Under tre dygn med intensiv gasproduktion
fick gasen istället flöda ut genom ett vattenlås utan att volymen mättes. I tabell 7
visas gasproduktionen under dygn fem till fjorton efter försökets inledning.

För tunna 8 misstänks något fel ha förekommit med gasmätningsutrustningen, då
ingen producerad gasmängd kunde uppmätas under den första veckan, och endast
mycket begränsad mängd därefter. Inget fel kunde dock upptäckas, men inga
beräkningar har utförts för tunna 8 då värdena anses för osäkra för att vara till-
förlitliga.

Tabell 6. Gasproduktion under första dygnet.

Gasmängd (liter) per Mängd CO2 (liter) per
Tunna

kg avfall kg TS kg avfall kg TS
1 0,8 3,8 0,5 2,5
[2* (0,2) (0,7) (0,1) (0,5)]
3 1,0 7,4 0,8 5,7
4 1,1 8,3 0,8 6,0
5 0,6 6,9 0,3 3,4
6 0,2 3,1 0,03 0,4
7 0,4 2,2 0,2 1,1

* Gaspåsen ansluten till tunna 2 visade sig ha varit otät det första dygnet, varför den
verkligt producerade gasmängden var större än vad dessa beräkningar grundar sig på.

Tabell 7. Gasproduktion under dygn fem till fjorton efter försökets inledning.

Gasmängd (liter) per Mängd CO2 (liter) per
Tunna

kg avfall kg TS kg avfall kg TS
1 3,8 18,6 3,6 17,4
2 2,6 10,3 2,4 9,7
3 0,5 3,8 0,5 3,3
4 0,3 2,1 0,2 1,4
5 0,7 8,1 0,5 6,2
6 0,9 14,0 0,8 11,8
7 1,3 6,7 0,7 3,6
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Den totala gasproduktionen under dygn fem till och med fjorton varierade från 2,1
till 18,6 liter per kg tillförd torrsubstans via matavfallet. Den uppsamlade gasen
innehöll huvudsakligen koldioxid och produktionen av koldioxid var 1,4-17,4 liter
per kg torrsubstans i matavfallet. Varken vätgas eller metan kunde påvisas i nämn-
värd mängd vid de tillfällen då det analyserades.

I diagrammen i bild 7 och 8 visas gasproduktion och andel koldioxid av gasen,
från material i tunna 1 respektive 7 under försökets två första månader.
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Bild 7. Gasproduktion, och andel koldioxid, från material i tunna 1. Observera att inga
mätningar av producerad mängd gas per dygn utfördes under dygn 1-5.
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Bild 8. Gasproduktion, och andel koldioxid, från materialet i tunna 7.
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Resultaten visar att i samtliga tunnor, förutom nummer åtta, sker en kraftig gas-
bildning (huvudsakligen i form av koldioxid) de första dagarna efter försökets in-
ledande. Därefter planar gasproduktionen ut, vilket är väntat eftersom mycket av
den mikrobiella omsättningen av materialet avstannar när syret i tunnorna tagit
slut.

Svämningsrör
Vid försökets inledning fylldes ca 1-2 kg av malet material från respektive tunna
i en glascylinder, s k svämningsrör, till en materialnivå av ca 30 cm. Den exakta
materialnivån i röret markerades, och efterföljande dagar mättes hur många centi-
meter över denna markering materialet hade stigit. Inom knappt två dygn hade
nivån i rören med material från tunna 1-6 stigit med 8-9 cm. Denna inledande
nivåökning var den högsta uppmätta nivån under försöket. Nivåökningen med
9 cm motsvarar ca 30 % volymökning. Tre till fyra dagar efter påfyllningen sjönk
materialet ihop en aning, men materialnivån var fortfarande ca 3-5 cm över den
ursprungliga, och förblev så under minst en månad efter försökets början.

I svämningsrören med material från tunna 7 och 8 steg nivån de första dygnen
med 5 respektive 4 cm, och låg sedan drygt 3 cm ovanför den ursprungliga nivån
under ca två veckor. I materialen från tunna 1-6 bildades efter ett par dagar också
ett vätskeskikt ungefär i mitten av rören, vilket var mellan ca 2 och 10 cm i höjd.
Detta gällde inte för tunna 7 och 8 där inget vätskeskikt kunde ses. Detta kan jäm-
föras med de observationer som gjordes av materialet i tunnorna vid försökets
avslutande, se nedan. Bild 9 visar svämningsrören vid försökets avslutande.

Bild 9. De svämningsrör som användes i försöket, foto taget vid försökets avslutande
(observera vätskeskiktet i vissa av rören).
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Att materialet expanderar kraftigt i försökets inledning orsakas sannolikt av den
koldioxid som bildas i materialet. På grund av materialets viskositet, dvs. inre
friktion, stannar en del av gasen kvar i materialet. Där ger den upphov till en lägre
densitet och volymökning hos materialet. Beroende på det aktuella materialets
viskositet kommer mer eller mindre av den bildade koldioxiden att bli kvar i
materialet.

Observationer vid försökets avslutande
Efter en avslutande provtagning via dykröret lyftes locket på respektive tunna.
Lukten från materialet noterades. I tunna 1-6 var ca 2-3 cm av materialets ytlager
mörknat, medan resterande material såg ut som vid påfyllningen av tunnorna. I
tunna 7 och 8, dvs. de som innehöll rester av färdiglagad mat, sågs ingen mörkning
av materialets ytskikt alls. Bild 10 visar materialet i en av tunnorna vid försökets
avslutande.

Bild 10. Materialet i en av tunnorna vid försökets avslutande (det vätskefyllda hålet i
mitten uppstod på grund av dykröret).

I tunna 1-6 hade materialet skiktat sig, så att det överst var en fastare fas, i mitten
vätska samt en något fastare fas än mittenskiktet i botten. Tjockleken på den övre
fasta fasen varierade mellan tunnorna i ett intervall på 21-30 cm. I tunna 7 och
8 hade materialet samma konsistens i hela tunnorna. Volymen av materialet i
tunnorna var i det närmaste lika stor som vid försökets inledning, trots att en del
material tagits ut ur tunnorna under försöksperioden för provtagning och analys.
Med tanke på volymökningen i svämningsrören är det rimligt att anta att en viss
volymökning, kanske dock inte motsvarande den i svämningsrören, ägde rum
även i tunnorna under de första dagarna av försöket. Efter att skiktningen i tunnor-
na registrerats enligt ovan, blandades materialet om innan ca 9 liter provmaterial
togs ut från vardera tunna för infrysning. I tabell 8 sammanfattas översiktligt
luktupplevelsen, bedömd av två personer, vid avlägsnandet av tunnornas lock.
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Tabell 8. Två personers luktupplevelse då tunnornas lock avlägsnades efter lagringen.

Tunna nr Luktupplevelse

1 Syrlig doft
2 Doft av farinsocker
3 Syrlig, fruktig doft
4 Syrlig doft
5 Skarp syrlig doft, ättiksprit?
6 Skarp syrlig doft, ättiksprit?
7 Lite syrligt, annars som vid inläggning (ättika)
8 Lite syrligt, annars som vid inläggning (ättika)

Diskussion och slutsatser
De insamlade materialen uppvisade redan direkt efter försöksberedandet (malning
och påfyllning i tunna) mycket låga pH-värden. Som tidigare nämnts gick det ca
en vecka mellan utställning av sopkärl på hämtstället och insamling och behandling
av materialet. Detta ledde till relativt syrefria förhållanden i sopkärlen, en syrabild-
ning i materialet och därmed sänkt pH. Efter ungefär en till två veckor efter försöks-
start hade pH i de flesta tunnorna sjunkit till ca 4 och den producerade gasen bestod
nästan helt av CO2 (ca 95 %). Vad resterande andel av gasen bestod av är inte klar-
lagt, metan och vätgas kunde inte påvisas då det provtogs vid ett par tillfällen under
lagringen. I denna studie samlades gasen upp i täta påsar varför ingen dålig lukt
noterades i närheten av tunnorna. Däremot kan det, i ett tänkt scenario där luften
lämnar lagringsbehållaren via exempelvis en backventil, finnas risk för dålig lukt
kring behållaren. En möjlig lösning skulle i så fall kunna vara att montera ett bio-
filter eller annan luktfälla direkt vid lagringsbehållaren.

Med ett undantag maldes allt avfall utan problem i den köttkvarn som användes
vid försöksberedandet. Undantaget inträffade när nästan uteslutande mjöl hamnade
i kvarnen, vilket orsakade totalstopp. Den kvarn som användes är mycket stor, och
i praktiken är det sannolikt mer intressant för butiker och restauranger o.dyl. att
använda en mindre kvarnenhet. Eventuella problem med malning av organiskt mat-
avfall i sådana mindre kvarnenheter bör undersökas närmare.

Från analyser av materialen i försökets inledningsskede kunde konstateras att
materialen innehöll relativt höga halter av såväl acetat som laktat. Acetathalterna
var dock inte så höga att de tros ha orsakat materialens låga pH-värden. Det var
istället sannolikt laktathalten som medförde de initialt låga pH-värdena, samt att
pH sjönk ytterligare under försökets inledning (Nordberg, pers. medd.). Resultaten
från försöket tyder alltså på att en ensilering av matavfallet ägt rum, dvs. matavfallets
naturliga innehåll av mjölksyrabildande bakterier producerade en tillräcklig mängd
laktat för att sänka pH till 3-4. Ingen genomgående skillnad sågs för halterna av
laktat mellan tunnor med respektive utan tillsats av syrabildande bakterier. Detta
innebär att tillsatsen av syrabildande bakteriekultur inte haft någon inverkan på pH-
sänkningen hos materialen. Detta bekräftar ett antagande gjort i en norsk studie om
lagring av matavfall, om att tillsatsmedel förmodligen inte behövs för att uppnå ett
tillräckligt lågt pH i matavfall från hushåll för att det ska kunna anses som lagrings-
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stabilt (Sæther, 1996). Vid en jämförelse med vilka pH-värden, kopplat till TS-
halten, som gäller för att vallfoder ska anses lagringsstabilt (Weissbach m.fl., 1974),
skulle samtliga materialtyper i denna studie kunna anses vara lagringsstabila efter
10 veckors lagring.

De material som studerades i svämningsrör ökade upp till 30 % i volym under de
första dagarna, och ett vätskeskikt bildades i samtliga rör utom för dem innehållande
material från tunna 7 och 8. Svämningsrören hade en diameter på ca 10-15 cm, och
materialens volymökning i dessa kan ha påverkats av friktion mot rörväggarna o.dyl.
Tunnorna hade mycket större diameter, och det är därför inte säkert att motsvarande
volymökning som i svämningsrören verkligen skedde i tunnorna. Observationerna
om materialets skiktning kunde däremot bekräftas vid försökets avslut, då ett vätske-
skikt sågs i samtliga tunnor utom i nummer 7 och 8 där materialet var mer homogent
fördelat. Ingen stor förändring i volym kunde noteras i tunnorna vid försökets av-
slutande. Det är dock troligt att en viss volymökning ägde rum i tunnorna vid för-
sökets inledning, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid dimensionering av lagrings-
behållare för den här  typen av avfall.

Slutsatser som dragits från denna studie är:

•  Från tre av fyra hämtställen hade organiskt matavfall, som stått i kärl i butik/
restaurang i upp till en vecka, ett pH-värde under 5.

•  Malning av avfallet med köttkvarn fungerade problemfritt, förutom när avfallet
bestod av enbart mjöl.

•  Det malda matavfallet hade genomgående en volymvikt på ca 1 ton/m3.

•  Gas som bildades från det lagrade materialet i tunnor innehöll ca 90-95 % kol-
dioxid.

•  pH i matavfallet sänktes till 3-4 eftersom laktat bildades. Detta indikerar att
matavfallets innehåll av mjölksyrabildande bakterier var tillräckligt för att en
spontan ensilering skulle äga rum.

•  Tillsatsen av syrabildande bakteriekultur (mjölksyra) hade ingen betydande
inverkan på pH-sänkningen hos materialen.

•  De flesta insamlade materialtyperna uppvisade en volymökning på ca 30 % i
glascylindrar under de första dygnen av försöket.

•  Såväl vid provtagning under lagring, som vid försökets avslutande luktade
samtliga materialtyper mer eller mindre syrligt. Lukten uppfattades inte som
obehaglig.

•  Vid försökets avslutande såg materialet i tunnorna ut som vid försökets
inledning, med undantag av ett några cm tjockt ytlager som hade mörknat.

RVF (Svenska Renhållningsverksföreningen) har kartlagt olika typer av insamlings-
system för lättnedbrytbart biologiskt avfall från restauranger, storkök och butiker
(RVF, 2000). Bland annat finns "våta bulksystem"; system där avfallet mals (i vissa
fall utan vattentillsats) vid restaurangen/storköket/butiken och sedan lagras i en tank.
I RVF:s kartläggning anges en del aspekter, med avseende på våta bulksystem, som
bör utredas närmare. Bland annat nämns vattenbehov i olika system för rengöring



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

25

och eventuell slamsugning, möjlig lagringstid, och maximal avfallsmängd som kan
matas in i systemet samtidigt.

Resultaten från denna studie tyder på att malning och lufttät lagring av matavfall
kan vara en intressant metod att minska hämtningsfrekvensen av avfallet från t.ex.
storkök och livsmedelsaffärer. I studien tillfördes dock matavfallet vid endast ett
tillfälle till lagringsbehållaren, innan denna gjordes lufttät. För att bättre efterlikna
de verkliga förhållandena vid storkök o.dyl. bör vidare studier utföras för att se
om en ensilering uppstår även då matavfall tillförs kontinuerligt till lagrings-
behållaren. Med hänvisning till RVF:s rapport som nämnts ovan, vore det intres-
sant att utvärdera en anläggning i pilotskala, belägen vid en restaurang, storkök
eller dylikt där matavfall kontinuerligt mals ner till en sluten tank. Förutom de
parametrar som nämnts från RVF:s studie vore det också intressant att studera:

•  godkänner miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna den diskuterade typen av
hantering av matavfallet?

•  eventuella hygienproblem (föreligger någon smittrisk?)

•  eventuella luktproblem

•  eventuella förändringar i berörd personals arbetsbelastning för det tänkta
systemet, jämfört med det kärlsystem som vanligen används i dagsläget

•  om materialet i den slutna tanken kommer att hålla lågt pH, orsakat av en
ensileringsprocess?

•  har årstidernas temperaturväxlingar någon inverkan på materialets lagrings-
stabilitet, eventuella luktproblem etc.?

•  sker en volymökning av materialet i den slutna tanken under lagring?

•  uppstår problem med malning och hantering av vissa typer av matavfall?

•  fungerar systemet för avfallshantering för denna typ av avfall, och vilket
lämpar sig i så fall bäst: tömning av lagringsbehållaren med slamsugbil eller
transport av hela behållaren till behandlingsanläggningens mottagning?

Lufttät satsvis lagring av malet matavfall skulle också kunna vara intressant som
en upplagringsmetod av råmaterial vid exempelvis en våtkomposterings- eller
rötningsanläggning. Det upplagrade matavfallet skulle då kunna fungera som en
belastningsutjämnare genom att tillföras till behandlingen när tillgången på annat
material är knapp. Ur denna synvinkel vore det intressant att undersöka bland
annat följande:

•  hur kommer det lagrade materialets låga pH påverka våtkomposterings- eller
rötningsprocessen?

•  skulle den förväntade materialskiktningen innebära problem med hanteringen
av materialet vid denna typ av anläggningar?
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