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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att försöka utforma en modell för att analysera olika 
matavfallssystem. Detta arbete görs med skärskilt Kiruna kommun i tanke då detta arbete är 
en del i en önskan från deras sida gentemot Luleå tekniska universitet. För att göra en analys 
så byggs en systemanalysmodell utifrån vilka alternativ som är intressanta att studera i det här 
fallet brännbart, en hybrid lösning, kärlinsamling för rötning och köksavfallskvarn. Dessa 
alternativ valdes sedan att utvärderas gentemot ett antal parametrar inom områdena 
användaraspekter, transport, process och slutavsättning, energi och säkerhet. Dessa parametrar 
ska sedan utvärderas och poängsättas. Poängsättningen viktas slutligen för att sumeras till ett 
slutresultat. Slutresultatet ska ge en indikation på vilket av de uppstälda alternativen som är 
mest fördelaktiga alternativet. Rapporten avslutas med en diskussion. 



 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 
Denna rapport avhandlar av mitt examensarbete på 7,5hp inom programmet Samhällsbyggnad 
där syftet har varit att ta fram en systemstudies ramar för utvärdering av avfallslösningar med 
särskild Kiruna kommun i åtanke. För att kunna fatta hållbara och relevanta beslut så bör man 
beakta de olika alternativ som finns samt vilket behov man har. Kiruna kommun efterfrågar 
en avfallslösning som ska vara hållbar och passa behoven. Denna rapport ska försöka visa på 
ett sätt att komma fram till det bäst lämpade alternativet. Examensarbetet är utfört vid 
Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser, avdelningen Arkitektur och Vatten. 
 
Jag vill även passa på att tacka alla som hjälpt mig med detta examensarbete. Skärskilt tack 
till min hjälp handledare Jonathan Mattsson och huvudhandledare Anneli Hedström.   
 
Jag önskar er fortsatt intressant läsning. 
David Niska  
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört åt forskningsgruppen Stadens Vatten, Institutionen för 
Samhällsbyggnad och Naturresurser, Luleå tekniska universitet.  
 
Syftet med detta arbete är att utforma en modell för att analysera olika matavfallssystem. En 
av förutsättningar för denna studie var att köksavfallskvarn MAK skulle utredas som en 
delkomponent i en systemlösning. De övriga alternativen som ska studeras är brännbart, kärl 
till rötning och en hybrid lösning.   
 
”Tidigare systemstudier med livscykelmetodik har visat att det är svårt att ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv avgöra vilken behandlingsmetod för avfall (t ex förbränning, 
rötning eller kompostering) som är mest fördelaktig” (Starberg 2005). 
 
Att genomföra en studie över vilket alternativ som är absolut bäst är väldigt omfattande och 
kan vara ämnet för en doktorsavhandling med kapacitetsberäkningar för ledningsnät, filmning 
mm. Detta styrks även av citatet ovan. Då detta examensarbete endast omfattar 7,5hp kommer 
därför arbetet att begränsas till utformningen av en modell för systemanalys för organiskt 
hushållsavfall med tonvikt på förhållanden i Kiruna kommun. Något som är typiskt för Kiruna 
är stadens kalla klimat och något som också ska försöka beaktas i systemstudiemodellen.  
 

2 Metod 
I vetenskapligt och objektivt arbete är det viktigt att man har en tydlig metod och plan för sitt 
arbete där det är av mycket stor vikt att gå igenom vad andra har gjort inom området. Därför 
är det relevant med någon typ av litteraturstudie som inledning av det ämne som avses 
behandla. Asperö Linds (2009) systemanalys ligger som grund för hur denna systemanalys är 
utformad. 
 
Arbetet har haft som ett mål att resonemangen ska grundas på någon typ av studier som 
relevant litteratur eller dyl. och utifrån detta sedan presentera en tänkt modell av systemstudie. 
Man kan ofrånkomligen inte backa upp allt och detta arbete kommer delvis att innefatta delar 
som resonerats fram. 
 
För att strukturera arbetet har ett antal frågor satts upp som det är tänkt att rapporten ska 
behandla och besvara. 
 
1. Vilka systemalternativ är intressanta att ha med i systemstudien och varför? 
2. Vilka parametrar ska ingå i systemstudien och varför? 
3. Vilka är systemgränsernas omfattning? 
4. Hur ska parametrarna värderas ”poängsättas” och varför? 
5. Hur bör parametrarna viktas och varför? 



  

Systemanalysmodell för att utvärdera integrerade systemlösningar 
Avlopp - Avfall – Energi 

Version 5.2 
2

3 Erfarenheter från tidigare systemstudier  
Asperö Linds (2009) rapport bygger på det material som presenteras i Biologisk behandling 
av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA), BOA har en serie rapporter inom 
samma projekt med delrapporter om insamling, behandling, produkter, transporter och en 
slutrapport. Detta projekt startades av Söderhalls Renhållningsverk och Käppalaförbundet. 
Detta projekt var ganska omfattande så varje delrapport hade en egen projektgrupp som 
arbetade fram rapporterna.  Dessa rapporter behandlar olika scenarier som sedan värderades 
utifrån vissa parametrar (Käpplaförbundet och SÖRAB 2009). 
 
BOA utvärderades sedan av CIT Urban Water Management AB där resultatet presenterades i 
Mikael Asperö Linds examensarbete som används i rapporten. I tabellen nedan presenteras 
vilka scenarierna var och vilka parametrar som användes. Det listas även vilken analysmetod 
som har använts samt vilken viktning som använts. 
 
Tabell 1. Systemanalys av Asperö Lind (2009) 

 
I studien genomförd av Asperö Lind (2009) utvärderades sju olika alternativa scenarion 
köksavfallskvarn (MAK) till avlopp, MAK till tank som sedan via bil transporteras till 
avtappningspunkt i avloppsnät, MAK till tank som sedan via bil transporteras till en pipeline 
som går direkt till rötningskammare, MAK till tank som sedan via bil transporteras till 
rötningskammare. I de övriga tre alternativen samlar man in matavfallet i biologiskt 
nedbrytbara påsar som sedan mals sönder som därefter kan behandlas på samma sätt som 
MAK till tank. 
 
16 utvärderingsparametrar som användes av Asperö Lind (2009) är inom områdena teknik 
med fyra parametrar, miljö med tre parametrar, arbetsmiljö med en parameter, ekonomi med 
en parameter, kvalitet med tre parametrar, juridik med en parameter och acceptans med tre 
parametrar. I den bedömning som gjordes valdes att via analysmetoderna sätta betyg på en 
skala 1-5 där fem är bäst. I viktningen valds att vikta på en tregradig skala 100 %, 75 % eller 
50 %. Aspekter som ansågs ha betydelse för miljöpåverkan viktades högst dvs. 100 %, de 
parametrar som var viktiga men dock inte lika viktiga som de miljöpåverkande parametrarna 
fick viktningen 75 % och slutligen fick de underordnade parametrarna en viktning på 50 %.  
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De analysmetoder som användes i studien är kvalitativ analys, energianalys, 
substansflödesanalys, livscykelkostnad, gemensam enhet och riskanalys. En mer detaljerad 
beskrivning kring detta finns under 7.1 Val av analysmetoder.  
 
En annan systemstudie inom området är ”Uppdrag: Matavfall Redovisning av alternativa 
möjligheter för behandling av matavfall i Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner” 
Här jämförs främst central kompostering, avfallskvarn vid källan med transport via 
ledningsnät, central rötningsanläggning och förbränning. I denna undersökning studeras 
främst miljö, och klimatpåverkan, resursåtervinning med fokus på energi och fosfor, 
samhälliga aspekter och brukaraspekter. Detta viktades sedan utifrån hur mycket av vissa 
ämnen som släpptes ut. Viktningen prioriterades enligt principen miljö och klimatpåverkan 20 
%, resursåtervinning med fokus på energi och fosfor 30 %, samhälliga aspekter 30 % och 
brukaraspekter 20 % (Uppdrag: Matavfall 2008). I studien som fokuserade på norra Värmland 
använde de sig av URWARE för systemanalysen som är framtagen av Chalmers tekniska 
universitet och NORVAR. Det som analyserades av URWARE var miljöpåverkan, 
resurshushållning, kostnader, smittskydd, robusthet, genomförande, brukaraspekter och 
flexibilitet (Uppdrag: Matavfall 2008). Inom områdena miljöpåverkan och resurshushållning 
går de sedan in på djupet och fraktionerar upp det ytterligare.  
 
URWARE är en datormodell som genomför substanflödesanalyser, och har stor kapacitet att 
genomföra avancerade beräkningar. Den kan användas till varierande analyser och användes 
bl.a. i Hellström (2005), då med samma områden som i Uppdrag: Matavfall (2008) 
 
Även i rapporten ”Systemanalys av energiutnyttjande från avfall – utvärdering av energi, 
miljö och ekonomi” användes URWARE för systemanalysen där de utredde återvinning via 
förbränning, rötning, kompostering, plaståtervinning, kartongåtervinning och deponering 
(Sundqvist et al. 1999). 
 
Erik Kärrman har stor erfarenhet av systemanalyser inom området och han har varit delaktig i 
många arbeten som just rör matavfall och systemanalyser. I rapporten ”Systemstudie rörande 
insamling och behandling av lättnedbrytbart organiskt avfall i Malmö” av Kärrman m.fl. 
utreds alternativen ”referens” där man förbränner allt, kärlsystem med central kompostering, 
kärlsystem till rötning och fastighetsnära kompostering. Även denna studie användes 
datormodellen URWARE för bedömning av återföring av närsalter, energianvändning, 
växthuseffekt, tungmetaller och kostnader. Även årskostnaden uppskattades för att uppfylla 
målet om 35 % insamling av källsorteratmatavfall (Kärrman et al. 2005). 

4 Systemgränser 
Systemgränserna är en av de viktigaste definitionerna i en systemstudie. Systemgränserna 
som tänkts för denna studie är begränsade från det att brukaren väljer att göra sig av med sitt 
avfall till avsättning av slutprodukten. Aspekter så som tillverkning av t.ex. sopbilarna och 
köksavfallskvarnar tas alltså ej med i studien, ej heller produktionen av maten kommer att 
ingå.  
 
Eftersom Kiruna stad ska flyttas så skulle man kunna bygga ett system från grunden 
oberoende av vad man väljer för alternativ (Fogde 2011). Men förändringen sker inte över en 
natt så lösningen man väljer måste koordineras med det befintliga systemet. Ekonomin är 
också en viktig faktor så måste man givetvis se hur t.ex. en längre byggtid påverkar 
ekonomin. I denna studie har valts att placera ekonomin som en separat analys då ambitionen 



  

Systemanalysmodell för att utvärdera integrerade systemlösningar 
Avlopp - Avfall – Energi 

Version 5.2 
4

har varit att få fram det teoretiskt bästa alternativet utifrån aspekterna: användaraspekter, 
transport, process och slutavsättning, energi och säkerhet. 
 
En utgångspunkt i studien är att den ska vara så objektiv som möjligt ur politisk synvinkel. 
Dock är det svårt att helt frångå det subjektiva i att flera fall är en fråga om prioriteringar, 
viktningar och värderingar. Fokus i examensarbetet ligger också främst på den tekniska delen 
av avfallslösning. Parametrar som kan härledas till värderingar är därför inte tongivande i 
studien.    

5 Systemalternativ 
Med avfallslösningar menas här tekniska lösningar för att omhänderta matavfall. Till att börja 
med ska det försöka beskrivas några avfallslösningar som kan vara intressanta att titta 
närmare på. Utifrån detta motiveras sedan vilka alternativ som är aktuella att ha med i detta 
aktuella fall. Målet är att besvara den första frågan som angetts i metoden dvs. Vilka alternativ 
av avfallslösning är intressanta att ha med i systemstudien och varför? Vid val av lösningar 
har det valts att framförallt titta på befintliga lösningar mer än på spekulativa lösningar då det 
bedömts att dessa inte har samma relevans.   
 
Rapporten ”Källsortering och insamling av biologiskt nedbrytbart avfall” av Naturvårdsverket 
(2002) tar upp om olika sätt att samla in avfall på. Studien värderar insamlingsalternativen 
utifrån teknik, användningsområde, arbetsmiljö/ hygien, kundperspektiv/ hygien, flexibilitet 
och förekomst och erfarenheter. I rapporten förs en diskussion om alternativen gentemot dessa 
rubriker. Av flera insamlingssätt som tas upp är en av de mera ovanliga en som består av en 
behållare där man slänger båda fraktionerna men där man använder olika färg på påsarna, där 
ena är brännbart och det andra är matavfall, som sedan sorteras ut i ett senare skede. Detta 
system är ett exempel på en mer ovanlig lösning som inte studerades i denna studie men kan 
dock vara intressant att känna till.  
 
En studie som utreder de alternativ som också är intressant för detta examensarbete att utreda 
är Uppdrag: Matavfall (2008). I denna studie används datormodellen URWARE för att 
analysera deras parametrar som innefattar Miljö + klimatpåverkan, resursåtervinning, 
samhälliga aspekter och brukaraspekter. Alternativ som är med i studien är central 
kompostering, avfallskvarnar vid källan med ledningstransport till reningsverket för central 
rötningsanläggning, förbränning och aska deponeras. 
 
Nedan visas de systemalternativ som valts ut för detta arbete: 
 

 Förbränning 
 Hybrid 
 Insamling i kärl för rötning 
 Matavfallskvarnar MAK 

 
Brännbara alternativet där förbränner man avfallet utan sortering vilket blir t.ex. värme 
produktion. I hybridalternativet kombinerar man olika typer av dellösningar till en 
helhetslösning för omhändertagande av avfall. I alternativet insamling i kärl för rötning där 
sorterar man ut matfraktionen för sig och den brännbara fraktionen för sig, för att sedan via bil 
transportera matavfallet till rötningsanläggning. Alternativet köksavfallskvarn innebär att man 
maler ned matfraktionen med köksavfallskvarn och via avloppsledningsnätet transporterar 
detta till avloppsverket med ev. rötkammare.  
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5.1 Förbränning 
Förbränning innebär att man inte sorterar ut den organiska fraktionen från den brännbara utan 
man sätter allt i en insamlingstunna. Tunnan töms sedan av lastbil för att köras till förbränning 
i värmeverk där materialet förbränns och blir till energi och aska. Askan kan t.ex. sedan om 
det är lämpligt spridas som växtnäring eller deponeras (Uppdrag: Matavfall 2008) Ett 
alternativ för Kiruna skulle kunna vara näringsåterföring till skog då det inte finns så mycket 
lantbruk (Svenska EnergiAskor 2011).    
 
Förbränning är historiskt väl förankrad men användes i början främst för att minska volymen 
sopor som deponerades dvs. man tog inte tillvara värmen. Sedan en tid tillbaka är det dock så 
i Sverige att förbränning av sopor endast i volymförminskande syfte ej sker utan man tar 
också tillvara värmen och även i vissa fall el, något som är mera hållbart ur miljö- och 
resurssynpunkt. En intressant aspekt är att det brännbara alternativet kom tvåa i studien 
Uppdrag: Matavfall (2008) som tidigare nämns. 
 

 
Bild 1. Illustration förbränningsalternativ 
 
Det är detta alternativ som i nuläget tillämpas av Kiruna kommun. Kiruna kommun har i 
nuläget en viss import av sopor dvs. en viss sopbrist råder. Sopförbränningen genererar värme 
för centralvärme i Kiruna. Importen av sopor genererar även pengar till kommunen. Detta är 
dock något som inte kommer att beaktas i någon större omfattning i studien. Kiruna får även 
en del av sitt värmebehov täckt av värmeverket som vid ett bortfall skulle behöva täckas upp 
för. Då Kiruna kommun i nuläget använder sig av förbränning skulle det inte innebära någon 
förändring i hantering av avfallet vilket skulle vara smidigt för användarna (Kiruna Kommun. 
2011). 

5.2 Insamling i kärl för rötning 
I detta alternativ skiljer brukaren ut det komposterbara materialet som placeras i ett kärl 
lämpligen då i en biologiskt nedbrytbar påse. Denna påse slängs i en tunna, tunnan töms sedan 
av en sopbil t.ex. av en tvåfacks sopbil. Detta kör man sedan till en rötningskammare där 
avfallet rötas. Man kan här utvinna biogas samt uppgradera vissa mängder till fordonsgas. 
Rötningskamrarna är oftast i anslutning till avloppsreningsverk då man kan ta tillvara och röta 
avloppsslammet också. Restprodukterna från rötningen är slam som kan användes i 
förlängningen t.ex. som spridning på åkrar.   
 

 
Bild 2. Illustration rötningsalternativ 
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Detta typ av system är i högsta grad aktuellt även i Norrbotten då det redan finns i Bodens 
kommun och Luleå kommun planerar detta system. Det kan även ses som ett naturligt 
alternativ att utvärdera för Kiruna kommun. Man kan uppgradera biogasen till fordons gas. 
Produktionen av fordonsgas i Boden motsvarar för närvarande ca 700 000 liter bensin och 
driver över 120 fordon däribland 4 bussar (Bodens Kommun 2011). 

5.3 Matavfallskvarnar (MAK) 
Matavfallskvarnar innebär att brukaren sorterar ut matavfall som går att mala ned i en 
avfallskvarn, allt förutom fiskskinn, ben och dylikt som slängs som brännbart (Kärrman et al. 
2001). Det nermalda avfallet går sedan från kvarnen tillsammans med lite spolvatten som 
används i kvarnen ned till avloppsnätet. Där transporteras den till avloppsverket via det 
ordinarie avloppsnätet. I avloppsverket hamnar avfallet så småningom tillsammans med 
slammet i en rötningskammare där avfallet rötas till biogas. Man kan även här uppgradera en 
del av gasen till fordonsgas som kan användas till att driva t.ex. bilar och bussar.  
 
Köksavfallskvarnar är relativt ovanliga i Sverige men är aktuellt i diskussioner på vissa håll. 
Köksavfallskvarnar är betydligt vanligare i andra delar av världen som i USA där ca 50 % av 
hushållen har avfallskvarn (Kärrman et al. 2001). Avfallskvarnar går även att ha i storkök 
men används då främst tillsammans med tank istället för att vara direkt kopplad till 
avloppsnätet, som även nämns i 5.4. Ett av önskemålen med examensarbetet var att kunna 
jämföra MAK mot övriga alternativ vilket också ska beaktas. MAK är helt klart ett intressant 
utredningsalternativ. 
 

 
Bild 3. Illustration Köksavfallskvarn till avloppsnät 

5.4 Hybridlösningar 
En hybridlösning innebär en kombinerad avfallslösning där man använder sig av flera olika 
alternativa lösningar för omhändertagandet av matavfallet. Några alternativ man kan tänka sig 
här är insamling i kärl för central rötning som huvudalternativ som kombineras med 
hemkompostering där man har en isolerad varmkompost på gården och/eller köksavfallskvarn 
till tank. I detta alternativ går avfallskvarnens matavfall till en tank där det hämtas med sugbil 
för direkttransport till rötningskammare där det rötas. En tank täcker upp för ett visst område 
som t.ex. ett hyreshus, villaområde eller storkök. Övriga alternativ kan även ingå här som 
insamling i kärl för rötning m.m. I Turning torso i Malmö använder sig av avfallskvarn som 
går till tank. Tanken töms sedan med en sugbil som kör matavfallet till en rötningskammare 
där det rötas (Rolfsdotter-Jansson 2006). 
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Bild 4. Matavfall till tank  
 
Det som är svårigheten med ett sådant här alternativ är hur en sådan här lösning skulle vara 
utformad. Det är också betydligt svårare att värdera ett sådant här alternativ då man inte tar 
och har ett enhetligt system över allt. För att kunna värdera det skulle en ansats kunna vara att 
ange en procentsats för alternativen t.ex. 10 % hemkompostering, 15 % köksavfallskvarn till 
tank osv. Trots svårigheterna att värdera detta alternativ ska det ändå tas med det då det är en 
lösning som kan vara praktisk i ett reellt scenario.  

5.5 Centralkompostering 
Centralkompostering innebär att brukaren sorterar sitt avfall så att det organiska matavfallet 
blir skiljt ifrån den brännbara fraktionen. Den organiska fraktionen samlas i biologiskt 
nedbrytbara påsar som slängs i separata soptunnor. En sopbil t.ex. en två-facksbil kör det 
utsorterade matavfallet från soptunnan till en komposteringsanläggning. På 
komposteringsanläggningen komposterar man avfallet i stora volymer främst genom sluten 
kompostering för att minska otrevlig lukt som är ett vanligt problem. Det finns olika typer av 
system för att försöka minska lukt (Carlström 2006). Efter att hela processen är klar så har 
man ett jordförbättringsmedel som, om det håller tillräckligt hög kvalitet, kan användas i 
jordbruk.   
 

 
Bild 5. Illustration kompostering från hushåll 
 
Lösningen med centralkompostering används t.ex. i Luleå kommun. Detta visar att tekniken 
går att använda i en kall miljö samt är ganska effektivt då den kan hantera en relativt stor 
mängd kompostavfall. Man är dock inte helt nöjd med detta system i dagsläget främst på 
grund av att det trots allt läcker ut lite illaluktande luft. Man har i Luleå beslutat att när avtalet 
går ut ska man börja röta sitt avfall i stället. I samråd med Anneli Hedström på LTU valde vi 
att inte vidare utreda detta alternativ främst med hänsyn till de små möjligheterna att utnyttja 
energi. Skulle det visa sig intressant att utreda så skulle detta kunna utredas på samma sätt 
som de övriga. 
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6 Parametrar  
För att kunna jämföra olika alternativ bör dessa granskas utifrån några kategorier som har 
fortsättningsvis benämns som parametrar. Det svarar upp mot frågeställningen Vilka 
parametrar ska ingå i systemstudien och varför? Som tidigare redan nämnts så är det delvis 
en fråga om politik om vad man vill och vart man vill komma. En målsättning är att en 
systemstudie ska vara oberoende, ideologiskt och populistiskt. När man väljer parametrar är 
det också viktigt att arbetet inte blir för omfattande så att det blir ohanterligt. 
 
En tidigare studie som varit inspiration vid val av parametrar till denna studie är Asperö Lind 
(2009) där han i sitt examensarbete har utvärderat ”Biologisk behandling av organiskt 
matavfall med hjälp av avfallskvarnar”, BOA projektet. Hans valda parametrar bygger på 
Käppalaförbundet och SÖRAB (2009). BOA består av flera delrapporter. BOA projektet har 
varit en omfattande studie som gjorts av Käppalaförbundet och SÖRAB och består av 
”delrapport insamling” där det förs en mer generell diskussion angående alternativen och dess 
möjligheter, ”delrapport behandling”, ”delrapport produkter”, ”delrapport transport” och 
slutrapport. Mer om denna studie återfinns i kapitel 3, Erfarenheter från tidigare 
systemstudier.  
 
De parametrar som användes i studien av Asperö Lind (2009) är driftsäkerhet, 
fordonsgasproduktion, flexibilitet, energinetto, övergödningsindex, tungmetall till recipient, 
utsläpp av växthusgaser, arbetsmiljö, livscykelkostnad, möjlighet att kontrollera matavfallets 
kvalitet, slamkvalitet, fosfor till produktiv mark, tydlighet i ansvarsfördelningen, 
brukaracceptans för systemet, omgivningspåverkan och genomförandetid. Mer om denna 
studie återfinns kapitel 3, Erfarenheter från tidigare systemstudier.  
 
I studien Uppdrag: Matavfall (2008) hänvisas det till en studie för Göteborg där de har använt 
datamodellen URWARE för att analysera åtta alternativ mot parametrarna, miljöpåverkan, 
resurshushållning, kostnader, smittskydd, robusthet, genomförbarhet, brukaraspekter, 
flexibilitet i genomförandet. Under parametern miljö specificeras övergödning, växthuseffekt, 
försurning, tungmetaller och organiska ämnen. Under parametern resursaspekter återföring av 
fosfor, återföring av kväve, återföring av kalium och svavel och slutligen energianalys. En 
analys med hjälp av datormodell som i Uppdrag: Matavfall (2008) möjliggör för studien att 
innefatta fler parametrar då analyskapaciteten är så pass stor.  
 
En fördel med att ta del av arbete som redan gjorts är att man får en bra jämförelsebas för att 
jämföra resultaten samt att försöka lära sig av andra. Till exempel Asperö Linds (2009) studie 
är från Mellansverige medan detta aktuella arbete är för absoluta norra Sverige. Denna 
geografiska skillnad borde också visa sin inverkan på denna studie och även på parametrarna. 
Nedan presenteras de parametrar som föreslås att denna studie ska innefatta. 
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Tabell 1. Parametrar som föreslås i denna studie att bedömas för Kiruna. 

Parametrar 
Användaraspekter 
 Hantering och Uppfattning 
  

Transport 
 Energianvändning och utsläpp av partiklar 
och CO2 under transport 
  
Process och slutavsättning 
Utsläpp i process 
Avsättning och slutmottagare 
  
Energi 
 Energiutbyte 
  
Säkerhet 
 Egenskaper lokalt klimat 
Anpassningsbarhet 

6.1 Användaraspekter 
För att ett projekt ska bli framgångsrikt är det viktigt att man har användarnas/ brukarnas stöd 
eftersom det är de som ska använda det i sin vardag. Det är viktigt att systemet därför är 
organiserat på ett tillfredställande sätt. Givetvis kan det finnas en omställningstid till nya 
system beroende på vilket system som man använder sig av i dagsläget. Innefattar alternativet 
sortering är det också brukarna som ska sortera avfallet och är inte beslutet väl förankrat 
minskar förutsättningarna för framgång.  
 
Hantering och Uppfattning 
Är ett system pedagogiskt för användaren leder det lättare till ett önskvärt beteende och 
attityd. Är ett system riskfyllt för brukaren? Detta är en av de viktigaste parametrarna för hur 
framgångsrikt ett system blir då det är kopplat till användarna. Det finns många faktorer som 
kan inverkar hur praktiskt, komplicerat, eller exklusivt systemet är eller upplevs.  
 
Närmiljön och smidigheten är i högsta grad intressanta. Här kommer man även in på hur man 
har löst transporten, är det buller från transporten av avfallet, för systemet med sig lukt eller 
skadedjur? Är de besvärligt att föra matresterna till soprum och för hämtare att hämta det 
därifrån? Arbetsmiljöfrågor kommer in här då systemet kan bidra till mer eller mindre 
besvärlig arbetsmiljö för t.ex. sophämtare. 
 

6.2 Transport  
För att transportera avfall behöver man ett transportmedel som kan vara mer eller mindre 
energikrävande och lättanvänd. För att ta ett exempel, vi säger att transportmedlet är en sopbil 
med två fack som transporterar avfallet till dess bestämda plats. Sopbilen behöver energi för 
att kunna transportera och för detta erfordras bränsle. Ett annat alternativ är att transportera 
avfallet med avloppsnätet efter att det malts ned med köksavfallskvarn vilket är tystare och 
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energieffektivare än om en sopbil hämtar den. Men vilken lösning är den bästa? Parametrarna 
ska försöka att ta tillvara och jämföra vilket transportsätt som är bäst. Dessa frågor kommer 
även in under parameten ”Hantering och Uppfattning” där bland annat arbetsmiljön tas i 
beaktande. 
 
Energianvändning och utsläpp av partiklar och CO2 under transport 
Alla transportmedel har mer eller mindre inverkan på miljön och denna parameter är av 
intresse för ett långsiktigt och hållbart system då man vill ha så liten miljöpåverkan i så stor 
utsträckning som möjligt. För att erhålla ett värde på utsläpp bör man även väga in att samma 
sopbil kan hämta både brännbara fraktionen samtidigt som matavfallsfraktionen. Dock för att 
undvika lukt och dyl. från matfraktionen kan tätare hämtningsintervall krävas än enbart för 
brännbart. Det är även stor skillnad på hur mycket en ny respektive äldre lastbil släpper ut 
vilket innebär att något medelvärde skulle kunna vara lämpligt. Energianvändningen bör 
minimeras i den utsträckning det är möjligt då mycket av den energi som förbrukas i dag 
kommer från fossila bränslen och bidrar till koldioxidutsläpp till atmosfären. Förbränning av 
fossila bränslen medför utsläpp av partiklar som kan vara hälsofarliga.  

6.3 Process och slutavsättning 
Precis som ”Transport” är de utsläpp som uppkommer i samband med de processer där man 
behandlar avfallet av relevans att beakta. När materialet väl har passerat alla processer och ska 
avsättas är det av intresse hur lätt det går att hitta mottagare och användningsområden och i 
vilken utsträckning det förekommer skadliga ämnen. Ett nationellt mål är även att återföra 
näringsämnen då lämpligast till jordbruk från avlopp (Naturvårdsverket 2002). Näringsämnen 
från matavfall är således en fördel ur miljösynpunkt. Ett tidigare nationellt mål till 2010 var 
även att hushåll, storkök, restauranger m.m. skulle behandla minst 35 % av vikten matavfall 
biologiskt (Stockholm vatten 2008). 
 
Utsläpp i process 
I behandlingsprocessen av avfallet kan mer eller mindre mängd miljöföroreningar frigöras 
vilket är en sak man bör beakta. Detta kan vara i form av metangasläckage eller ämnen som 
lagras i det material som går vidare till vattendrag och dyl. Även partiklar och andra skadliga 
ämnen som hamnar i naturen under processandet ska beaktas i denna parameter. 
  
Avsättning och slutmottagare 
Denna fråga är intressant då det är ett nationellt mål att mer av näringsämnen ska kunna 
återanvändas i jordbruket. Det är dock så att Kiruna inte har någon större mängd jordbruk för 
att avsätta massor utan som situationen är idag används en del av massorna till grönytejord 
och tidigare till täckning av gruvområden (Tekniska verken Kiruna 2011). Den stora frågan 
här är snarare avsättningsfrågan är för näringsämnena. Det är även intressant vilket alternativ 
som ger upphov till störst volymmässiga mängd avfall respektive minsta mängd. Exempelvis 
så ger förbränningsalternativet mindre volym som ska avsättas. Det är också viktigt vad det är 
för skadliga eller nyttiga ämnen som finns i de slutgiltiga massorna.  
 

6.4 Energi 
Alla systemalternativ som har valts att ingå i denna studie har potential att generera någon typ 
av användbar energi. Det kan vara för värme eller värme i kombination med elproduktion 
eller fordonsproduktion. Fordons gas är svårt att få lönsamhet i, utan är beroende av politisk 
vilja och beslut. (Gåverud et al. 2009). Denna parameter är intressant ur det perspektivet att 
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den är en positiv post. Biogas och fordonsgas är även exempel på förnyelsebar energi, som 
kan vara ett steg mot att minskat beroendet av fossila bränslen.  
 
Energiutvinning 
Hur mycket nettoenergi som kan utvinnas beror också på hur mycket som går åt i processerna. 
Man kan då få fram ett nettovärde på hur mycket energi man kan utvinna. Man bör också 
väga in vilken kvalité energin man erhåller har ex. el eller värme. Här kommer även transport 
in som en minuspost. 
 

6.5 Säkerhet 
Dagens samhälle behöver stå väl rustade för att möta en mängd olika utmaningar allt ifrån 
terrorism till extremväder. En så viktig samhällsfunktion som avfallshantering är en sak som 
kan föra med sig stora konsekvenser vid störningar. Därför bör ett system helst vara 
lättanpassligt för att möta situationer som kan uppkomma. Om någon via slarv eller 
oaktsamhet t.ex. sorterar fel vilka konsekvenser får det och hur väl rustad är man för att möta 
sådana fel för att vidta nödvändiga åtgärder m.m. Ett system bör framförallt vara väl förberett 
för de klimat det ska fungera i, något som är särskilt viktigt i områden med krävande klimat.  
 
Anpassning lokalt klimat 
Den här parametern är av yttersta vikt då det är frågan om hur väl systemet kommer fungera 
på den plats den ska nyttjas. Hur väl lämpat är systemet för som det är i det är fallet extrem 
kyla? 
 
Anpassningsbarhet 
Denna parameter ska beakta hur flexibelt är systemet mot förändringar av olika slag. Det finns 
många olika typer av scenarier över vad som kan hända t.ex. miljömässiga eller tom. 
sabotage. En aspekt är om förutsättningarna skulle ändras i något avseende, hur låst är man då 
vid ett befintligt system? Ett system ska fungera under hela dess livslängd. Vi vet inte 
framtiden men vi lever i en värld där mycket förändras och hur ser förutsättningarna ut om 
t.ex. 50år? Hur bra kontroll har man på avfallet genom processen och hur kan man få reda på 
om någon exempelvis har gjort sig av med läkemedel på ett olämpligt sätt? Går det att 
undersöka vem som gör fel och går det att förebygga? 
 

7 Bedömning av parametrar 
När man ställer upp ett antal kriterier eller parametrar för att kunna värdera alternativ emot 
varandra behövs någon typ av bedömning. Denna kan vara subjektiv t.ex. göras av en 
expertgrupp men den kan även vara poängsatt utifrån faktiska värden där de olika 
systemalternativen beroende på gränsvärdena får ett visst poäng. Systemalternativ kan också 
värderas genom energibalanser, livscykelanalyser eller dyl. Vilken metod man än väljer att 
använda sig av är det en fördel om man kan gå tillväga så metodiskt och vetenskapligt som 
möjligt så att enskilda personers röst eller åsikter inte får en sådan stor vikt utan att studien 
kan vara så objektiv som möjligt. Man kan även här dra lärdom av hur andra har värderat och 
analyserat i sina arbeten. 

7.1 Val av analysmetoder 
När man väljer analysmetod vill man hitta en metod som på bästa sätt mäter det man är 
intresserad att mäta. Den av de rapporter som har haft den intressantaste lösningen ur detta 
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projekts synvinkel är Asperö Linds (2009) studie. Ett liknande sätt för att bedöma de 
uppställda parametrarna i denna studie skulle vara intressant. Av de rapporter som har 
granskats har flera använt sig av datormodellen URWARE, en modell som jag inte har 
tillgång till eller kunskap om att använda. Fortsättningsvis listas några analysverktyg som kan 
vara av intresse.   
 
Substansflödeasnalys  
I substansflödesanalys tittar man på vad ett ämne/ material orsakar inom uppsatta ramar, dvs. 
hur påverkar ämnet/ materialet miljön den passerar. Släpper den ifrån sig något, tar den upp 
något eller stannar det kvar innanför systemets ramar osv. Man följer alltså påverkan av ett 
ämne/ material från att det anländer i systemet till att den deporteras (Andersson et al. 2007). 
 
Bedömnings analys 
Här gör man en bedömning och de som gör denna bedömning kan vara t.ex. experter på 
området, eller besitta någon slags kunskap som gör att dessa får förtroendet att försöka göra 
en så korrekt bedömning i frågan som det är möjligt. Denna form av analys tillämpar man då 
det inte går att använda en mer objektiv analys. Varför man helst vill undvika denna typ av 
analys om man kan är för att det är nästan ofrånkomligt att resultatet påverkas subjektivt av 
de/ den som gör bedömningen. Men denna analysmetod är ibland den enklaste att använda för 
att bedöma en parameter. Det är också önskvärt att den som ska bedöma parametern kan 
bygga sitt resonemang på tidigare studier eller erfarenheter. 
 
Riskanalys 
Riskanalys används när man vill bedöma hur stor risk man tar och vad som kan bli följderna. 
Denna typ av analys används i många sammanhang, allt ifrån myndigheter till företag. Det 
man främst är intresserad av i en riskanalys är sannolikhet och konsekvens (Andersson 2011). 
Försummas riskanalysen kan det få mycket tråkiga effekter och det är viktigt att inkludera 
denna i en systemanalysmodell. 
 
Ekvivalentanalys  
I ekvivalentanalys görs alla resultat om till samma storhet - det kan vara koldioxidutsläpp 
(CO2) eller energianvändning (j) eller någon annat storhet men i och med det så får alla 
parametrar samma enhet och alternativen kan därför jämföras på ett tydligt sätt. I en 
emergianalys tas de resurser som behövs för att tillverka en produkt i beaktande och den 
gemensamma enheten sol-joule används (Lagerberg 2000).  
 
Energianalys  
I en energianalys studeras energinetto dvs. hur mycket energi man kan erhålla ur systemet 
subtraherat den energi som tillförts systemet. Exergi är mängden potentiellt arbete i ett system 
dvs. energikvaliteten. Ett exempel vad en energianalys kan visa är om man får ut mer eller 
mindre energi ur en produkt sett till hur mycket energi man använder under framställningen 
(Bioenegiportalen 2007). 
 
Multikriterieanalys  
Multikriterieanalysen är den avslutande analysen som görs efter att man har värderat alla 
parametrar man har ställt upp dvs. efter dessa har erhållit någon typ av poäng. Man kan då 
med hjälp av multikriterieanalysen erhålla en vinnare genom att man räknar samman alla 
parametrar med eventuell vikning (Rosen et al. 2009). Exempel på multikriterieanalys 
återfinns i bilaga 1.   
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Motivering analysverktyg 
I tabell 2 nedan presenteras tänkta analysverktyg för att analysera de uppställda parametrarna. 
 
Tabell 2. Förslag på analysverktyg för bedömning av parametrar 

 
För parametern ”hantering och uppfattning” har valts erfarenhetssammanställning och att man 
via studier, i den utsträckning det är möjligt, försöker analysera vilken poängsättning som är 
rimlig. Jag valde den analysmetoden då jag tycker att det ger den mest rättvisande bilden av 
parametern och då det är svårt att bedöma den med hjälp av något annat analysverktyg än 
erfarenhetssammanställning, vilket innebär att man via studier och samlad kunskap och gärna 
statistik kan sätta en gradering. 
 
”Energianvändning utsläpp av partiklar och CO2 under transport” bedöms kunna beräknas på 
ett rättvist och bra sätt med hjälp av substansflödesanalys då det är det användningsområde 
och typ av beräkning som substansflöderanalys vanligtvis används till. Det samma gäller 
”utsläpp i process” och ”avsättning och slutmottagare”. Dock finns vissa aspekter som kan 
vara svåra att beakta med enbart substansflödesanalys.  
 
För energiutvinningsparametern anses här att energianalys bör användas samt kontrollera 
vilken kvalitet energin är av då detta kan utgöra en väsentlig skillnad. Som exempel kan tas 
värme eller fordonsgas som är två olika typer av energi. Därför bör exergi vägas in i 
bedömningen. 
 
”Parametern lokalt klimat” skulle kunna bedömas med hjälp av riskanalys men då inte alla 
faktorer kan beaktas till fullo i en riskanalys så kan man använda sig av flera mindre 
riskanalyser i den stora riskanalysen. ”Anpassningsbarhet” anses här också gå att värdera via 
riskanalys.  
 

Parametrar Analysverktyg 
Användare aspekter   

Hantering och Uppfattning Erfarenhetssammanställning 
    

Transport   
Energianvändning och utsläpp av partiklar 
och CO2 under transport Substansflödesanalys 

    

Process och slut avsättning   

Utsläpp i process Substansflödesanalys 

Avsättning och slut mottagare Substansflödesanalys 

    

Energi   

Energiutvinning Energiberäkning och Exergi 

    

Säkerhet   

Egenskaper lokalt klimat Riskanalys 

Anpassningsbarhet Riskanalys 
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Vissa av parametrarna kan vara svåra ett värdera utifrån enbart det analysverktyg som ställts 
upp och i ett sådant tillfälle kan bedömningsanalys möjligtvis komplettera övriga analyser. 
Men det prefereras att bedömningsanalys inte får något stort utrymme, främst pga. 
svårigheterna vid objektivitet, kunskap och poängsättning.    

7.2 Poängsättning 
Hur ska parametrarna värderas ”poängsättas” och varför? För att svara på denna fråga som 
ställdes upp i metoddelen kommer här att diskuteras ett synsätt på hur detta skulle kunna gå 
till. En viktig aspekt vid bedömning är att gränsvärden måste hållas och även framtida 
gränsvärden i fråga om utsläpp, med framtida värden menas här värden man kan förvänta sig 
under hela systemets livslängd. Skulle gränsvärden saknas så skulle det vara av vikt att man 
räknar ut vad den ekologiska uthålligheten klarar av för belastning och dessa skulle man 
kunna sedan utgå ifrån. Dessa uträknade värden skulle i teorin även vara mer exakta för 
hållbarhet än konventionella gränsvärden då gränsvärden kan vara en kompromiss. 
 
Tanken är att för att en parameter ska få några poäng överhuvudtaget ska värden vara under 
gränsvärdet och sedan ger man högre poäng för ”bättre” värden. Då det är fråga om 
parametrar som inte bygger på konkreta värden måste det bli en fråga om bedömning. 
 
Ett betygsystem med basen 1-10 anses här borde tillämpas då t.ex. 1-5 ger relativt liten 
skillnad vilket gör det svårt att få en tydlig ”vinnare”. I en studie då detta blev tydligt var i 
Asperö Linds (2009) studie där skillnaden mellan alternativen blev väldigt små. Poängen bör 
på något sätt även reflektera en proportionalitet mellan värden i bedömningar och tester. Som 
riktmärke kunde vara att är något negativt värde dubbelt så stort bör det få hälften så mycket 
poäng. 
 

7.3 Viktning av resultat 
Hur bör parametrarna viktas och varför? Syftet med en viktning av resultatpoängen är att 
vissa parametrar är viktigare än andra och därför måste värderas högre. En tanke här är att den 
systemlösning som ska väljas för Kiruna kommun bör vara särskilt anpassad till de 
förhållanden som råder där. I likhet med Asperö Linds (2009) studie så skulle en viktning via 
procentsatser vara intressant. Här föreslås procentsatserna 100, 80 och 50 %. 100 % viktning 
gäller för de viktiga parametrar som bör värderas fullt ut. I de fall där viktningen 80 % 
tillämpas är när det är viktiga parametrar men inte lika viktiga som vid 100 %. 50 % viktning 
avses för parametras som kan tänkas ha mindre betydelse för det totala systemet. Då studien 
inkluderar relativt få parametrar så har det försökts att få in många aspekter i dessa så att 
parametrarna är ganska likvärdiga i fråga om hur viktiga de är. Därför är det inte i förslaget 
här så stor skillnad mellan viktningarna, se tabell 3.    
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Tabell 3. Förslag på hur parametrarna bör viktas 

Parametrar Viktning i Procent 
Användare aspekter   

Hantering och Uppfattning 80 
    

Transport   
Energianvändning och utsläpp av partiklar 
och CO2 under transport 100 

    

Process och slut avsättning   

Utsläpp i process 100 

Avsättning och slut mottagare 50 

    

Energi   

Energiutvinning 100 

    

Säkerhet   

Egenskaper lokalt klimat 100 

Anpassningsbarhet 80 

 
I denna studie föreslås att utsläpp och energi bör viktas 100 % med tanke på framtiden och 
önskemål om hållbart och miljövänligt system. Detta resonemang vid viktning förde även 
Asperö Lind (2009) i sin rapport där en expert grupp hade använts för att bestämma 
viktningen (Käppalaförbundet och SÖRAB 2009). Även egenskaper lokalt klimat är av stor 
betydelse och borde därför viktas högt. De parametrar som får viktning på 100 % blir således 
”Energianvändning och utsläpp av partiklar och CO2 under transport”, ”Utsläpp i process”, 
”Energiutvinning” och ”Egenskaper lokalt klimat”. De parametrar som får viktningen 80 % är 
”Hantering och Uppfattning” och ”Anpassningsbarhet” två mycket viktiga parametrar men 
som här inte föreslås att viktas lika högt som utsläppsparametrarna. Den sista parametern 
viktades 50 %, ”Avsättning och slut mottagare”, pga. att denna parameter har något mindre 
betydelse, men absolut inte försumbar. 
 
Man hade kunnat välja att vikta enligt hur bra systemen klarar klimatet något som dock ger 
den aspekten orimligt stort utrymme. Därför valdes att ha ”egenskaper lokalt klimat” som en 
egen parameter i stället.  
 
I studien Uppdrag: Matavfall (2008) viktas parametrarna i studien efter hur mycket av vissa 
ämnen som släpptes ut. Viktningen kallades SuToHaMu- viktning namnget efter de ämnen 
som kollades. Viktningen i studien prioriterades så att, miljö och klimatpåverkan gavs 20 %, 
resursåtervinning med fokus på energi och fosfor 30 %, samhälliga aspekter 30 % och 
brukaraspekter 20 %. 
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8 Ekonomi 
I denna studie beaktas ekonomin separat. Här föreslås alternativ för att värdera och bedöma 
denna aspekt. Ekonomin har valts att placeras separat för att skilja det teoretiskt bästa 
alternativet utifrån de uppställda aspekterna från det ekonomiskt bästa alternativet. Detta 
upplägg syftar att ge beslutsfattaren en så bra grund som möjligt vid val av alternativ. 
Parametrarna för ekonomin går in i varandra då t.ex. investeringskostnaden kan påverka 
kommande driftskostnader som i sin tur påverkar kostnad för kund. 
 
Investeringskostnad 
Denna parameter beaktar investeringskostnaden för de olika alternativen. 
Investeringskostnaden skiljer sig givetvis mellan de olika alternativen, och är i högsta grad 
relevant att beakta. Investeringskostad inkluderar alla kostnader i samband med investering 
som t.ex. projektering, material och utförande. 
 
En matematisk uträkning över investeringskostnaderna anses vara relevant för bedömning. 
Det finns även flera olika ekonomiska beräkningar för investeringsbedömning som kan vara 
intressant.  
 
Driftskostnad 
Nettokostnaderna för att driva ett system kan i vissa fall resultera i ett nettotillskott så att 
systemet går plus, men det kan också givetvis vara en negativ post. Det är även här aktuellt 
med matematisk beräkning för att bedöma kostnaderna och det är även så att driftskostnad 
ofta är med vid investeringsbedömning.  
 
Kostnad för kund 
Denna parameter kan diskuteras om den i stället borde ingå i parametern ”hantering och 
uppfattning” men det anses att den bör beaktas här då den är en ekonomisk parameter. Den är 
också en bar parameter för att den är konkret och har en väldigt tydlig effekt för en brukare 
om exempelvis deras avfallslösning blir dyrare än tidigare. Den är också en ganska lätt mätbar 
parameter till skillnad från de ganska svårmätbara värdena i parametern ”hantering och 
uppfattning” vilket kan vara en fördel vad gäller objektivt värderande. De olika alternativen 
kommer att skilja sig ganska mycket i pris då det rör sig om olika stora investeringskostnader 
och även underhållskostnader. El och vattenförbrukning mm. varierar beroende på alternativ. 
 
För parametern ”kostnad för kund” anses att en vanlig kalkyl över vilka kostnader det medför 
för kunden är relevant för bedömningen. Man ska här komma ihåg aspekter som vatten, el 
mm. 
 
I tabellen nedan sammanfattas hur den ekonomiska delen kan bedömas. 
 
Tabell 4. Förslag på ekonomisk bedömning 

Ekonomi   
Parametrar Bedömning 

Investeringskostnad 
Matematiska beräkning, 
investeringsbedömning 

Driftskostnader Matematiska beräkning 
Kostnad för kund Matematiska beräkningar 
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9 Analys och Diskussion 
I en sådan här studie finns det många aspekter som kan diskuteras. Man kan ifrågasätta om de 
val och antaganden som gjorts här är korrekta eller felaktiga. Det kan vara bra att man 
diskuterar och ställer saker på sin spets för att försöka komma så nära det bästa som möjligt. I 
vissa frågor kan åsikter variera och det är det svårt att veta vilket som är det rätta. I följande 
avsnitt försöker jag beskriva och förklara olika aspekter som framkommit under studien och 
kan vara värt att ta upp för diskussion. I viss utsträckning kommer även motiveringar att ges 
till varför ett visst sätt valts i denna studie.   
 
För att en samhällsutveckling ska vara hållbar ska man beakta ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet där alla dimensionerna ska interagera. Bengt Hubendick professor i 
humanekologi som tar upp en serie Ja och Nej frågor från 1994, som ska främja ett hållbart 
tillvägagångssätt. Nedan presenternas ett urval av frågorna: 
 
• Gynnas kretslopp? 
• Effektiviseras energiutnyttjandet? 
• Är åtgärden lämplig i ett totalperspektiv i tiden? 
• Tillämpas försiktighetsprincipen? 
• Passar åtgärden oss människor? 
 
I den systemanalysmodell som presenteras i denna studie anses att frågorna ovan i viss 
utsträckning kan besvaras med ja då det undersöks hur mycket energi som fås ut som ett del 
svar på frågan om vi effektiviserar energiutnyttjandet. Det avses även att undersökas utsläpp 
gentemot hållbarhet. Genom studien erhålls svar på vilket system som är bäst, även i ett 
längre perspektiv. Studien vill försäkra sig om att systemet är lämpligt för brukarna, dvs. 
människorna, där även sociala aspekter ingår. I studien vägs också risker in genom 
parametern ”anpassningsbarhet” så att det tas ett försiktigt och varsamt beslut som inte sedan 
ångras. 
 

9.1 Alternativen 
Man kan fråga sig om alla system alternativ är med som borde ha varit med. Detta går inte att 
utesluta men studiens upplägg tydliggör vilket resonemang som förts vid val av system. Man 
kan diskutera om central kompostering ändå borde ha tagits med i utvärderingen då detta 
system skulle kunna vara ett reellt alternativ. Det kan dock sägas att vad gäller 
energiutvinningen från centralkompostering att i de fall det förekommer så är det ingen 
process som är direkt lämpad för det. En annan fråga angående Hybridlösningar är vilken 
fördelning av olika typer av matavfallslösningar man bör anta för att få relevanta värden. Här 
kan man studera städer som har en liknande lösning och få en förståelse för deras värden. 
 
I fråga om MAK lösningen kan betänkas att man ofta lyfter fram urinseparerande toaletter 
som en potentiell framtida mer hållbar avloppslösning där man genom att hålla urin och 
fekalier åtskilda lättare kan använda dessa behandlade produkter till det som det är mest 
lämpat för. Gäller samma resonemang i denna fråga kan man verkligen ifrågasätta hur 
lämpligt det är att blanda ännu mer genom att även spola ned matavfallet. Använder man det 
då verkligen till det som det är mest lämpat för? 
  
När matavfallet passerar avloppsverket förloras biomassa jämfört med om det hade gått direkt 
till rötkammaren. Exempel på var biomassa kan försvinna är i renssilarna där det går till 
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förbränning eller deponering och biosteget där organiskt material omvandlas biologiskt till 
koldioxid och vatten. Detta resulterar i mindre biogaspotential för 
köksavfallskvarnalternativet än t.ex. kärl till rötning (Asperö Lind 2009). 
 
Vad gäller biogas bör man också komma ihåg att biogasproduktion inte är någon stor 
vinstfaktor i sig själv utan till stor del handlar om politisk vilja och ambition (Gåverud et al. 
2009). 

9.2 Parametrarna 
Här kan man ställa sig samma fråga som i föregående avsnitt, har man valt att ta med det som 
är relevant, täcker parametrarna upp de aspekter man avser?  
 
I valet av de parametrar som medtas i studien så har det här valts att inte ta med så många 
parametrar utan i stället försöka få jämnstarka parametrar som tar upp ett större område. Då 
man har många små parametrar finns det en ökad risk för att något som egentligen inte har så 
stor inverkan på systemet får obefogat stort utrymme och kan på så sätt påverka studien på ett 
oönskat sätt. Ett sätt att försöka undvika detta om man väljer att ha flera parametrar är att i 
den slutgiltiga viktningen försöka vikta ned de parametrar som inte anses ha lika stor 
betydelse. Därför kommer skillnaden inte att vara så stor vid den föreslagna viktningen av 
parametrarna i denna studie då de anses ganska jämnstarka. 
 
Man kan se att resurshushållning har stort fokus på slammet i studien Uppdrag: Matavfall 
(2008); något som inte kommer ha lika mycket fokus i den här studien då Kiruna inte är 
någon stor jordbrukskommun. Det tycks ändå vara så att de parametrar som valts att tas med i 
denna studie inkluderar vissa av de aspekter som fanns med i Uppdrag: Matavfall (2008). 
Vissa av parametrarna som t.ex. ekonomi förs en diskussion om varför dessa inte är med 
tidigare i studien. 
   
I denna studie diskuterades om egenskaper i lokalt klimat, i det här fallet ett ovanlig kallt 
klimat, skulle vara en egen parameter eller om det skulle vara en bedömning eller viktning på 
slutresultatet. Den bedömning som gjordes var att ta aspekten som en parameter. Om man 
skulle ha haft den som en slutgiltig viktning skulle den kunna bli en allt för stor källa till 
subjektivt tyckande.  
 
Har man svårt att göra sig av med avsättningen av de restprodukter man får blir det mest en 
fråga om en volym som ska förvaras någonstans. Detta är en relevant fråga för Kiruna då man 
där har så pass lite jordbruk som kan ta hand om de massor man får . Här föreslås att man nog 
vill ha så liten volym som möjligt att förvara. Frågan som ställs är här är hur negativt det är 
med förbränning då restvolymerna blir betydligt mindre. Skulle inte volymen avfall vara ett 
problem så är det problematiskt med kretslopp då jordbruken saknas.  
 

9.3 Bedömning av parametrarna 
Man kan tänka att den stora vinsten med MAK är den billiga och smidiga transporten men 
fortfarande måste hämta de brännbara soporna hämtas. De brännbara soporna skulle även med 
MAK gentemot några av de övriga alternativen öka lite då man inte kan mala ned allt i 
kvarnen så som fiskskinn, ben, långfibriga grönsaker och liknande (Erik Kärrman et al. 2001). 
Då man använder sig av en tvåfackssopbil för att hämta de olika fraktionerna samtidigt så får 
man inga färre transporter så till vida att båda har samma hämtningsintervall. Brännbart 
behöver i regel inte lika tät hämtningsintervall som matavfall då matavfall kan bidra till lukt 
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och skadedjur. Men frågan är hur det blir om man slänger en del matavfall i den brännbara 
tunnan. Kommer det kanske ändå behövas täta hämtningsintervall då matavfallet kan medföra 
t.ex. lukt. 
 
Det är intressant att se hur resultaten varierar mellan tidigare gjorda studier. Det alternativ 
som Uppdrag: Matavfall (2008) menade var det bästa var avfallskvarn vid källan och som 
tvåa förbränning med aska som deponeras och sist kom central kompostering, medan i Asperö 
Linds (2009) studie så hamnar alternativet men köksavfallskvarn näst sist av sju alternativ. 
Detta illustrerar hur svårt det kan vara att värdera de olika alternativen gentemot varandra. 
 
För en av parametrarna som ställdes upp i denna studie valdes att genomföra bedömningen 
med hjälp av bedömningsanalys vilket lämnar utrymme för bedömarens åsikter. Det anses att 
om man kan välja en mer objektiv analysmetod så bör detta göras även i dessa fall. Dock går 
det inte i alla fall hitta andra analysmetoder.  
 
Ett system bör vara hållbart över tid. För varje generation lastbilar blir motorerna renare och 
effektivare. Hur effektiva borde inte dessa vara om t.ex. 20 år och hur ska man då värdera 
utsläpp under en längre period? Man kan ganska lätt ta ett medelvärde av de sopbilar som går 
i trafik idag och på så sätt få fram dagens utsläppsvärden, men det är en helt annan sak och 
prata om framtida utsläppsvärden. Frågan är hur man ska betrakta utsläppen om man väljer att 
köra lastbilarna på fordonsgas som man kanske dessutom producerat själv via rötning. 
 

9.4 Ekonomi 
En aspekt skulle i fråga om MAK skulle vara hur kostnaderna mellan VA och avfall skulle 
fördelas, särskilt om det förekommer många olika typer av system kombinerat. 
 
Ekonomin har en väldigt stor inverkan på ett samhälle men det är inte ovanligt att det kan 
inkräkta på andra värderingar som miljö och sociala aspekter som tas upp tidigare i kapitlet. 
Då det ska råda balans mellan ekonomi, social, och miljö har valts att inte låta ekonomin 
påverka alls denna analys utifrån de parametrar som ställdes upp för att värdera alternativen. I 
stället är det en separat aspekt som är tänkt att vara ett komplement till beslutsfattarna för att 
kunna ta ett bra beslut. Är det så att de som tar del av studien upplever det som att studien inte 
ger en tydlig vinnare då ekonomin är åtskild skulle man kunna poängsätta det ekonomiska 
resultatet och addera detta till studien. 

Slutsatser 
Denna rapport beskriver en tänkt modell för att värdera de matavfallssystem som var 
intressanta. De alternativ som valdes att ta med i modellen är Förbränning, Hybridlösning, 
Insamling i kärl för rötning och Matavfallskvarn (MAK).  
 
Alternativen föreslås värderas utifrån aspekterna: användaraspekter, transport, process och 
slutavsättning, energi och säkerhet. För att täcka dessa aspekter föreslås parametrarna: 
”Hantering och Uppfattning”, ”Energiförbrukning, Utsläpp av partiklar och CO2 under 
transport”, ”Utsläpp i process”, ”Avsättning och slutmottagare”, ”Energiutbyte”, ”Egenskaper 
lokalt klimat” och ”Anpassningsbarhet” att värderas i analysen. 
 
Parametrarna analyseras utifrån föreslagna analysverktyg och viktas sedan innan slutgiltig 
sammanställning för bedömning. Viktningen premierar bl.a. miljö energi och säkerhet. Den 
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ekonomiska bedömningen är föreslagen som en separat bedömning som värderas utifrån: 
”Investeringskostnad”, ”Driftskostnad” och ”Kostnad för kund”. 
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Bilaga 1 
Nedan följer ett exempel på hur en systemanalys kan se ut med de föreslagna rubrikerna. 
Detta är enbart för att underlätta förståelse och ska inte ses som något annat. 
 

    Exempel på Systemanalys 

Alternativ  Förbränning
Kärl för 
rötning Hybrid 

Köksavfalskvarn till 
avlopp 

Parametrar Viktning         
Hantering och uppfattning 0,80 6,40 4,00 4,80 6,40 
Energiförbrukning och utsläpp av 
partiklar och CO2 under transport 1,00 2,00 8,00 7,00 8,00 
Utsläpp i process 1,00 2,00 8,00 7,00 8,00 
Avsättning och slutmottagare 0,50 3,50 3,00 3,50 3,00 
Energiutvinning 1,00 7,00 7,00 6,00 7,00 
Egenskaper lokalt klimat 1,00 6,00 5,00 6,00 6,00 
Anpassningsbarhet 0,80 5,60 4,00 6,40 0,80 

Summa   36,50 42,50 44,20 40,70 

 


