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Förord
I både Falun och Borlänge källsorteras kommunernas avfall i hög grad. Intresse
finns för att ur miljöhänseende ytterligare förbättra avfallshanteringen. I denna
studie undersöks några tänkbara alternativ för att åstadkomma en sådan förbätt-
ring. Beräkningarna av miljökonsekvenserna har utförts i simuleringsmodellen
ORWARE.

Studien har utformats och genomförts i samarbete med en referensgrupp sam-
ordnad av Ulf Nordberg-Kämpe vid NaturResursCentrum Dalarna. Deltagare i
referensgruppen har från Falu kommun varit Annika Engström, Micael Andersson
och Thord Jansson. Från Borlänge har Bo Wallström vid Borlänge Energi och
Anna Kinwall vid Borlänge kommun deltagit.

Föreliggande studie har finansierats av NaturResursCentrum Dalarna samt
kommunerna Falun och Borlänge. Huvudansvarig för studiens genomförande
har varit forskningsledare Lennart Thyselius, JTI. Utförare har varit forsknings-
assistenterna Andras Baky och Linda Malmén vid JTI.

Förutom referensgruppen har många andra personer i de båda kommunerna
bidragit med värdefulla uppgifter och synpunkter.

Ett varmt tack riktas till alla som bidragit till genomförandet av detta projekt.

Ultuna, Uppsala i juni 2000

Björn Sundell
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
I föreliggande projekt studeras avfallshanteringens miljöeffekter och resurs-
användning i kommunerna Falun och Borlänge. Fyra olika scenarier studerades
och jämfördes med varandra:

•  scenario 1: nuvarande avfallshantering

•  scenario 2: förändrad servicegrad för förpackningsinsamling

•  scenario 3: förändrad värme- och elproduktion

•  scenario 4: samordning av Faluns och Borlänges avfallshantering

Studerade miljöeffekter var växthuseffekt, försurning, övergödning och marknära
ozon (orsakat av flyktiga organiska ämnen [VOC] respektive kväveoxider [NOx]).
Studerad resursanvändning var omsättning av energi och växtnäring. Systemets
flöden av tungmetaller till luft, mark, vatten, kvar i deponi samt kvar i material
redovisas.

Studien har utförts i form av en systemanalys där de fyra scenarierna jämförts
med varandra med avseende på ovan nämnda parametrar. Det datorbaserade
simuleringsverktyget ORWARE (ORganic WAste REsearch model) har använts.

Resultaten från systemanalysen visar generellt små skillnader mellan scenario 2
och nuläget (scenario 1). Vad beträffar potentiell växthuseffekt är det inte någon
större skillnad för scenarierna 3 och 4 jämfört med nuläget. Såväl försurning som
övergödning minskar med ca 40 % i scenario 3 och ca 5 % i scenario 4 jämfört
med nuläget. Potentialen för bildning av marknära ozon orsakat av VOC minskar
med ca 25 % i scenario 2 och ca 10 % i scenario 3 jämfört med nuläget. Utsläpp
av kväveoxider minskar med ca 45 % i scenario 3 och ca 6 % i scenario 4 jämfört
med nuläget.

Resursanvändningen minskar med ca 15 % i scenario 2, knappt 70 % i scenario
3 och ca 5 % i scenario 4 jämfört med nuläget. Samtliga scenarier har en positiv
energibalans, vilket främst beror på energin i form av värme som erhålls vid för-
bränning av avfall. Mängden producerad kompost från Fågelmyran skiljer sig inte
nämnvärt åt mellan scenarierna. I scenarierna 2 till 4 minskar flödet av bly och
kadmium till deponi jämfört med nuläget, medan flödet av kvicksilver är relativt
oförändrat.

Med utgångspunkt från studiens resultat har följande slutsatser dragits:

•  Förbättrad rökgasrening vid Bäckelund eller transport av avfallet till Högdalen
i Stockholm för förbränning (scenario 3b respektive 3a) ger de största miljö-
vinsterna och den lägsta användningen av resurser.

•  Gemensam avfallshantering med utökad optisk sortering (scenario 4) är positivt
ur miljösynpunkt.

•  Det är små skillnader mellan ett system med återvinningsstationer och ett med
fastighetshämtning. Detta under förutsättning att samma fordon hämtar vid
fastighetshämtning som vid återvinningsstationer. Ekonomi och logistik avgör
vilket system som bör väljas.

•  De långväga transporterna av avfall har en relativt liten påverkan på miljön.

•  Insamlingen av avfall innebär en större negativ miljöpåverkan än de långväga
transporterna.
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Summary
This report covers study of environmental impact and the use of resources in
the municipalities of Falun and Borlänge. These parameters were studied for
four different scenarios, present situation and three alternative scenarios:

•  Scenario 1: Present waste treatment system in the municipalities

•  Scenario 2: Altered degree of service for collection of packages

•  Scenario3: Alternative production of heat and electricity

•  Scenario 4: Co-ordination of waste treatment in Falun and Borlänge

Environmental impacts to be studied were global warming potentials, acidifica-
tion, eutrophication and photochemical oxidants. The use of resources studied
was energy- and nutrient turnover. Heavy metal flows through the system for
the different scenarios were accounted for.

The study was performed as a systems analysis and the different scenarios were
compared to each other. To simulate the different scenarios a computerised
model, ORWARE (ORganic WAste REsearch) was used.

All results from the systems analysis were compared to the present situation in
the two municipalities (scenario 1). For global warming there were small differ-
ences in scenarios 3 and 4. Both acidification and eutrophication are decreased
with about 40 % in scenario 3 and 5 % in scenario 4. Photochemical oxidants
caused by VOC decreased ca 25 % in scenario 2 and 10 % in scenario 3.
Emissions of NOx decreased ca 45 % in scenario 3 and 6 % in scenario 4.

The use of resources decreased 15 % in scenario 2, 70 % in scenario 3 and 5 %
in scenario 4 compared to scenario 1. All scenarios had a positive energy turn-
over that is mainly due to heat from waste incineration. There are small
differences in the amount of compost produced at Fågelmyra for the different
scenarios. In scenarios 2, 3 and 4 the flows of lead (Pb) and cadmium (Cd) to
landfill decreased in comparison to scenario 1. There are only marginal differ-
ences in the flow of mercury (Hg) between the scenarios.

From the results of the simulations the following conclusions have been drawn:

•  Improved control of air emissions at the Bäckelund plant in Borlänge or trans-
portation of waste to Högdalen plant in Stockholm for incineration gives the
largest environmental benefits and the lowest use of resources.

•  Co-ordinated waste handling between Falun and Borlänge (scenario 4) are
beneficial from an environmental point of view.

•  There is little difference between a system with recycling stations or one with
waste collection at households. This is valid under the condition that the same
mode of transportation is used in both cases.

•  Long distance transport only has a small influence on environmental impact.

•  Waste collection has a larger negative environmental impact than long
distance transports.
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Bakgrund och syfte
Under den senaste åren har svensk avfallshantering genomgått stora förändringar.
Tyngdpunkten i avfallshanteringen har förskjutits från deponering till en ökad
grad av återvinning av material, främst plast-, pappers- och metallförpackningar.
Från den 1 januari 2000 påförs en skatt om 250 kronor per ton avfall som depone-
ras. Ett förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall är planerat till efter
år 2002 och ett förbud mot deponering av organiskt avfall som kan behandlas
biologiskt planeras till efter 2005. Naturvårdsverket har klassat organiskt avfall
som brännbart avfall och därför kommer deponering av organiskt avfall i prakti-
ken att vara förbjudet från och med 2002. I takt med att olika begränsningar införs
måste hanteringen av avfall förändras för att svara upp mot de nya kraven. Depo-
nering av avfall kommer att minska och ett antal olika tekniker, förbränning, röt-
ning kompostering och materialåtervinning etc. kommer införas.

En metod för att få en uppfattning om effekten på miljön och hushållningen av
resurser är systemanalys. Systemanalys är en metod som ger en helhetssyn av
olika processer och samband som man vill studera (Gustafsson et al., 1982). Med
hjälp av systemanalysen kan stora och komplexa system hanteras. Målet med
systemanalysen är att hela det aktuella systemets beteende ska studeras. Därför
är det av stor vikt att tydligt tala om vilka avgränsningarna är, varför dessa av-
gränsningar valts och vilka konsekvenser de sannolikt får för resultatet.

Ett vanligt sätt att utföra en systemanalys är att konstruera en datormodell av det
system som ska studeras. Fördelen med en datormodell är att den är ett effektivt
verktyg för att hantera stora mängder data. Med hjälp av datormodellen kan olika
flöden av material kvantifieras. Modellen ger en ökad förståelse för kopplingar
inom systemet samt att den ger en gemensam plattform som samtliga inblandade
parter kan relatera till.

Syftet med denna studie är att beräkna miljöeffekter och resursanvändning vid
dagens avfallshantering i Falun och Borlänge, samt hur dessa parametrar föränd-
ras vid olika alternativa scenarier. De tre alternativa scenarierna, förutom nuläget
innebär förändrad servicegrad vid förpackningsinsamling, förändrad värme- och
elproduktion respektive samordning av Faluns och Borlänges avfallshantering.
Arbetet utförs som en systemanalys där modellering och beräkningar sker med
hjälp av simuleringsverktyget ORWARE (ORganic WAste REsearch model).

Målet med studien är att resultaten ska utgöra ett underlag för beslut inom avfalls-
området i syfte att föra kommunerna Falun och Borlänge närmare ett ekologiskt
hållbart samhälle.

Studerade miljöeffekter, resursanvändning
och flöden av tungmetaller
Miljöeffekter som studeras är växthuseffekt, försurning, övergödning och foto-
kemiska oxidanter (marknära ozon) från flyktiga organiska ämnen (VOC) respek-
tive kväveoxider (NOx). Resursanvändning som studeras är omsättning av energi
och växtnäring. Vidare redovisas systemets flöden av tungmetaller.
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Miljöeffekter

Växthuseffekt

En del av gaserna i jordens atmosfär, främst vattenånga och koldioxid, kan absor-
bera värmestrålning. Gaserna hindrar inte solljuset från att nå ner till jordytan och
värma upp den, men fångar upp en del av den värmestrålning som sänds tillbaka
från jorden ut i rymden. På så sätt fås en växthuseffekt, som i naturligt tillstånd är
en förutsättning för liv på jorden. De senaste åren har dock koldioxid och andra
växthusgaser som lustgas, metan och olika fluorföreningar ökat i atmosfären.
Många forskare anser att detta leder till en ökande växthuseffekt vilken befaras
innebära att medeltemperaturen på jorden höjs.

Olika växthusgaser har olika stor påverkan på ozonlagret, vilket innebär att en liten
mängd gas kan ge upphov till lika stor växthuseffekt som en stor mängd mindre
skadlig gas. Som viktningsfaktorer för växthuseffekt används här Global Warming
Potentials (GWP), vilka bygger på en tidshorisont på 100 år. Dessa GWP anger
bidraget till växthuseffekten och tar hänsyn till ämnenas livslängd och absorptions-
egenskaper. Växthuseffekten anges i koldioxidekvivalenter. Enligt tabell 1 ger
metan upphov till en 21 gånger större växthuseffekt än samma mängd fossil kol-
dioxid. Simuleringsmodellen är utvecklad för att beräkna den potentiella växthus-
effekten från koldioxid, metan och lustgas enligt viktningsfaktorerna i tabell 1.

Tabell 1. Viktningsfaktorer för växthuseffekt uttryckt som GWP 100 (Uppenberg &
Lindfors, 1999).

Ämne Växthuseffekt
(kg CO2/kg ämne)

Koldioxid, fossilt (CO2) 1

Metan (CH4) 21

Lustgas (N2O) 310

Försurning

Naturvårdsverket bedömer att en stor del (ca 20 %) av Sveriges skogar, fjäll och
sjöar är påverkade av försurning (www.environ.se, 2000). Den främsta orsaken
till försurningen är nedfall av försurande luftföroreningar med ursprung i utsläpp
av svavel och kväve. Utsläppen härstammar främst från transporter, energianlägg-
ningar, industri och jordbruk i Sverige och Europa. Försurningen medför bland
annat att skogen kan bli känsligare för klimatpåverkan och sjukdomar, och den
påverkar också växter och djur i främst sjöar och vattendrag. Människors hälsa
kan också påverkas.

Viktningsfaktorer används enligt Nord (1995) rekommendationer för att beräkna
hur stor försurning olika ämnen kan ge upphov till. Ämnena räknas om till svavel-
dioxidekvivalenter (tabell 2). I studien beräknas den maximala försurningen.
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Tabell 2. Viktningsfaktorer för försurning, maxscenario (Nord, 1995).

Ämne Försurning
(kg SO2 /kg ämne)

Svaveloxider (SOx) 1

Klor (Cl) 0,88

Kväveoxider (NOx) 0,7

Ammoniak (NH3) 1,88

Övergödning

Övergödning innebär att en onormalt stor mängd näring tillförs sjöar, hav eller
andra vattendrag. Detta leder till ökad tillväxt av alger och annan vegetation, med
ökad grumlighet, minskad biologisk mångfald och syrebrist som följd. Syrebristen
uppstår när de stora mängderna alger dött och bryts ner av syrekrävande mikro-
organismer.

Normalt är fosfor ett bristämne i sötvatten och kommer därför att vara begräns-
ande för algtillväxten. I kust- och havsvatten regleras ofta algproduktionen av till-
gången på kväve. I Bottenviken och längs kuster där tillförseln av sötvatten från
land är stor är vanligen fosfor det begränsande ämnet. För Kattegatt och Östersjön
söder om Ålands hav är nitratkväve vanligen begränsande för tillväxten av alger
(www.environ.se, 2000).

Utsläpp av samma mängd fosfor, kväve respektive COD (kemiskt syrebehov)
till vattendrag, sjöar och hav beräknas ge upphov till olika stor syreförbrukning.
Ett kilo COD innebär att ungefär ett kilo syrgas förbrukas, medan fosfor och
kväve ger upphov till en större syrgasförbrukning. För att kunna uppskatta den
potentiella övergödningen i ORWARE räknas kväve, fosfor och COD om till
syrgasekvivalenter enligt viktningsfaktorerna i tabell 3.

Tabell 3. Viktningsfaktorer som använts för beräkning av övergödning (Nord, 1995).

Ämne Övergödning
(kg O2/kg ämne)

Ammoniak till luft (NH3) 16

Kväveoxider till luft (NOx) 6

Nitrat till vatten (NO3

-) 4,4

Ammonium till vatten (NH4

+) 15

Kemiskt syrebehov (COD) 1

Fosfor till vatten (P) 140
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Marknära ozon (fotokemiska oxidanter)

Fotokemiska oxidanter är reaktiva ämnen som bildas under inverkan av bl.a. sol-
ljus. Den vanligaste fotooxidanten är ozon. Fotokemiska oxidanter bildas av bl.a.
flyktiga organiska gaser (VOC), kolmonoxid (CO) och kväveoxid (NOx). Mark-
nära ozon kan påverka växter genom att störa ämnesomsättningen, påskynda
åldrandet och minska tillväxten. Hos människor kan slemhinnor i ögon och öron
bli irriterade av ozon.

I ORWARE viktas flyktiga organiska gaser (VOC), kolmonoxid, metan och halo-
generade kolväten (CHx) om till POCP (Photochemical Ozone Creation Potentials)
uttryckta i etenekvivalenter. Viktningsfaktorerna visas i tabell 4. Kväveoxider inne-
håller inte kol och kan inte räknas om till etenekvivalenter. De redovisas därför som
mängd kväveoxider.

Tabell 4. Viktningsfaktorer som använts för att beräkna POCP. Värden med utgångspunkt
från Nord (1995).

Ämne Marknära ozon (VOC)
(kg POCP/kg ämne)

Flyktiga organiska ämnen (VOC) 0,416

Kolmonoxid (CO) 0,03

Halogenerade kolväten (CHx) 0,02

Metan (CH4) 0,006

Resursanvändning

Det studerade systemet använder en mängd olika resurser. Resurserna kan
vara förnyelsebara, t.ex. biobränslen, eller icke förnyelsebara, t.ex. olja och kol.
Elektriciteten som utnyttjas av olika processer i systemet är utvunnen ur vatten-
kraft eftersom Borlänge kommun har tagit ett policybeslut att endast använda
vattenkraftsbaserad el.

Energiomsättning

Energi i form av värme, elektricitet, diesel och bensin nyttjas vid bland annat in-
samling, transporter och behandling av avfall. Ett tillskott av energi till systemet
erhålls från förbränning av avfall (värmeenergi), rötning av organiskt avfall
(metan som fordonsbränsle till personbilar och bussar). I scenario 3a och 3b
genereras även elektricitet vid förbränningen av avfall.

Vid framställning av elektricitet, värme, fordonsbränsle och handelsgödsel för att
täcka underskott av nyttigheter som utvinns ur systemet används externa produk-
tionsmedel. Denna externa produktion av olika nyttigheter använder olika resurser
som olja, kol, kärnkraft etc. För varje scenario erhålls användningen av resurser
fördelat på olika källor. Energiomsättningen, dvs. användning och generering av
energi och förbrukning av resurser som olja, kol, vattenkraft, biobränsle etc., ut-
trycks i GWh.
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Återföring av växtnäring till åkermark

Lantbrukets främsta uppgift är att producera livsmedel. Vid skörd bortförs den
växtnäring som är bunden i växterna och som vi sedan delvis tillgodogör oss
via födan. Därefter hamnar växtnäringen i olika restprodukter, varav i dagsläget
en mycket liten del återförs till åkermarken. För att ersätta denna växtnäring
och kunna odla åkermarken på nytt, gödslas därför ofta med handelsgödsel, dvs.
fosfor från fossila källor och med industriellt framställt växttillgängligt kväve.

Växtnäringen i fast organiskt avfall som hamnar på deponi kan via lakvattnet ge
upphov till stora problem med övergödning. Återföring av växtnäringen i orga-
niskt avfall till åkermark kan minska såväl övergödningen som behovet av fossilt
eller industriellt framställd växtnäring.

I ORWARE beräknas och redovisas mängden (kg/ år) växtnäring i organiska
gödselmedel (i denna studie kompost från Fågelmyran) som kommer grödorna
tillgodo efter förluster vid lagring och spridning av gödselmedlet. Transport av
kompost åkermark till följt av spridning ger upphov till emissioner. Emissionerna
ger i sin tur upphov till olika miljöpåverkan som adderas till systemets totala miljö-
belastning. I de scenarier där behovet av växtnäring täcks av handelsgödsel belastas
scenariot med emissioner från framställningen av handelsgödsel.

Tungmetallflöden

Flödet av tungmetallerna bly (Pb), kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg) redovisas
från insamlingen av avfall. De emitteras till luft, vatten, mark alternativt lagras de
på deponi eller blir kvar i återvunnet material.

Producerade nyttigheter

De studerade scenarierna kommer att producera ett antal olika nyttigheter som:
•  fjärrvärme från avfallsförbränning (MJ/år)
•  elektricitet från avfallsförbränning (MJ/år)
•  återvunnen plast (ton/år)
•  återvunnen kartong (ton/år)
•  fordonsbränsle (MJ/år)

Hur mycket som produceras av nyttigheterna varierar mellan olika scenarier. För
att kunna göra en rättvis jämförelse av miljöeffekterna som orsakas av olika val i
scenarierna måste dock alla studerade scenarier leverera lika mycket av samtliga
nyttigheter. Scenariot som levererar den största mängden fjärrvärme, elektricitet,
återvunnen plast respektive återvunnen kartong kommer att ange den mängd av
den aktuella nyttigheten som samtliga scenarier måste leverera.

Som ett exempel kan man tänka sig två scenarier, där brännbart hushållsavfall i
det ena fallet förbränns och i det andra läggs på deponi. I det första fallet kommer
hushållsavfallet att ge upphov till nyttigheten fjärrvärme, medan hushållsavfallet
i det andra fallet inte ger upphov till någon nyttighet, om inte den deponigas som
bildas samlas in. För att kunna jämföra scenarierna måste nu scenariot med depo-
nering producera lika mycket fjärrvärme som förbränningsscenariot. Detta tillgodo-
ses genom att det till deponiscenariet adderas miljöeffekter orsakade av förbränning
av något bränsle, t.ex. biobränsle, till en omfattning som motsvarar produktionen
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av fjärrvärme i förbränningsscenariet. När scenarierna på detta sätt gjorts jämför-
bara sinsemellan representerar de det totala systemet. Resultaten i denna rapport
kommer dels att redovisas för ett totalt system, där samtliga behov av nyttigheter
är uppfyllda, dels för ett avfallssystem där enbart direkta miljöeffekter och använd-
ning av resurser från respektive scenario framgår.

Metod
Denna studie har utförts i form av en systemanalys. En systemanalys innebär att
en begränsad del av verkligheten studeras. Denna begränsade del, systemet, inne-
håller en mängd olika delar som påverkar varandra. Tillsammans bildar de en
helhet vars egenskaper vanligen inte återfinns hos de enskilda delarna utan bara
kan förstås utifrån den struktur som delarna bildar. Vad som ingår i det system
som ska studeras avgörs av syftet med studien. I denna studie är det hanteringen
av avfall i Falun och Borlänge som är det studerade systemet. I systemet ingår
delar som transporter, rötning, emissioner m.m. Till skillnad mot livscykelanaly-
ser tas inte hänsyn till den resursåtgång och miljöeffekter som en gång uppstod
vid uppförandet av de ingående delarna i systemet.

Verktyget ORWARE

ORWARE (ORganic WAste REsearch) är en datorbaserad modell för system-
analys avsedd att simulera olika scenarier där bland annat hantering och behand-
ling av avfall skiljer sig åt. Modellen är utvecklad för stadsområden, och beräknar
materialflöden och energianvändning för olika scenarier. För att utvärdera scenarier-
nas miljöpåverkan översätts de beräknade resultaten till miljöeffekter med hjälp
av livscykelanalysmetodik. Resultat som studeras är emissioner till luft och vatten,
energianvändning och andel organiskt avfall som återförs till odlad mark. (Dalemo
m. fl., 1997).

Modellen är uppbyggd av ett antal delmodeller vilka fungerar oberoende av
varandra. De olika delmodellerna är uppbyggda i flera olika nivåer. Där t.ex. en
delmodell för kartongåtervinning ingår i simuleringsmodellens översta nivå, kan
man i en lägre nivå gå in i denna delmodell och se vilka processer kartongåtervin-
ningen består av. I ytterligare en lägre nivå kan dessa processer studeras närmare
osv. Alla resultat kan presenteras både som totala värden för hela systemet, och
som värden för varje enskild process. Genom hela modellen beskrivs alla fysiska
flöden av en vektor bestående av 43 ämnen, exempelvis koldioxid, dioxiner,
kväve och tungmetaller.

Delmodeller som ingår i studien

ORWARE började utvecklas 1993 och har därefter utvecklats vidare och använts
i flera fallstudier. Följande delmodeller har använts i denna studie. För modell-
specifika data hänvisas till bilaga 1.

Förbränning
I delmodellen för förbränning eldas avfall och modellen beräknar flöden av slagg
och aska, emissioner till luft och vatten samt tillförd och uttagen energi som el och
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värme. Aska och slagg från förbränningen deponeras. Förbränningsanläggningen
beskrivs utförligare i Björklund (1998).

Rötnings- och komposteringsanläggning
I delmodellen för rötning av biologiskt lättnedbrytbart avfall sker det en rötning
med efterföljande kompostering av det avfall som kommer in till anläggningen.
Rötningsmodellen för anläggningen i Borlänge är anpassad utifrån existerande
delmodeller för rötning (Dalemo, 1996) och kompostering (Sonesson, 1996).

Rötningsmodellen har anpassats vad avser nedbrytning av organiskt material och
gasproduktion för att efterlikna anläggningen i Borlänge. Ingen ändring har skett
med komposteringsmodellen jämfört den ursprungliga. Från modellen erhålls bio-
gas som kan uppgraderas till fordonsbränslekvalitet eller förbrännas orenad i en
gasmotor för att utvinna värme och elektricitet. Rötresten avvattnas och tillsats av
strukturmaterial i form av parkavfall sker före kompostering.

Deponi
Avfall som deponeras kommer att avge emissioner under lång tid. För att emis-
sioner från deponering ska bli jämförbara med dem från övriga delmodeller som
transporter och biogasanläggning, har emissionerna från deponeringsmodellen
delats upp i två tidsperspektiv; överblickbar period och hypotetiskt oändlig tid.
Under den överblickbara perioden är det i första hand processer inne i själva de-
ponin som påverkar emissionerna, t.ex. anaeroba och aeroba förhållanden. I det
oändliga tidsperspektivet är det yttre omständigheter som exempelvis nederbörden
som styr emissionernas omfattning. Deponeringsmodellen beskrivs utförligare i
Björklund (1998).

På såväl Falun avfallsanläggning som Fågelmyran samlas deponigas in och an-
vänds till uppvärmning. Vid simuleringarna antas att 50 % av deponigasen samlas
in och att lakvattnet vid båda anläggningarna renas. Modellen speglar biologisk
rening med kemisk fällning, där 80 % av det fosfor som läcker ut under den över-
blickbara perioden avskiljs och återförs till deponin. Vidare förmodas 90 % av
utläckande kväve avskiljas som kvävgas, medan resterande del följer med lak-
vattnet. Ingen metallavskiljning modelleras.

Spridning
ORWARE-modellen beräknar erforderlig areal som krävs för att sprida rest-
produkten från komposterings- och biogasanläggningen i Fågelmyran, utifrån
halten av kväve och fosfor eller tillåten tillförsel av tungmetaller till åkermark
enligt SNFS 1994:2. Spridningsmodellen beräknar energianvändning och emis-
sioner för transport från anläggning till åker samt för spridning. Spridnings-
modellen beskrivs utförligare i Jönsson m.fl. (1999).

I beräkningen tar ORWARE med de kväveemissioner som sker från marken till
luft och vatten efter spridning av organiska ämnen. Kvävet i de organiska göd-
selmedlen antas förekomma som nitrat, ammonium och organiskt bundet kväve.
En del av kvävet antas gå förlorat under det första året efter spridning och en del
förloras under längre tidsperspektiv genom olika processer i marken som leder
till utlakning av kväve. Delar av det organiskt bundna kvävet hamnar i markens
kvävepool och blir på lång sikt delvis växttillgängligt genom mineralisering.
Kväveomsättningen beskrivs utförligare i Dalemo m.fl. (1998).
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Transporter
Transporter av avfall sker som insamling och transport till behandlingsanlägg-
ning och transporter av restprodukter från behandling till spridning och deponi.
Transportmodellen består av fyra olika block som var för sig beskriver en typ
av transportfordon; personbil, sopbil, vanlig lastbil eller lastbil med släp. Sopbils-
och lastbilstransporter beskrivs närmare i Sonesson (1998) respektive Sonesson
(1996).

Kartongåtervinning
Kartongåtervinningen modelleras fram till återvunnen kartongmassa. Vid den
verkliga processen för kartongåtervinning består fibermassan förutom kartong
även av tidningspapper från hushåll och visst spill från industrier. I modellen
studeras endast den returmassa till den återvunna kartongen som har sitt ursprung
i insamlat kartongavfall. Vid kartongåtervinningens reningsanläggning uppstår
ett bioslam (ca 0,03 kg per kg producerad kartong), vilket antas deponeras. Vidare
sorteras plast ut (ca 0,1 kg per kg producerad kartong) och förs till förbränning.
Modellen baserar sig på data från anläggningen för återvinning av kartong,
Fiskeby Board.

Plaståtervinning
Plaståtervinningen som modelleras är polyetenåtervinning (PE-återvinning) och
följs fram till produktionen av plastgranuler. Modellen baseras främst på uppgifter
från plaståtervinningsanläggningen i Arvika. Plaståtervinningen i Arvika är lik-
artad för hård- och mjukplast. Inga skillnader har kunnat ses vid jämförelse med
andra studier varför den konstruerade modellen antas representera återvinning av
båda slagen av plast.

Vid anläggningen sorteras ca 40 % av hushållens hårdplast och 15 % av hård- och
mjukplast från industri och verksamheter ut som rejekt och förs till förbränning.
Vattenemissioner och slam från hårdplasttvätten modelleras också. Vid anlägg-
ningen i Arvika mäts inga luftemissioner, och inga sådana mätdata har heller hittats
i liknande studier. Detta medför att inga luftemissioner från plaståtervinningen
modelleras.

Avgränsningar

En ytterligare aspekt, förutom miljöeffekter och resursanvändning, när de olika
scenarierna för avfallshantering i kommunerna Falun och Borlänge ska jämföras
med varandra är de ekonomiska aspekterna. En sådan ekonomisk bedömning ut-
förs av respektive kommun på egen hand, varför ekonomiska aspekter inte ingår
i denna studie. De avfall som ingår respektive är strukna ur studien redovisas i
bilaga 2. Hushållens transporter av grovavfall till återvinningscentraler antas inte
kombineras med andra ärenden.

Systemgränser
I alla systemstudier måste systemgränser fastställas för att klargöra vilka av syste-
mets flöden och effekter det är som studeras. Geografiskt avgränsar sig denna
studie till att omfatta avfall som genererats i kommunerna Falun och Borlänge.
Miljöeffekter som uppkommer såväl lokalt som på annan ort på grund av avfalls-
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hanteringen kommer att belasta systemet. På så sätt inräknas exempelvis utsläpp
som sker i Stockholm då Faluns och Borlänges avfall förbränns där. På samma
sätt kommer också nyttigheterna från avfallsförbränningen, dvs. fjärrvärme och el,
att redovisas trots att det inte är något som Falun och Borlänge kan dra nytta av.

Samtliga material som ingår i studien studeras från och med att de uppkommer i
form av restprodukter i hushåll/verksamheter/industrier etc. i kommunerna Falun
och Borlänge. Generellt i studien följs restprodukterna från och med insamling
till och med de materialflöden/transporter som respektive kommun styr över. Plast
och kartong följs även via materialåtervinning till framställandet av nytt material.
I bild 1 visas hur långt respektive materialtyp följs i studien.
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Bild 1. Studerade flöden av avfallen inom avfallssystemet.

Scenarier
De ingående scenarierna presenteras nedan. Transportavstånd etc. för respektive
kommun återfinns i bilaga 2. I studien antas att samtliga anläggningar fungerar
optimalt.

Scenario 1; nuläget

Det källsorterade hushållsavfallet läggs i Falun i olikfärgade påsar, vilka samlas
in av komprimerande sopbilar och förs till optisk sortering. I Borlänge läggs det
komposterbara och brännbara avfallet i separata sopkärl med hämtning varannan
vecka.
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Glas, metall, papper, wellpapp, pappersförpackningar och hårdplast lämnas
av hushållen vid kommunernas återvinningsstationer och återvinningscentraler.
Återvinningscentralerna ligger i de flesta fall vid en avfallsanläggning, och tar
förutom de redan nämnda materialen också emot grovavfall.

I det första scenariot beskrivs dagens hantering av de aktuella avfallen i Falun
och Borlänge. I simuleringen antas att Fågelmyra biogasanläggning är i drift
och fungerar som planerat efter den ombyggnad som skett. Den biogas som pro-
duceras används till fordonsdrift för sammanlagt 50 fordon i Falun och Borlänge.
Det antas att 7 tunga fordon och 18 personbilar körs på biogasen i respektive
kommun. Att köra ett tungt fordon en kilometer kräver ca 6 gånger mer gas än
att köra en personbil samma sträcka. I simuleringarna antas därför ca 70 % av
den producerade gasen användas av tunga fordon och ca 30 % till personbilar.

Scenario 2; förändrad servicegrad för förpacknings-
insamling

I scenario 2 studeras och jämförs effekterna av dels utökat antal återvinnings-
stationer (scenario 2a och 2b) mot i dagsläget, och dels med fastighetshämtning
av materialen istället för återvinningsstationer (scenario 2c och 2d). För båda
alternativen, utökat antal återvinningsstationer respektive fastighetshämtning,
simuleras vardera ett scenario där insamlings- och materialutnyttjandegraden
av kartong och plast är samma som i nuläget (scenario 2a respektive 2c), och
ett scenario där insamling och materialutnyttjande för båda materialen når upp
till 70 % (scenario 2b respektive 2d). Scenario 2 innehåller därmed totalt fyra
olika underscenarier.

Scenario 3; förändrad värme- och elproduktion

Detta scenario består av två underscenarier, scenario 3a och 3b. I scenario 3a
simuleras att Bäckelunds förbränningsanläggning i Borlänge läggs ner. Det av-
fall som i nuläget förbränns vid Bäckelund transporteras istället med lastbil till
Högdalens förbränningsanläggning i Stockholm. I scenario 3b byggs en ny för-
bränningsanläggning i Borlänge istället för Bäckelund, med modern rening av
rökgaser. Anläggningen producerar både värme och elektricitet.

Scenario 4; samordning av Faluns och Borlänges avfalls-
hantering

I detta scenario samlas allt det material in som i nuläget lämnas vid återvinnings-
stationerna, förutom glas, via hushållens sopkärl. Hushållen i båda kommunerna
har två kärl; ett för enbart organiskt material och ett för brännbart, deponirest, hård-
plast, metall och tidningar. Behållare för glas placeras vid stormarknader o.dyl.,
där hushållen kan lämna sitt glas. Fraktionerna sorteras av hushållen i påsar med
bestämda färger, och förs till en optisk sortering vid Fågelmyra. Återvinnings-
stationerna tas bort helt, och hushållen lämnar som tidigare sitt grovavfall vid åter-
vinningscentralerna i respektive kommun. Insamlingen av avfall till optisk sortering
sker med enfacks sopbilar.
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Avfallets mängd och behandling
Totalt behandlas i studien ca 65 000 ton avfall från kommunerna Falun och
Borlänge, se bild 2. Avfallet består av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
samt branschspecifikt och icke branschspecifikt industriavfall. För mer detaljerad
fördelning av avfallets sammansättning och mängd se bilaga 2.
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Bild 2. Mängd avfall som studeras i studien och dess fördelning på olika typer av behand-
ling. (1 = nuläge, 2a = fler återvinningsstationer, 2b = fler återvinningsstationer samt ökad
utsorteringsgrad, 2c = fastighetshämtning, 2d = fastighetshämtning samt ökad utsorte-
ringsgrad, 3a = förbränning i Högdalen, 3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam
insamling av hushållsavfall)

Resultat
Resultaten sammanfattas i miljöeffekter, resursomsättning samt tungmetallflöden.
Resultaten redovisas dels för det totala systemet och dels enbart för själva avfalls-
systemet. I avfallssystemet redovisas miljöpåverkan och resursanvändning enbart
från själva avfallshanteringssystemet, dvs. de direkta emissionerna från hantering-
en av avfall i respektive kommun. I det totala systemet redovisas dessutom miljö-
effekter och resursanvändning orsakade av de justeringar som gjorts för att kom-
pensera för att vissa scenarier producerar mer nyttigheter än andra.

Det system som studeras i denna studie utgör endast en del av Faluns och Borlänges
avfallshantering. Exempelvis ingår inte avloppsvatten, slam och avloppsreningsverk
i studien. Att en process utgör en relativt stor andel av miljöpåverkan i denna studie,
innebär därför inte med säkerhet att den är lika stor i förhållande till hela det verkliga
avfallshanteringssystemet. Vilka avfallslag som ingår i studien redovisas i bilaga 2.
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Miljöeffekter
Växthuseffekt

Vad gäller växthuseffekt är skillnaden mellan de olika scenarierna liten. Som
anges i bild 3 står avfallssystemet för den största potentiella växthuseffekten,
jämfört med de justeringar som gjorts för att göra systemen jämförbara.

Växthuseffekten för avfallshanteringssystemet domineras av emissioner från
förbränningen (bild 4). Deponin står för några procent av den potentiella växthus-
effekten och insamlingen något mindre. Påverkan från deponering och insamling
skiljer sig inte nämnvärt mellan scenarierna. Att deponin har låga emissioner av
växthusgaser beror på att endast små mängder organiskt material deponeras.

I scenarierna 3a och b är rökgasreningen vid förbränning mer utvecklad än i
övriga scenarier, varför den potentiella växthuseffekten i dessa scenarier minskar.
I nedre delen av stapeln för scenario 3a ses en större påverkan från transporter
än vid övriga scenarier. Detta beror på att det brännbara avfallet i detta scenario
transporteras till Högdalen i Stockholm för förbränning, istället för att brännas
i Bäckelund.
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Bild 3. Växthuseffekt för det totala systemet. (1 = nuläge, 2a = fler återvinningsstationer,
2b = fler återvinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad, 2c = fastighetshämtning,
2d = fastighetshämtning samt ökad utsorteringsgrad, 3a = förbränning i Högdalen,
3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam insamling av hushållsavfall)
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Bild 4. Växthuseffekten för avfallssystemet. (1 = nuläge, 2a = fler återvinningsstationer,
2b = fler återvinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad, 2c = fastighetshämtning,
2d = fastighetshämtning samt ökad utsorteringsgrad, 3a = förbränning i Högdalen,
3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam insamling av hushållsavfall)
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Försurning

Med avseende på försurning märks ingen skillnad om antalet återvinningsstationer
ökas till det dubbla (se 2a och 2b i bild 5). Försurningen ökar marginellt om in-
samling sker genom fastighetshämtning (2c och 2d) jämfört med att hämta vid
återvinningsstationer. Detta förutsatt att hämtning vid fastighet sker med samma
fordon som vid återvinningsstationer. En liten minskning av försurningen märks
då utsortering av plast- och pappersförpackningar till återvinning (2b och 2d) ökas.
Det sker en ytterligare förbättring om gemensam hantering, optisk sortering, sker
i Falun och Borlänge kommuner. Den största minskningen sker då avfallet trans-
porteras till Högdalen i Stockholm för förbränning eller om Bäckelund modernise-
ras till samma standard som Högdalens anläggning (3a respektive 3b).

Utsläppen av försurande ämnen domineras av förbränningen. Att införa effektivare
rökgasrening vid Bäckelund eller att förbränna avfallet vid Högdalens förbrännings-
anläggning leder till att utsläppen av försurande ämnen minskar (bild 6).

Att införa gemensam hantering av insamlingen av avfall, genom att bygga ut den
optiska sorteringen till att omfatta alla material utom glas, innebär att försurande
utsläpp från insamlingen minskar jämfört med de övriga scenarierna. Minskningen
beror främst på minskade emissioner från insamling av avfall. Skillnaden mellan att
införa fastighetshämtning (2b och 2d) jämfört med gemensam optisk sortering (4)
beror på att insamling av material till återvinning i scenario 4 sker samtidigt som
insamling av övrigt hushållsavfall. I scenarierna 2b och 2d används samma fordon
som vid hämtning vid återvinningsstationer, men de antas nu vara mer miljöanpas-
sade än tidigare. Optimerad insamling leder till minskade emissioner från insam-
lingen av avfall i scenario 4. Skillnaderna mellan fler återvinningsstationer eller
fastighetshämtning är mycket små. Det som kan urskiljas är en liten förbättring i
båda fallen då utsorteringsgraden av plast och kartong ökar.
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Bild 5. Försurning för det totala systemet (1 = nuläge, 2a = fler återvinningsstationer,
2b = fler återvinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad, 2c = fastighetshämtning,
2d = fastighetshämtning samt ökad utsorteringsgrad, 3a = förbränning i Högdalen,
3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam insamling av hushållsavfall)
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Bild 6. Utsläpp av försurande ämnen från avfallssystemet. (1 = nuläge, 2a = fler
återvinningsstationer, 2b = fler återvinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad,
2c = fastighetshämtning, 2d = fastighetshämtning samt ökad utsorteringsgrad,
3a = förbränning i Högdalen, 3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam insamling
av hushållsavfall)
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Övergödning

Det visas i bild 7 att minst utsläpp av övergödande ämnen fås då reningen av NOx

i Bäckelunds förbränningsanläggning effektiviseras. Att skicka avfallet till Hög-
dalen i Stockholm som har en utbyggd rening av NOx, ger en minskning av dessa
utsläpp. Skillnaden mellan de båda scenarierna (3a och 3b) består i den större
transportsträckan till Högdalen (3a). Det sker även en minskning av övergödande
emissioner vid införande av gemensam insamling för båda kommunerna. Vad
avser ökad servicegrad för insamling av förpackningar är skillnaderna mellan att
öka antalet återvinningsstationer (2a och b) eller att hämta vid fastighet (2c och d)
små. Det sker en förbättring vid ökad utsortering av material till återvinning (2b
och d) på grund av att emissioner från återvinning av plast och kartong orsakar
lägre emissioner än nytillverkning av dessa material.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4

ton O2-
ekvivalenter

Elektricitet

Jungfrulig kartong

Jungfrulig plast

Handelsgödsel N,P

Externt
fordonsbränsle

Extern värme

Avfallssystemet

Bild 7. Övergödning för det totala systemet. (1 = nuläge, 2a = fler återvinningsstationer,
2b = fler återvinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad, 2c = fastighetshämtning,
2d = fastighetshämtning samt ökad utsorteringsgrad, 3a = förbränning i Högdalen,
3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam insamling av hushållsavfall)



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

25

Förbränningen dominerar de övergödande utsläppen i avfallssystemet, se bild 8.
Effektivare reduktion av främst NOx vid förbränning (3a och 3b) leder till att
utsläppen minskar kraftigt. Införande av gemensam insamling av avfall från
hushåll i Falun och Borlänge leder till en minskning av övergödande emissioner
främst från insamling av avfall från hushållen.
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Bild 8. Övergödning för avfallssystemet. (1 = nuläge, 2a = fler återvinningsstationer,
2b = fler återvinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad, 2c = fastighetshämtning,
2d = fastighetshämtning samt ökad utsorteringsgrad, 3a = förbränning i Högdalen,
3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam insamling av hushållsavfall)
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Marknära ozon

För det totala systemet är en ökad materialåtervinning (2b och 2d) positiv vad avser
emissioner av VOC som ger upphov till marknära ozon (bild 9). I scenarierna 3
och 4 fås en viss minskning jämfört med nuläget. Mellan de olika scenarierna är
det små skillnader vad gäller emissioner från avfallssystemet, vilket ses i den nedre
delen av staplarna i diagrammet.

Som framgår av bild 9 är det fördelaktigt att ersätta nytillverkning av plast med
återvunnen plast. Detta kan ses genom att scenarierna 2b och 2d inte har belastats
med VOC för "jungfrulig plast" eftersom störst mängd plast sorteras ut i just dessa
scenarier. Den totala mängden VOC blir därmed lägst från dessa scenarier.
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Bild 9. Marknära ozon från flyktiga organiska kolväten (VOC) för det totala systemet.
(1 = nuläge, 2a = fler återvinningsstationer, 2b = fler återvinningsstationer samt ökad
utsorteringsgrad, 2c = fastighetshämtning, 2d = fastighetshämtning samt ökad utsorte-
ringsgrad, 3a = förbränning i Högdalen, 3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam
insamling av hushållsavfall)
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De främsta källorna till bildningen av marknära ozon från VOC kommer från
förbränning, användning av biogas samt deponering av avfall. Det är främst emis-
sioner av kolmonoxid (CO) som ger det främsta bidraget till marknära ozon från
VOC (bild 10).
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Bild 10. Marknära ozon från VOC för avfallssystemet. (1 = nuläge, 2a = fler återvinnings-
stationer, 2b = fler återvinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad, 2c = fastighets-
hämtning, 2d = fastighetshämtning samt ökad utsorteringsgrad, 3a = förbränning i
Högdalen, 3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam insamling av hushållsavfall)
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Utsläpp av kväveoxider NOx

Nuläget (scenario 1) jämfört med ökad servicegrad för insamling av förpackningar
(2a-d) visar på små skillnader vad gäller emissioner av NOx (bild 11). Avfalls-
systemet står för det stora bidraget i samtliga scenarier. Av justeringarna för nyttig-
heter är det främst behovet att ersätta underskott av värme som syns. Utöver belast-
ningen för denna externa värme sker det även små emissioner av NOx från tillverk-
ning av ny plast.
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Bild 11. NOx-emissioner från det totala systemet. (1 = nuläge, 2a = fler återvinnings-
stationer, 2b = fler återvinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad, 2c = fastighets-
hämtning, 2d = fastighetshämtning samt ökad utsorteringsgrad, 3a = förbränning i
Högdalen, 3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam insamling av hushållsavfall)
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I samtliga scenarier utom 3a och 3b kommer de största utsläppen av NOx från för-
bränning av avfall (bild 12). I scenarierna 3a och 3b sker det nästan en halvering
av utsläppen av NOx från förbränning av avfall. Transporterna utgör ca 25 % av
utsläppen av NOx. Undantaget scenarierna 3a och 3b där transporterna utgör unge-
fär hälften av utsläppen av NOx.
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Bild 12. NOx-emissioner från avfallssystemet. (1 = nuläge, 2a = fler återvinningsstationer,
2b = fler återvinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad, 2c = fastighetshämtning,
2d = fastighetshämtning samt ökad utsorteringsgrad, 3a = förbränning i Högdalen,
3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam insamling av hushållsavfall)
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Resursanvändning
Användningen av fossila och förnyelsebara resurser fördelar sig på avfallssystemet
och justeringar för nyttigheter enligt bild 13. Det åtgår mest resurser för att uppfylla
behovet av värme. Avfallssystemet har låg användning av resurser jämfört med de
justeringar som gjorts för att kompensera för scenariernas eventuella nyttigheter.
Att ersätta ny plast och kartong med återvunnen leder till att resursförbrukningen
minskar, vilket ses för scenario 2b och 2d.

Den största förändringen av resursförbrukningen sker vid förbränning i Högdalen
eller modernisering av Bäckelund (bild 13). Scenario 3 producerar mest fjärrvärme
i samband med avfallsförbränningen, varför övriga scenarier måste kompensera
denna skillnad i värmeenergi genom förbränning av biobränslen. Skillnaden i an-
vändning av biomassa mellan 3a och 3b beror på att i 3b balas delar av avfallet före
förbränning, till skillnad från 3a där ingen balning av avfall sker. Det är energiinne-
hållet i plasten från balning av avfall som måste ersättas med biomassa i 3a jämfört
med 3b.
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Bild 13. Resursanvändningen för det totala systemet fördelat på avfallssystemet och
justeringar för nyttigheter. (1 = nuläge, 2a = fler återvinningsstationer, 2b = fler åter-
vinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad, 2c = fastighetshämtning, 2d = fastighets-
hämtning samt ökad utsorteringsgrad, 3a = förbränning i Högdalen, 3b = Bäckelund
ombyggt och 4 = gemensam insamling av hushållsavfall)
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Stora mängder biomassa krävs för att främst ersätta underskottet av värmeenergi
i övriga scenarier jämfört med 3b (bild 14). Behovet av olja motsvarar den använd-
ning av olja som sker vid insamling, transporter samt förbrukning av diesel vid t.ex.
deponin. Naturgasen kommer främst från tillverkning av ny plast och framställning
av handelsgödselkväve.
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Bild 14. Användningen av resurser för det totala systemet uppdelat på energibärare.
(1 = nuläge, 2a = fler återvinningsstationer, 2b = fler återvinningsstationer samt ökad
utsorteringsgrad, 2c = fastighetshämtning, 2d = fastighetshämtning samt ökad utsorte-
ringsgrad, 3a = förbränning i Högdalen, 3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam
insamling av hushållsavfall)
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Energiomsättning

Samtliga scenarier uppvisar positiv energibalans, främst beroende på energin som
erhålls vid förbränning av avfall (bild 15). Oljeförbrukning sker främst vid trans-
porter men även till skötsel av olika anläggningar som t.ex. deponin. Elektricitet
används vid flertalet behandlingsanläggningar. Värmeförbrukningen består av den
värme som måste tillföras till biogasanläggningen för att erhålla rätt temperatur på
ingående substrat.
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Bild 15. Energiomsättningen för avfallssystemet. (1 = nuläge, 2a = fler återvinnings-
stationer, 2b = fler återvinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad, 2c = fastighets-
hämtning, 2d = fastighetshämtning samt ökad utsorteringsgrad, 3a = förbränning i
Högdalen, 3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam insamling av hushållsavfall)

Växtnäring till åkermark

Mängden producerad kompost från Fågelmyran skiljer sig inte nämnvärt åt mellan
scenarierna. I simuleringsmodellen tillförs åkermarken från komposten ca 6 400 kg
fosfor och 1 900 kg totalkväve. Av tungmetallerna bly, kadmium och kvicksilver
tillförs ca 81 kg bly, 1 kg kadmium och 0,14 kg kvicksilver till marken, se tabell 5.
Utifrån modellvärden och SNFS 1994:2 är det bly som begränsar givan och areal-
behovet för att sprida komposten från Fågelmyran blir ca 3 200 ha/år. Kvävet för-
delar sig som 50 kg ammoniumkväve (NH4-N) och 300 kg nitratkväve (NO3 -N).
Resterande mängd, ca 1 550 kg, är bundet som organiskt kväve vilket via minerali-
sering blir växttillgängligt allteftersom det mineraliseras.

Tungmetaller som hamnar i materialet som rötas kommer från många olika källor.
Dels finns det tungmetaller i den organiska fraktionen från hushåll, t.ex. från fel-
sorterade metallförpackningar, dels sker ett tillskott från strukturmaterial och tillsats-
material till komposten.
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Tungmetallflöden
De tungmetaller som skickas till förbränning hamnar till största delen på deponi
via deponering av slagg och aska, se tabell 5. När tungmetallerna väl hamnat i
deponin ligger de kvar där under lång tid, men kommer till sist att läcka ut till
omgivningen. En relativt stor andel av tungmetallerna kommer att cirkulera runt
i kretsloppet via materialåtervinning och återföring av växtnäring via rötning och
kompostering till åkermark.

Tabell 5. Flöden av tungmetaller inom avfallssystemet. (1 = nuläge, 2a = fler återvinnings-
stationer, 2b = fler återvinningsstationer samt ökad utsorteringsgrad, 2c = fastighets-
hämtning, 2d = fastighetshämtning samt ökad utsorteringsgrad, 3a = förbränning i
Högdalen, 3b = Bäckelund ombyggt och 4 = gemensam insamling av hushållsavfall)

1 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4

Blyflöden [kg]

Källor Falun 455 455 455 455 455 455 455 455

Källor Borlänge 874 874 874 874 874 874 874 874

Luft 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0,01

Mark 81 81 62 81 62 81 81 81

Vatten 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Kvar i deponi 690 571 539 571 539 571 571 572

Kvar i material 559 677 729 677 729 678 678 676

Kadmiumflöden [kg]

Källor Falun 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Källor Borlänge 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Luft 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01

Mark 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0

Vatten 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Kvar i deponi 12,2 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Kvar i material 1,1 1,8 2,0 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8

Kvicksilverflöden [kg]

Källor Falun 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Källor Borlänge 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

Luft 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03

Mark 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14

Vatten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00

Kvar i deponi 0,58 0,58 0,57 0,58 0,57 0,57 0,57 0,58

Kvar i material 0,44 0,44 0,46 0,44 0,46 0,44 0,44 0,44
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Övriga resultat
Det totala beräknade antalet mil som avfallet transporteras fördelat på insamling
och transporter av avfall samt hushållens transporter av grovavfall varierade mel-
lan 230 000 mil och upp till 300 000 mil per år (tabell 6). Scenario 4 har kortast
transporter, främst beroende på att insamlingen av avfallet effektiviseras jämfört
med scenario 1. Den totala transportsträckan för insamling minskar med ca 40 %
jämfört med nuläget (scenario 1). Längst sträcka transporteras avfallet när för-
bränning sker i Högdalen i Stockholm. De långväga transporterna ökar då ca 50 %
jämfört med nuläget, vilket motsvarar transportbehovet för att köra tur och retur
till Stockholm från Falun och Borlänge.

Hushållens transporter av grovavfall utgör enligt tabell 6 ungefär hälften av de
totala transporterna. Detta trots att grovavfallet endast utgör ca 10 % av den
studerade avfallsmängden i systemet. Många transporter med liten mängd avfall
medför att hushållens totala antal transportkilometer blir stort.

Tabell 6. Transporter av avfall uppdelat på insamling, transporter till behandling och
hushållens transporter av grovavfall i Falun och Borlänge (mil/år).

1 2a 2b 2c 2d 3a 3b 4

Insamling 93 000 93 000 93 500 96 300 96 900 93 900 93 900 53 000

Transport 27 500 27 500 30 300 27 500 30 300 55 700 26 800 28 800

Grovavfall 150 867 150 867 150 867 150 867 150 867 150 867 150 867 150 867

Summa 271 209 271 209 274 624 274 639 278 132 299 450 270 580 232 635

Miljöpåverkan från transporterna varierar beroende på vilken miljöeffekt som
studeras. Transporterna har liten inverkan på växthuseffekten, mindre än 10 %
av de totala utsläppen (bild 3 och 4). Bidraget till försurning och övergödning
från transporterna varierar mellan 20 % och 30 % beroende på scenario (bild 5-8).
Bildning av marknära ozon från transporter är litet jämfört med den totala bild-
ningen av marknära ozon från VOC. Den varierar mellan 10 % och 15 % (bild 9
och 10). Transporternas andel av NOx-utsläppen är större än bidraget till andra
miljöeffekter. Transporterna av avfall utgör totalt mellan ca 25 % och 50 % av
de totala utsläppen av NOx (bild 11 och 12).

Utifrån antagandet att 70 % av biogasen utnyttjas till att köra tunga fordon och
att resterande 30 % används till att köra personbilar, kan ca 400 m3 diesel och ca
270 m3 bensin ersättas från en årsproduktion av biogas renad till fordonsbränsle.
Detta leder till en minskning av miljöpåverkan från fordonsanvändning, se tabell 7.
Räknat i antal fordonskilometer motsvarar den producerade biogasen ca 100 000
mil för tunga fordon (18.8 MJ gas/km) respektive ca 280 000 mil för personbilar
(2,86 MJ gas/km).
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Tabell 7. Miljöpåverkan av då diesel och bensin respektive biogas används till fordons-
drift.

Diesel och Bensin Biogas Procentuell minskning
då biogas används

Växthuseffekt [ton CO2/år] 2 505 180 90 %

Försurning [ton SO2/år] 10 6 40 %

Övergödning [ton O2/år] 76 53 30 %

Diskussion
I modellen tas inte hänsyn till eventuella positiva effekter av att kommuninvånare
får närmare till återvinningsstationer (scenario 2). En ökad tillgänglighet skulle
dock kunna leda till att sortering av förpackningar uppfattas som mindre arbetsamt.
Detta i sin tur skulle kunna leda till en ökad insamlingsgrad av förpackningar.

På samma sätt skulle positiva effekter på insamlingsgraden av förpackningar
kunna nås då samtliga fraktioner samlas in via den normala sophanteringen för
hushållen (scenario 4). I förlängningen skulle detta kunna leda till att en mindre
mängd avfall förbränns och deponeras. Dessutom skulle det kunna bidra till att
andelen felsorterat material i hushållens komposterbara fraktion minskar. Detta
kan i sin tur bidra till en större acceptans för användandet av komposten/rötresten
från Fågelmyran som organiskt gödselmedel.

Vid scenario 3a kommer samtliga utsläpp från avfallsförbränningen att ske i
Stockholm, vilket kan antas leda till en positiv påverkan på närmiljön i Falun
och Borlänge. Falun och Borlänge kommuner ligger i ett område där ca 10-50 %
av sjöarna är försurade (www.environ.se, 2000). Enligt Nationalatlas (1997) har
grundvattnet runt Falun och Borlänge en stor till mycket stor känslighet mot för-
surning. Ur den aspekten är det för Falun och Borlänge kommuner positivt om
de försurande utsläppen sker i Stockholm i stället för i närområdet. Grundvattnets
försurningskänslighet i Stockholm är liten till måttlig (Nationalatlas, 1997).

Enligt Nationalatlas (1997) uppskattas de årliga utsläppen i Falun och Borlänge
till ca 1 000 ton av svaveldioxid, kväveoxider respektive kolväten. Avfallshante-
ringen ger uppskattningsvis endast upphov till en mindre del av de totala luftut-
släppen i regionen.

Att ersätta fossila fordonsbränslen (diesel och bensin) med biogas för fordonsdrift
är bra för närmiljön. Användning av biogasdrivna bilar leder till en bättre inner-
stadsmiljö. Det är främst ersättande av diesel som ger de stora positiva effekterna,
framför allt genom minskade emissioner av exempelvis NOx, CO2 och SO2. Detta
leder till minskade försurande och övergödande utsläpp, vilket är bra för närmiljön.
Minskade emissioner av NOx och VOC leder till en minskning vad gäller bildandet
av marknära ozon, vilket är positivt bland annat med avseende på människors hälsa.
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Körsträckor, lastvikter och energiförbrukning varierar stort mellan transporter av
olika slag. I många fall saknas väl underbyggda indata. Effekterna från transporter är
därför svåra att uppskatta exakt. I denna studie har sannolikt både över- och under-
skattningar av körsträckor etc. skett. Då samtliga scenarier simulerats utifrån samma
förutsättningar, kommer de relativa förändringarna mellan de olika scenarierna ändå
att återspeglas korrekt.

Slutsatser
Slutsatserna är dragna efter de resultat som erhållits från simuleringarna. Slut-
satserna är inga absoluta sanningar utan speglar skillnader mellan olika handlings-
alternativ med i modellen givna förutsättningar.

•  Förbättrad rökgasrening vid Bäckelund eller transport av avfallet till Högdalen
för förbränning (scenario 3b respektive 3a) ger de största miljövinsterna och
den lägsta användningen av resurser.

•  Gemensam avfallshantering med utökad optisk sortering (scenario 4) är positivt
ur miljösynpunkt.

•  Det är små skillnader mellan ett system med återvinningsstationer och ett med
fastighetshämtning. Detta under förutsättning att samma fordon hämtar vid
fastighetshämtning som vid återvinningsstationer. Ekonomi och logistik avgör
vilket system som bör väljas.

•  De långväga transporterna av avfall har en relativt liten påverkan på miljön.

•  Insamlingen av avfall innebär en större miljöpåverkan än de långväga trans-
porterna.
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Bilaga 1

Modellspecifika data
Analyser på olika fraktioner av hushållsavfall finns redovisade i följande
referenser. För fullständiga referenser, se referenslista.

1 Berg m.fl., 1998

2 Fellers m.fl., 1996

3 Nordesjö m.fl., 1988

4 SKAFAB, 1993

5 SIS, 1994

6 Sjöström, 1993

7 Sundqvist m.fl., 1991

8 Sundqvist m.fl., 1997

9 Sonesson m.fl., 1996

I tabellen Elementarsammansättning för fraktioner hushållsavfall (bilaga 1)
redovisas den sammansättning som används för olika fraktioner av hushållsavfall.
Sammansättningen är beräknad som ett medelvärde av de listade referenser som
anges i tabellhuvudet för respektive fraktion. För fraktionen brännbart restavfall
har analysdata saknats. Sammansättningen bygger därför på analysdata för olika
träfraktioner.
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Elementarsammansättning för fraktioner hushållsavfall.

(kg/kg TS)
Övre värmevärde
(MJ/kg)

Organiskt avfall
(9)

Ej brännbar restfraktion
(1)

Brännbar restfraktion
(2,6 och 7)

Kartong
(1,4,5 och

8)

Blöjor
(1)

Gummi
(1,5 och 7)

Torrt papper
(1,4,7 och 8)

Laminat
(4)

Glas
(5 och7)

Metall
(1)

Blandad plast
(1,4,5 och 8)

C tot-fossil - 0 0 0 0,17 0,38 0,58 0 0,24 0 0 0,73

C-tot biologiskt varav - 0,434 0 0,48 0,40 0,21 0 0,47 0,24 0 0 0

   C-lignin 40,89 0,029 0 0,16 0,059 0 0 0,033 0,036 0 0 0

   C-cellulosa 37,51 0,107 0 0,34 0,34 0,21 0 0,31 0,2 0 0 0

   C-socker 39,57 0,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   C-fett 51,25 0,135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   C-protein 45,07 0,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VS - 0,8 0,09 0,85 0,94 0,89 0,87 0,87 0,85 0 0 0,97

VOC 50,10 2,00*10-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHX 35,00 1,00*10-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAH - 5,00*10-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fenoler - 2,75*10-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PCB - 4,35*10-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dioxin - 9,00*10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O - 0,287 0 0,38 0 0 0,11 0,47 0 0 0 0,048

H - 0,058 0 0,06 0,069 0,079 0,089 0,064 0,069 0 0 0,12

N tot - 0,020 0 0,002 2,60*10-03 1,30*10-02 8,70*10-02 2,80*10-03 3,00*10-03 0 0 3,00*10-03

NH3/NH4-N - 0 0 0 0 8,40*10-03 0 0 0 0 0 0

S tot - 2,40*10-03 0 0,001 1,20*10-03 0 0,011 1,20*10-03 7,00*10-04 0 0 1,50*10-03

P tot - 3,80*10-03 0 0 4,70*10-04 9,90*10-04 0 2,00*10-04 4,20*10-04 0 0 8,20*10-04

Cl - 3,90*10-03 0 0,002 1,70*10-03 0 2,20*10-02 8,50*10-04 3,60*10-03 0 0 3,80*10-02

K - 9,30*10-03 0 0 1,20*10-03 3,30*10-03 0 1,40*10-03 1,20*10-03 0 0 1,50*10-03

Ca - 0,028 0 0 1,40*10-02 9,10*10-04 0 1,90*10-02 9,80*10-03 0 0 4,90*10-03

Pb - 1,00*10-05 5,00*10-06 19,00*10-06 8,30*10-06 5,00*10-06 2,10*10-06 1,30*10-05 1,80*10-05 0 1,80*10-04 2,10*10-04

Cd - 1,30*10-07 1,00*10-07 5,00*10-07 1,40*10-07 3,00*10-07 2,10*10-07 1,80*10-07 5,10*10-07 0 0 3,70*10-07

Hg - 2,80*10-08 5,00*10-08 2,80*10-08 4,00*10-08 5,00*10-08 3,40*10-08 2,10*10-08 3,00*10-08 0 0 6,00*10-08

Cu - 3,40*10-05 1,50*10-05 53,00*10-06 1,90*10-05 5,00*10-06 8,80*10-06 4,10*10-05 1,50*10-04 0 4,70*10-03 1,50*10-04

Cr - 1,00*10-05 5,80*10-05 21,00*10-06 7,30*10-06 5,00*10-06 2,90*10-05 7,30*10-06 8,60*10-06 1,80*10-05 1,10*10-03 1,60*10-05

Ni - 7,00*10-06 1,90*10-05 31,00*10-06 5,30*10-06 2,00*10-06 3,10*10-06 5,40*10-06 4,80*10-06 0 5,30*10-04 7,60*10-06

Zn - 8,00*10-05 1,30*10-05 3,50*10-04 3,40*10-05 4,70*10-05 1,10*10-04 5,60*10-05 1,20*10-04 0 2,00*10-04 3,30*10-04

Blandplast 38,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Polyetenplast 46,00 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0

Ts-halt (kg/kg avfall) - 0,3 0,76 0,92 0,79 0,28 0,92 0,88 0,84 1,0 1,0 0,95
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Emissioner i kg/MJ från fordon drivna av fossila bränslen och biogas (Ahlvik
m.fl., 1997).

Dieseldriven
buss

Biogasdriven
buss

Bensindriven
personbil

Biogasdriven
personbil

Koldioxid (CO2) 9,05E-02 8,23E-02

Metan (CH4) 2,00E-06 124E-06 2E-6 26,7E-06

Flyktiga organiska
kolväten (VOC)

9,45E-05 113E-06 3,1E-04 69,7E-06

Polyaromatiska kolväten
(PAH)

3,2E-09 0

Kolmonoxid (CO) 1,62E-04 70E-06 1,13E-03 58E-06

Totalkväve (N-tot) 4,23E-04 2,45E-05

Kväve i kväveoxider (N-
NOx)

8,31E-04 137E-06 1,1-04 8,7E-06

Kväve i dikväveoxid (N-
N2O)

2,60E-06 0

Totalsvavel (S-tot) 1,80E-05 0

Svavel i svaveloxider
(S-SOx)

5,51E-05 2,1E-5

Partiklar 1,75E-05 4,02E-06

Emissioner från tillverkning av handelsgödsel, fosfor och kväve (Patyk, 1996).

Fosfor (kg/kg P) Kväve (kg/kg N)

Koldioxid (CO2) 700 2468

Metan (CH4) 0,023 0,45

Flyktiga organiska kolväten (VOC) 0,343 0,66

Kolmonoxid (CO) 1,17 0

Dioxiner 1,80E-10 1,20E-09

Totalkväve (N-tot) 1,70171 13,4447

Ammoniak/ammonium-kväve (N-NH3/N-NH4) 0,00412 4,06

Kväve i kväveoxider (N-NOx) 3,81913 3,25652

Kväve i dikväveoxid (N-N2O) 0,02673 6,12818

Totalsvavel (S-tot) 4,8 1,66

Svavel i svaveloxider (S-SOx) 4,8 1,66

Klor (Cl) 0,01653 0
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Emissioner från biobränslebaserad fjärrvärme (kg/MJ). Beräknad från Brännström-
Norberg m.fl. (1996).

Fjärrvärme från biobränsle

Koldioxid (CO2) 9,67

Flyktiga organiska kolväten (VOC) 0,014

Kolmonoxid (CO) 0,213

Totalkväve (N-tot) 0,101

Kväve i kväveoxider (N-NOx) 0,101

Totalsvavel (S-tot) 0,021

Svavel i svaveloxider (S-SOx) 0,021

Emissioner från framställning av el från vattenkraft (Brännström-Norberg m.fl.,
1996).

Ämne Utsläpp i g/kWh el Utsläpp i kg/MJ el

NOx 5,94E-3 2,14E-5

SO2 1,53E-3 5,50E-6

CO 4,75E-3 1,71E-5

stoft 7,14E-4 2,57E-6

HC 1,218E-3 4,384E-6

CO2 0,7117 2,562E-3

Totalkväve till vatten 2,251E-6 8E-9

Kol till vatten* 17,9 0,0644

Kväve till vatten* 0,27 9,72E-4

Fosfor till vatten* 3,34E-3 0,012

* Utsläpp vid uppförandet av vattenkraftverket, orsakade av förändrad markanvändning.
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Bilaga 2

Platsspecifika data för Falun och Borlänge
Sammansättning (%) och mängd (kg) hushållsavfall från Falun. Beräknad från
plockanalyser genomförda av Mattson (2000).

Avfallskategori % Enbostad tätort Enbostad landsbygd Flerbostad tätort

Organiskt 34 589 771 1 323 110 1 912 296

Ej brännbart 2 34 692 77 830 112 488

Brännbart 18 312 232 700 470 1 012 392

Blöjor 5 86 731 194 575 281 220

Torrt papper 24 416 309 933 960 1 349856

Pappersförp. 7 121 423 272 405 393 708

Plastförp. 2 34 692 77 830 112 488

Glas 7 121 423 272 405 393 708

Metallförp. 2 34 692 77 830 112 488
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Insamling och transporter av avfall, Falun, enkel resa (Jansson, 2000).

Transport Scenario Körsträcka (km)

Källsorterat hushållsavfall från småhus i Falu tätort till
optisk sortering vid Faluns avfallsanläggning 1, 2a-d, 3a-b 6-7

Källsorterat hushållsavfall från landsbygd i Falun till
optiskt sortering vid Faluns avfallsanläggning 1, 2a-d, 3a-b 30

Källsorterat hushållsavfall från lägenheter i Falun till
optisk sortering vid Faluns avfallsanläggning 1, 2a-d, 3a-b 6-7

Kartong och papper från återvinningsstationer till
mellanlagring vid Faluns avfallsanläggning 1, 2a-d, 3a-b 10-15

Kartong och papper från återvinningsstationer direkt
till Stena returpapper 1, 2a-d, 3a-b 32-35

Metall från återvinningsstationer till Ragnsells 1, 2a-d, 3a-b 34-37

Glas från återvinningsstationer till Faluns
avfallsanläggning 1, 2a-d, 3a-b, 4 10-15

Plast från återvinningsstationer till Ragnsells 1, 2a-d, 3a-b 34-37

Organiskt material från småhus till optisk sortering vid
Fågelmyran 4 23-24

Organiskt material från landsbygd till optisk sortering
Fågelmyra 4 17-18

Organiskt material från lägenheter till optisk sortering
Fågelmyra 4 13??

Blandfraktion(rest) från småhus till optisk sortering
Fågelmyra 4 23-24

Blandfraktion(rest) från landsbygd till optisk sortering
Fågelmyra 4 30+17

Blandfraktion(rest) från lägenheter till optisk sortering
Fågelmyra 4 13

Industriavfall till Faluns avfallsanläggning 1, 2a-d, 3a-b, 4 8-10

Brännbart från Faluns avfallsanläggning till
Bäckelund 1, 2a-d, 3a, 4 26

Glas från Faluns avfallsanläggning till Hammar
(utanför Askersund). Returtransport. 1, 2a-d, 3a-b, 4 250

Brännbart från hushåll och industrier från Faluns
avfallsanläggning till Högdalen 3b 220

Metall och papper från verksamheter, ej
branschspecifikt, till Faluns avfallsanläggning. 1, 2a-d, 3a-b, 4 6

Brännbart från verksamheter, ej branschspecifikt, till
Faluns avfallsanläggning. 1, 2a-d, 3a-b, 4 15

Glas från verksamheter, ej branschspecifikt, till
Faluns avfallsanläggning. 1, 2a-d, 3a-b, 4 15

Organiskt material från verksamheter, ej
branschspecifikt, till Faluns avfallsanläggning. 1, 2a-d, 3a-b, 4 6-8

Bygg- och rivavfall till Faluns avfallsanläggning. 1, 2a-d, 3a-b, 4 8

Parkavfall till Faluns avfallsanläggning. 1, 2a-d, 3a-b, 4 8

Papper och kartong från Faluns avfallsanläggning till
Stena returpapper. 1, 2a-d, 3a-b

25

Metallskrot från Faluns avfallsanläggning till
fragmentering i Hallstahammar. 1, 2a-d, 3a-b, 4 140

Organiskt material från Faluns avfallsanläggning till
Fågelmyra. 1, 2a-d, 3a-b 17

Hushållens grovavfall från Falun till Faluns
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avfallsanläggning 1, 2a-d, 3a-b, 4 10

Insamlingsrunda för hushållsavfall i Falun kommun (Andersson, 1999 och
Jansson, 2000).

Enbostad tätort Enbostad landsbygd Flerbostad tätort

Antal hushåll 4 034 13 084 9 050

Avstånd till
behandlingsanläggning (km) 6 6 30

Antal hushåll per
hämtningsställe 1 5 1

Avstånd mellan
hämtningsställen (km) 0,05 0,07 1,7

Typ och mängd av Faluns avfall som ingår respektive är strukna från studien
(Andersson, 1999).

Avfall som ingår i studien Mängd (ton) Strukna avfall Mängd (ton)

wellpapp 739 aska 8

ris 283 avvattnat slam 1 270

källsorterat hushållsavfall 7 824 latrin 27

industriavfall 3 514 oavvattnat slam 13 655

byggavfall 1 354 kemslam 17 440

affärsavfall 156 processvatten 4 159

grovavfall 2 908 oljeskadad jord 244

metallskrot 1 206 asbest 67

trä 1 433 spillolja 103

brännbart 3 141 emulsion 184

kompost 283 täckmassor 8 223

glas 965 betong 213

papper 1 664 kylskåp 435

hårdplast 33 lysrör 12 443

metall 47 farligt avfall 159

bilbatterier 74

kläder 104

TOTALT 25 550 TOTALT 58 808
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Sammansättning (%) och mängd (ton) hushållsavfall från Borlänge. Beräknad från
plockanalyser genomförda av Mattson (2000).

Avfallskategori % Enbostad tätort Enbostad landsbygd Flerbostad tätort

Organiskt 39 3 163 - 3 661 125

Ej brännbart 8 648 864 - 751 000

Brännbart 15 1 216 620 - 1 408 125

Blöjor 6 486 648 - 563 250

Torrt papper 16 1 297 728 - 1 502

Pappersförp. 6 486 648 - 563

Plastförp. 3 243 324 - 282

Glas 6 486 648 - 563

Metallförp. 2 162 216 - 188

Insamling och transporter av avfall, Borlänge, enkel resa (Avfallsplan, 1999).

Transport Scenario Körsträcka (km)

Organiskt material från småhus till Fågelmyra 1, 2a-d, 3a-b 8

Brännbart material från småhus till Bäckelund 1, 2a-d, 3a 1

Organiskt material från lägenheter till Fågelmyra 1, 2a-d, 3a 8

Brännbart material från lägenheter till Bäckelund 1, 2a-d, 3a 1

Kartong och papper från återvinningsstationer till
Stena returpapper 1, 2a-d, 3a-b 1

Metall och plast från återvinningsstationer till
Ragnsells 1, 2a-d, 3a-b 3,5

Glas från återvinningsstationer till Islingby 1, 2a-d, 3a-b, 4 1,5

Deponirest från återvinningsstationer till Fågelmyran 1, 2a-d, 3a-b, 4 8

Organiskt material från småhus till optisk sortering vid
Fågelmyran 4 8

Organiskt material från lägenheter till optisk sortering
vid Fågelmyran 4 8

Blandfraktion(rest) från småhus till optisk sortering
vid Fågelmyran 4 8

Blandfraktion(rest) från lägenheter till optisk sortering
vid Fågelmyran 4 8

Industriavfall, ej branschspecifikt, till Fågelmyra. 1, 2a-d, 3a-b, 4 8

Parkavfall, ej branschspecifikt, till Fågelmyra. 1, 2a-d, 3a-b, 4 8

Brännbart från hushåll och industrier från Borlänge till
Högdalen 3b 220

Hushållens grovavfall från Borlänge till Fågelmyran 1, 2a-d, 3a-b, 4 8
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Insamlingsrunda för hushållsavfall i Borlänge kommun (Wängemark, 2000).

Enbostads, tätort Flerbostad Enbostad, landsbygd

Antal hushåll 10800 12500 -*

Avstånd till behandlings-
anläggning (km) 6 6 -*

Antal hushåll per
hämtningsställe 1 5 -*

Avstånd mellan
hämtningsställen (km) 0,02 0,05 -*

* Borlänge kommun är till ytan liten, därför antas insamlingsrutten för enbostad glesbygd
inte skilja sig från enbostad tätort (Wallström, 2000)

Typ och mängd av Borlänges avfall som ingår respektive är strukna från studien
(Avfallsplan, 1999).

Avfall som ingår i studien Mängd (ton) Strukna avfall Mängd (ton)

Hushållsavfall
17 352

"Ytterligare schaktmassor", från
bygg- o rivavfall 12 400

Parkavfall 1 550 SSAB, bygg- och rivavfall 19 400

Bygg- och rivningsavfall 2 767 Avfall från energiutvinning 23 784

Ej branschspec. Ind.avf.
20 711

Avfall från behandling av
kommunalt avlopp 7 311

Avfall från behandling av
industriellt avlopp 64 221

Branschspecifikt industriavfall 200 000

Specialavfall 5 954

Textilier ur hushållsavfall 200

Hemkompostering 320

organiskt, Borlänge+Gagnef; 40
ton antas fr Borlänge 180

TOTALT 42 380 TOTALT 333 770
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Gemensamma transporter, Falun och Borlänge.

Transport Scenario Körsträcka (km)

Kartong från Stena till återvinning i Örebro 1, 2a-d, 3a-b 160

Plast från Ragnsells till återvinning dels vid
Strömsbruk, dels vid Spånga 1, 2a-d, 3a-b 250

Brännbart hushållsavfall från optisk sortering vid
Fågelmyra till Bäckelund 4 9

Kartong hushåll från optisk sortering vid Fågelmyra
till Stena returpapper 4 9

Papper från hushåll från optisk sortering vid
Fågelmyra till Stena returpapper 4 9

Metall hushåll från optisk sortering vid Fågelmyra till
Ragnsells 4 10

Plast hushåll från optisk sortering vid Fågelmyra till
Ragnsells 4 10

Rejekt från återvinning av plast och kartong till
förbränning. 1, 2a-d, 3a-b, 4 5

Aska och slagg från Högdalen till deponi 3a 8

Rejekt från biogasanläggningen till förbränning i
Högdalen 3a 220

Rejekt från biogasanläggningen till förbränning i
Bäckelund 3b 9


	Förord
	Sammanfattning
	Summary
	Bakgrund och syfte
	Studerade miljöeffekter, resursanvändning och flöden av tungmetaller
	Miljöeffekter
	Växthuseffekt
	Försurning
	Övergödning
	Marknära ozon (fotokemiska oxidanter)

	Resursanvändning
	Energiomsättning
	Återföring av växtnäring till åkermark

	Tungmetallflöden
	Producerade nyttigheter

	Metod
	Verktyget ORWARE
	Delmodeller som ingår i studien

	Avgränsningar

	Systemgränser
	Scenarier
	Scenario 1; nuläget
	Scenario 2; förändrad servicegrad för förpacknings-insamling
	Scenario 3; förändrad värme- och elproduktion
	Scenario 4; samordning av Faluns och Borlänges avfalls-hantering

	Avfallets mängd och behandling
	Resultat
	Miljöeffekter
	Växthuseffekt
	Försurning
	Övergödning
	Marknära ozon
	Utsläpp av kväveoxider NOx

	Resursanvändning
	Energiomsättning
	Växtnäring till åkermark

	Tungmetallflöden
	Övriga resultat

	Diskussion
	Slutsatser
	Referenser
	Bilaga 1
	Modellspecifika data
	Bilaga 2
	Platsspecifika data för Falun och Borlänge

