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Abstract 

The company Againity AB has plans to apply waste incineration systems in regions where 

waste management is a major issue. To manage this Againity must take flue gas treatment in 

consideration. As flue gas treatment isn’t their area of expertise, a disquisition of combustion 

techniques, pollution and emission standards will be necessary. Henceforth can an evaluation 

of which flue gas treatment techniques that would be suitable for waste incineration plants in 

the regions where the plants are intended to be. 

By incinerate waste in an incineration plant there is good conditions to obtain a less polluted 

flue gas just by using good combustion techniques. In a plant where you can control the 

combustion, a certain desired temperature can be achieved by injecting the right amount of 

air. The combination of a temperature around 800 – 1100 °C and a residence time of at least 

two seconds, result in complete combustion of the waste and emissions of environmental 

pollutants will be reduced. 

Based on emission standards, certain pollutants have been evaluated. One of those pollutants 

is sulphur dioxide, which contribute to acidification of earth and water. Another relevant 

pollutant is dioxins, which is harmful for humans and animals due to its capability of 

biomagnification. To acquire as clean flue gas as possible several flue gas treatment 

techniques should be applied in combination. By using filters in general, dust and particles 

bound in dust can be separated from the flue gas. As for acidic gases, these must react with 

another substance first to be separated. Nitrogen oxides however cannot be separated from the 

flue gas as the recently mentioned pollutants can, they can only be reduced by reacting with a 

reducing agent to form harmless gases. 

Thanks to available data concerning waste fractions, theoretical values of some pollutants in 

flue gases has been calculated. Emission measurements at waste incineration plants made by 

the company Testo, has been used for other pollutants. Calculated and measured values has 

been compared to the emission standards of Vietnam and the European Union and depending 

on the outcome of the comparison, suggestions of flue-gas techniques has been presented. 

Different suggestions of flue-gas systems have been presented depending of economic 

resources and to what extent the emissions should be reduced.  

Our conclusion is that complete combustion is a fundamental factor that operators must focus 

on. Electrostatic precipitator is a flue-gas technique that all our suggestions have in common 

and is a technique that we strongly recommend. We also recommend other flue-gas 

techniques such as scrubber and SNCR, but these methods are not always necessary. Planning 

of advanced flue-gas treatment needs consideration of the environmental requirements, the 

economic resources available and the functionality of the infrastructure. 

Key words: waste incineration, emission standards, combustion techniques, flue-gas 

treatment.  
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Sammanfattning 

Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden 

av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen 

att rena rökgaserna till godkända nivåer. För att göra detta krävs först och främst en 

kartläggning över förbränningstekniker, föroreningsemissioner och de olika utsläppskrav som 

finns. Vidare utvärderas vilka rökgasreningstekniker som är bäst lämpade för 

avfallsförbränningsanläggningar i de områden som Againity vill vara verksamt i. 

Genom att förbränna avfall i en förbränningsanläggning finns förutsättningar att rent 

förbränningstekniskt minska utsläppen av föroreningar. I en eldstad där förbränningen sker i 

kontrollerade former kan en önskad temperatur uppnås med hjälp av optimal lufttillförsel. 

Med kombinationen av en temperatur kring 800 – 1100 ºC och en uppehållstid på minst 2 

sekunder kan fullständig förbränning av bränslet uppnås och utsläppen av miljöbelastande 

ämnen kan reduceras kraftigt. 

Föroreningar har undersökts baserat på de lagstiftningar som finns för utsläppsbegränsningar. 

En av dessa är svaveldioxid, som bidrar till försurning av vatten och mark. En annan är 

dioxiner, som genom biomagnifikation är skadliga för människor och djur. För att uppnå 

maximal reduktion av föroreningar används kombinationer av olika rökgasreningstekniker. 

Stoftbundna partiklar kan avskiljas ur rökgaserna med hjälp av olika slags filter, medan sura 

gaser måste reagera med ett annat ämne för att kunna fångas upp eller avskiljas på annat sätt. 

Kväveoxider avskiljs inte på samma sätt som de tidigare nämnda föroreningarna, utan 

reduceras istället med en reaktant som bildar en harmlös gas. 

Tack vare att data finns angående avfallsfraktioner, har teoretiska halter av vissa ämnen i 

rökgaserna beräknats. Företaget Testos mätningar vid avfallsförbränningsanläggningar har 

använts för andra föroreningar. Efter jämförelse med utsläppskrav för olika regioner har 

rekommendationer av lämpliga röksgasreningstekniker presenterats. Dessa förslag på 

rökgasreningsanläggningar har tagits fram ur ett miljö- och ekonomiperspektiv. 

Vi har kommit fram till att fullständig förbränning är en grundläggande princip som 

verksamhetsutövare behöver lägga stort fokus på. Gemensamt för alla våra anläggningsförslag 

har varit det elektrostatiska filtret, som vi tycker bör implementeras vid alla 

förbränningsanläggningar. Vi rekommenderar också andra reningstekniker som skrubber och 

SNCR, men dessa metoder bör sättas i relation till den miljömässiga kravbild, de ekonomiska 

resurser som finns och infrastrukturens funktionalitet. 

Nyckelord: avfallsförbränning, utsläppskrav, förbränningsteknik, rökgasrening. 
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Förord 

Denna rapport är ett resultat av den uppgift Againity AB gav oss och vi vill passa på att tacka 

alla anställda på Againity. Författarna vill rikta ett stort tack till en av Againitys grundare, 

Joakim Wren, som hjälpte oss in till företaget och som möjliggjorde detta examensarbete. 

Tack också till Joel Bertilsson, handledare på Againity, för ett trevligt bemötande och 

vägledning under projektets gång. Vi vill även tacka Johan Hedbrant, handledare på 

Linköpings universitet, för nyttiga diskussioner om skrivprocessen och ämnet rökgasrening 

och för din hängivenhet att alltid finnas tillgänglig.  

 

 

Anton Johansson, Linköping juni 2017  Axel Jonasson, Linköping juni 2017 
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Beräkningar 

Symbol Beskrivning Enhet 

E Emission mg/Nm3 

g Teoretisk avgasmängd Nm3/kg bränsle 

M Molmassa g 

n Substansmängd mol 

O Syrehalt % 

p Tryck Pa 

R Allmänna gaskonstanten J/molK 

T Temperatur K 

V Volym m3 

λ Syrekvot - 

 

Förkortningar 

Förkortning Beskrivning 

BAT Best Available Techniques 

BAT-AELs BAT Associated Emission Levels 

IED Industrial Emissions Directive 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

NOx Kväveoxider 

ORC Organic Rankine cycle 

PCDD Polyklorerad dibenso-p-dioxin 

PCDF Polyklorerad dibensofuran 

POP Persistent Organic Pollutant 

SCR Selective Catalytic Reduction 

SNCR Selective Non-Catalytic Reduction 

SOx Svaveloxider 

TCDD 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin 

TWG Technical Working Group 
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1 Introduktion  

I kapitlet introduceras ämnesområdet för examensarbetet. Vidare presenteras syfte, mål och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de avgränsningar som gjorts. 

I stora delar av världen är avfallshantering ett enormt problem. Hushållsavfall ligger i drivor 

och gigantiska sopberg skapas (1). Soptipparna saknar många av de resurser som krävs för en 

effektiv avfallshantering och detta leder till att organiskt material ruttnar, medan det övriga 

avfallet bidrar till sopbergen. Statliga resurser och kunskap saknas, vilket leder till att 

lösningar måste komma ifrån den privata sektorn. Dessa faktorer, tillsammans med fattigdom 

och brist ledarskap, leder till den situationen som är idag. Människor flyttar till städerna för att 

hitta arbete, vilket bidrar till att avfallsmängderna ökar i hög takt (2). 

I Europa är det vanligt att förbränna hushållsavfall. Detta sker i princip alltid i stora 

förbränningsanläggningar, där möjlighet ofta finns att producera elektricitet och värme. 

Denna verksamhet har under de senaste 20 åren utvecklats, till stor del beroende på de EU-

regler som av klimat-, miljö- och andra hållbarhetsskäl förbjuder deponi av avfall. 

Vid avfallsförbränning bildas rökgaser innehållandes miljöbelastande ämnen. Det är vanligt 

att föroreningar i utsläpp som exempelvis svaveldioxid färdas hundratals mil, på grund av 

väder och vind, innan de skadar naturen på olika sätt (3). Det ligger därför i olika 

organisationer intresse att förhindra att sådana sprids och för att minimera utsläppen av 

miljöfarliga ämnen i naturen, ger olika myndigheter ut direktiv och lagstiftningar. Den 

europeiska unionen har en lagstiftning för avfallsförbränning och denna ska följas av i 

medlemsländer. Länder i övriga delar av världen har ofta nationella lagstiftningar och kraven i 

dessa är ofta mildare jämfört EU-kraven. Tyvärr råder databrist i många länder under 

utveckling och detta bidrar till en osäkerhet i undersökningar. Detta kan hanteras genom 

jämförelser med länder med liknande utvecklingsnivå.  

I många länder i Afrika, Mellanöstern och Sydostasien finns ett stort intresse för 

avfallsförbränning, men ett flertal faktorer skapar problem för utvecklingen. På grund av 

obefintligt värmebehov, underdimensionerat elnät och begränsade transportmöjligheter, är 

avfallsförbränning i stora anläggningar ett dåligt alternativ. Småskalig avfallsförbränning som 

ger en lokal elproduktion borde däremot fungera mycket bättre, då denna typ av lösning har 

lägre krav på infrastrukturen i området. För att implementera småskaliga 

avfallsförbränningsanläggningar i utvecklingsländer måste en utredning göras över dels vilka 

förbränningstekniska egenskaper som är lämpliga, dels vilka emissioner som fås vid 

förbränning av avfall. En sammanställning av de rökgasreningstekniker som måste användas 

för att nå utsläppskrav från olika myndigheter bör sedan göras.  

 



 

3 

 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att få förståelse för hur utsläpp vid förbränning av avfall i beror 

på avfallssammansättning, förbränningsteknik och rökgasrening, samt att få en bild över vilka 

förutsättningar som finns för att driftsätta en avfallsförbränningsanläggning i ett land under 

utveckling.  

1.1.1 Mål 

Målet med examensarbetet är att ta fram förslag på rökgasreningssystem som är lämpliga i 

Againitys geografiska utvecklingsområden. Beroende på vilket område som undersöks, 

kommer lagstiftningen och därmed rökgasreningsbehovet att se olika ut, vilket förslagen ska 

ta hänsyn till. Förslagen ska även beakta ekonomiska resurser.  

1.1.2 Frågeställningar 

- Vilka samband finns det mellan förbränningstemperatur, uppehållstid och emissioner 

av miljöfarliga föroreningar? 

- Hur höga är halterna av miljöfarliga föroreningar i rökgasen jämfört med de 

emissionskrav som finns?  

- Vilka rökgasreningstekniker är bäst lämpade för avfallsförbränning i länder under 

utveckling?  

1.2 Avgränsningar 

Fokus kommer att läggas endast på de föroreningar som i huvudsak tas upp i IED, 

tillsammans med de som tas upp i BAT. Dessa inkluderar stoft, väteklorid, vätefluorid, 

svaveldioxid, kväveoxider samt dioxiner och furaner.  

De förbränningsanläggningar som berörs i denna rapport, är anläggningar som bränner avfall 

och inget annat. Detta betyder att arbetet inte kommer att beröra förbränning av exempelvis 

råolja, biomassa eller farligt avfall och de utsläppskonsekvenser som uppstår vid förbränning 

av dessa. 
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2 Bakgrund 

Kapitlet syftar till att ge en introduktion till projektet och hur Againity AB förknippas med 

nämnda aktörer i detta examensarbete. Vidare presenteras den lagstiftning och de direktiv 

som finns för länder inom EU och för länder under utveckling. Slutligen tas även upp hur 

uppmätta värden på föroreningshalter i rökgaser har undersökts. 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Againity AB (hädanefter kallat Againity). 

Againity har sin bas i Norrköping och arbetar med att ta vara på spillvärme med ett ORC-

system. Temperaturen på spillvärmen kan vara så låg som 90 ºC och kan härstamma från 

exempelvis en industriell process eller en dieselgenerator. Företagets egenutvecklade turbin 

tar vara på energin i spillvärmen och producerar elektricitet. Den värme som turbinen inte kan 

utvinna någon energi ifrån, kan användas till bland annat varmvatten (4,5,6). 

REKA A/S är ett danskt företag som designar, producerar och installerar förbränningspannor 

(7). Genom att kombinera REKAs förbränningspanna och Againitys ORC-system, kan 

elektricitet utvinnas på ett effektivt sätt samtidigt som avfallsproblem hanteras. Baksidan är 

att rökgaserna innehåller miljöbelastande ämnen. För att veta vad rökgasen verkligen 

innehåller finns det utrustning för att mäta halterna av de ämnen som ingår i rökgasens 

sammansättning. Testo är ett mätutrustningsföretag som bidrar med kunskap och teknik för 

detta ändamål världen över. De samlar även in data från utrustningen de säljer för att ge 

exempelbilder på hur höga föroreningskoncentrationerna är. Rökgasens innehåll är kopplat till 

bränslets kemiska sammansättning. Det är alltså relevant att veta vad avfallet innehåller. 

Branschorganisationen Avfall Sverige har en stor kunskapsbas där de bland annat bidrar med 

data över kemisk sammansättning i avfall. 

Againity har under en tid haft kontakt med myndigheter i staden Eldoret, Kenya (8). Avfall 

har sedan länge varit en kostnadsbelastning för samhället (9) och det vill staden i Kenya ändra 

på. En kontakt med Againity har därför skapats och det är i denna fas som detta 

examensarbete kommer in i bilden.  

Författarna hoppas att examensarbetet resulterar i att Againity kommer att ha nytta av 

rapporten och att det i sin tur leder till vidare utveckling i aktuella områden. Med tanke på 

ovanstående, har författarna analyserat olika rökgasreningstekniker och studerat samband 

mellan förbränning och utsläpp av oönskade avgaser. 

2.1 Lagstiftning 

2.1.1 EU-lagstiftning 

Information om lagstiftningen för länder inom EU och lagstiftningens historik har hämtats 

främst från Naturvårdsverket, som är en statlig myndighet för miljöfrågor (10). Information 

om lagstiftningshistorik har hämtats från en magisteruppsats i offentlig rätt från Södertörns 

Högskola. Vidare historia om lagstiftning har hämtats från ett examensarbete på 

Civilingenjörsnivå från Lunds Universitet. Den information som rör begränsningsnivåer och 
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planering av lagstiftning har hämtats från Europakommissionens egna dokument och 

originallagstiftningen. 

Det är vanligt att föroreningar i utsläpp som exempelvis svaveldioxid färdas hundratals mil, 

på grund av väder och vind, innan de skadar naturen på olika sätt (3) . Det ligger därför i den 

europeiska unionens intresse att förhindra att sådana sprids.  

Under slutet av 1980-talet började samordnade åtgärder diskuteras för att minska 

utsläppsföroreningar i Europa och år 1996 antogs det första IPPC-direktivet (96/61/EG). 

Direktivet riktar sig främst till större anläggningar som kan ha mer omfattande utsläpp och 

syftar till att bidra med ett mer samordnat tillvägagångssätt när det gäller att få ordning på 

utsläppen i luft, vatten och marker. IPPC-direktivet tar upp tillståndsgivande och drift med 

hjälp av några grundläggande principer, som exempelvis BAT. Fram till 2008 ändrades IPPC-

direktivet med hjälp av nya direktiv och förordningar (11), men det har ändå upplevts som 

komplext och otydligt, speciellt vid sammankoppling med andra delar i lagstiftningen. Detta 

resulterade i att EU-kommissionen påbörjade arbete för att få en mer effektiv lagstiftning som 

baserades på miljö- och kostnadsperspektiv. För att få ett tydligare system, gjordes IPPC-

direktivet om till industriemissionsdirektivet, IED (2010/75/EU). I detta direktiv hade BAT en 

större roll, då tillståndsgivningen baserades på dessa. Detta medförde att 

prövningsmyndigheter inte kunde sätta lägre begränsningsvärden på utsläpp än värdena för 

BAT (12). 

BAT betyder Best Available Techniques och är de tekniker som är de bästa tillgängliga inom 

ett visst område. BAT baseras på de tekniker som är bäst med avseende på hur stor negativ 

påverkan de har på miljön, men de ska också vara ekonomiskt och tekniskt möjliga med tanke 

på kostnad och nytta (12). Inom EU finns det ett 30-tal industrisektorer, där man i varje sektor 

tar fram ett referensdokument för BAT, kallat BREF-dokument. För varje referensdokument 

skapas en teknisk arbetsgrupp, TWG, som behandlar den information som har växlat mellan 

olika parter som berörs av IED. Dessa parter är bland annat EU-medlemsländer, industrier och 

miljöorganisationer. Efter utbytet analyseras sammanställningen av den tekniska 

arbetsgruppen tillsammans med den europeiska IPPC-byrån och det resulterar i ett utkast till 

BREF-dokument (13).  

I referensdokumentet presenteras sedan BAT-slutsatserna, som godkänns av EU-

kommissionen. Efter detta offentliggörs BAT-slutsatsdokumenten. Det finns ett BAT-

slutsatsdokument till varje industrisektor och WI, Waste Incineration, är det dokument som 

tillhör avfallsförbränning (14). Senast ett BREF-dokument offentliggjordes för 

avfallsförbränning var år 2006, men arbeten med ett nytt dokument pågår. Enligt 

mötesrapporten ska BREF-dokumentet för avfallsförbränning publiceras under 2018 (15).  

Då BAT-slutsatserna från 2006 är de senaste gällande avfallsförbränning, är det de som är 

gällande i IED. I bilaga VI i IED, finns tekniska bestämmelser som gäller avfallsförbränning. 

Några av dessa bestämmelser är BAT-AELs, gränsvärden för utsläpp till luft från 



 

6 

 

avfallsförbränningsanläggningar. Dessa gränsvärden finns nedan i tabell 2-1 och 2-2 och 

gäller för en syrehalt i rökgasen på 11 % (16). 

Tabell 2-1: Gränsvärden för utsläpp i EU. Värdena är dygnsmedelvärden av förorenande ämnen från 

avfallsförbränningsanläggningar (17). 

Utsläpp Gränsvärde, E [mg/Nm3] 

Stoft 10 

Väteklorid, HCl 10 

Vätefluorid, HF 1 

Svaveldioxid, SO2 50 

Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) uttryckt som NO2. Gäller 

befintliga avfallsförbränningsanläggningar med en nominell kapacitet på 

max 6 ton/h samt nya avfallsförbränningsanläggningar 

200 

Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) uttryckt som NO2. Gäller 

befintliga avfallsförbränningsanläggningar med en nominell kapacitet på 

högst 6 ton/h 

400 

 

Tabell 2-2: Gränsvärden för utsläpp av dioxiner och furaner i EU. Provtagningsperiod ligger på sex till åtta timmar. 

Gränsvärdet avser den totala koncentrationen av dioxiner och furaner beräknad enligt del 2, bilaga IV i IED (2010/75/EU) 

(17). 

Utsläpp Gränsvärde, E [ng/Nm3] 

Dioxiner och furaner 0,1 

 

2.1.2 Lagstiftning i omvärlden 

I många länder under utveckling råder databrist och vid ett sådant fall kan en jämförelse göras 

med länder i liknande utvecklingsfas. Examensarbetet hade till en början sin grund i Againitys 

fall i Kenya. Lagstiftning för avfallsförbränning i Kenya är otillräcklig, vilket leder till 

problem vid jämförelser och analyser av utsläpp. Againity har gjort en satsning i Vietnam, 

liknande den satsning som gjorts i Kenya och därför faller Vietnam som ett naturligt val som 

referenspunkt för analyser.  

Samtliga värden i tabell 2-3, 2-4 och 2-5 är hämtade från ett dokument som skickats från 

Againity (e-post, Joel Bertilsson, 2017-04-13). Dokumentet är en sammanställning över de 

nationella tekniska föreskrifter om avfallsförbränningsanläggningar som gäller i Vietnam. 

I tabell 2-3 och 2-4 visas begränsningsvärden för undersökta utsläpp, som gäller för en 

syrehalt i rökgasen på 11 %. I tabell 2-5 visas värden för positionsfaktorn Kv, som är en faktor 

som gör att utsläppskraven baseras på vilken typ av område som förbränningsanläggningen 

finns i. Emissionskraven skärps alltså ju närmre städerna anläggningen ligger.  
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Tabell 2-3: Gränsvärden för utsläpp i Vietnam.  

Utsläpp Gränsvärde, E [mg/Nm3] 

Stoft 100 

Väteklorid, HCl 50 

Svaveldioxid, SO2 250 

Kväveoxider, NOx 500 

 

Tabell 2-4: Gränsvärden för dioxinutsläpp i Vietnam. 

Utsläpp Gränsvärde, E [ng/Nm3] 

Dioxiner, PCDD, PCDF 0,6 

 

Tabell 2-5: Värden på positionsfaktor Kv. 

Område Positionsfaktor Kv 

Urban innerstaden speciell (1) och klass I (1); SUF (2); Naturarv, historiskt, 

kulturellt rankade (3); Avfallsförbränningsanläggning med avstånd till 

gränsen för området under 2 kilometer. 

0,6 

Innerstäder och marknadsföring typer II, III, IV (1); Urbana förorter särskild 

klass, avstånd till kanten av städer som är större än eller lika med 2 

kilometer; Avfallsförbränningsanläggning med avståndet till gränsen för 

området under 2 kilometer.  

0,8 

Industrial Park; Urban V (1); förorter och utkanten grad II, III, IV med 

avståndet till kanten av städer som är större än eller lika med 2 kilometer; 

Avfallsförbränningsanläggningen med avståndet till gränsen för området 

under 2 kilometer (4). 

1,0 

Landsbygd 1,2 

Berg landsbygd 1,4 

 

2.2 Testo  

Testo SE & Co. KGaA är ett ledande företag i världen av portabla och stationära 

mätningslösningar och har 650 000 kunder världen över (18). De gör bland annat 

mätutrustning som mäter halter av föroreningar i rökgas. I deras handbok för mätapparaten 

Testo350 finns utsläppsvärden i rökgas från avfallsförbränningsanläggningar. Värdena är 

baserade på data från tusentals användare av deras produkter (19). I tabell 2-6 och 2-7 nedan 
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sammanställs utsläppsvärden som är hämtade från handboken. Baserat på att Testo är ett 

globalt företag och att rökgasanalyser utförs vid förbränningsanläggningar, kan antagandet 

göras att värdena liknar ett globalt snittvärde för föroreningar i rökgas.  

Tabell 2-6: Testos presenterade utsläppsvärden för stoft (19). 

Utsläpp Uppmätta värden, E [g/m3] 

Stoft 3 

 

Tabell 2-7: Testos presenterade utsläppsvärden för övriga undersökta föroreningar (19). 

Utsläpp Uppmätta värden, E [ppm] 

Väteklorid 500 

Vätefluorid, HF 30 

Svaveldioxid, SO2 60 

Kväveoxider, NOx 240 

Dioxiner och furaner - 
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3 Teoribakgrund 

I detta kapitel behandlas tre avsnitt som berör examensarbetets ämnesområde och dessa är 

förbränningstekniker, emissioner och rökgasreningstekniker. Slutligen presenteras State of 

the art.  

3.1 Förbränningsteknik 

Information om panntyperna i detta avsnitt har hämtats från ett examensarbete på 

Civilingenjörsnivå från Lunds Universitet samt en rapport från Avfall Sverige. Avfall Sverige 

är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, där landets 

högsta kompetens på avfallsområdet finns samlad (20). Avsnittet om stökiometrisk 

förbränning har baserats på en artikel från Marklund Solutions, som är ett konsultföretag som 

arbetar med energiaffärer (21). Den information som rör uppehållstid, har hämtats från IED av 

Europakommissionen.  

3.1.1 Pannor 

3.1.1.1 Rosterpanna 

I rosterpannor sker förbränningen på rostern. Rostern är ett rörligt underlag vilket gör att 

bränslet succesivt flyttas framåt i eldstaden och blandas så att förbränningen blir så fullständig 

som möjligt. Lufttillförseln kan ske i olika steg, vanligt är att luften injiceras vid två tillfällen, 

alltså primär- och sekundärluft. Primärluften blåses in underifrån rosten och sekundärluften 

blåses in mot lågan (22). Se bilaga 1 för bild.  

3.1.1.2 Fluidiserad bäddpanna 

Förbränningen i en fluidiserad bäddpanna sker på en sandbädd. Bädden ligger på en 

perforerad platta som utsätt för ett tryck av förbränningsluft varpå sandbädden beter sig som 

kokande vatten. Pannor av denna typ behöver ett homogent bränsle, vilket vid avfallsbränsle 

ställer större krav på försortering (22). 

3.1.1.3 Pulverpanna 

I en pulverpanna beblandas bränslet med förbränningsluften för att sedan sprutas in i 

eldstaden där blandningen antänds. Bränslena som används vid den här tekniken kan vara 

flytande som gas eller olja samt fast pulverform som kol, torv eller trä (12). 

3.1.2 Stökiometrisk förbränning 

Förbränningsteknik bygger på tid, temperatur och turbulens. Till stor del beror dessa 

parametrar på lufttillförseln. Vid lufttillförsel som är lägre än vad som teoretiskt sett är 

erforderligt för fullständig förbränning kallas för understökiometrisk förbränning och vid 

lufttillförsel som är högre än den erforderliga mängden kallas för överstökiometrisk 

förbränning. Hur stor lufttillförseln är brukar mätas i lambda, λ, vilket beräknas genom att 

dela den verkliga luftmängden med den teoretiskt erforderliga luftmängden. Ett annat mått 
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som är mycket vanligare är att mäta O2-halten i rökgaserna, vid O2 = 0 är λ = 1 och vid O2 > 0 

är λ > 1 (23). 

Vid understökiometrisk förbränning är förbränningen ofullständig och all energi frigörs inte 

vilket gör att man inte kommer upp i så höga temperaturer. Andelen koldioxid som bildas 

kommer minskas i förmån till kolmonoxid som bildas istället, eftersom det är brist på syre. 

Vid bildning av kväveoxider krävs kväve, syre och värme för att initiera den kemiska 

reaktionen. Om det är för lite syre vid förbränningen minskar bildningen av kväveoxider, dels 

eftersom temperaturen är lägre, dels eftersom det finns mindre syre att tillgå (23). 

 

Figur 3-1: Förbränningstekniska samband. Diagrammet visar samband mellan luftintag, temperatur, samt bildning av 

kväveoxider och kolmonoxid (illustrerad av Axel Jonasson, 2017-04-07). 

I figuren ser man att temperaturen även sjunker vid för hög lufttillförsel. Det fenomenet beror 

på att luft innehåller 21 % O2 och 79 % andra gaser som kväve, argon och koldioxid. Det 

tillkommer alltså betydligt mer kväve än syre. Kvävgasen värms upp och utgör en 

energiförlust vilket leder till lägre temperatur. Anledningen till att kolmonoxidhalten ökar vid 

hög lufttillförsel är att förbränningstemperaturen sjunker. Kolmonoxiden som bildas vid 

luftöverskott kallas för ”kall kolmonoxid” och blir till för att det saknas energi i förbränningen 

(23). 

Luftinjiceringen brukar ofta ske i två steg, primär- och sekundär luft. I vissa anläggningar 

tillförs även tertiärluft. Primärluften sprutas in underifrån rostern och höjer temperaturen 

mycket vid högt flöde, risken är att det bildas mycket kväveoxider då det är bra syretillgång 

och hög temperatur. För att bibehålla samma effekt vid långsammare förbränning krävs större 

rosteryta och därför är moderna pannor större idag än vad de var förr. Under 1980- och 1990-

talet sjönk förbränningsbelastningen från 900 - 1100 kW/m2 rosteryta till 380 - 420 kW/m2 

(23). Primärluften brukar motsvara en luftkvot på λ = 0,4 - 0,8, detta för att just hålla en lägre 

temperatur som minskar emissioner och dessutom för att minska belastningen på rostern. I 
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flamman injiceras sedan sekundärluft för att slutförbränna gaserna som bildats vid 

luftunderskott i primärzonen (23). 

3.1.3 Uppehållstid 

Uppehållstiden i eldstaden beror på flera faktorer. Dessa är bland andra lufttillförsel, 

bränsleflöde, flamtemperatur, rosteryta och bränslets aggregationstillstånd. En tillräckligt lång 

uppehållstid bör användas så att förbränningen blir fullständig, något som även har med 

flamtemperaturen att göra. En högre flamtemperatur förkortar tiden för fullständig 

förbränning av bränslet, samtidigt som rökgasen får en lägre densitet och därmed kortare 

uppehållstid. Vid ofullständig förbränning kan bland annat POP:s bildas, vilket återges i 

senare avsnitt i rapporten. För avfallsförbränning anger EU-direktiv att flamman bör hålla en 

temperatur på 850 °C i minst två sekunder, detta för att säkerhetsställa en fullständig 

förbränning av bränslet (17). 

3.2 Emissioner 

Data i detta avsnitt har hämtats från flera institutioner och organisationer. Några av dessa är 

Lunds universitet, Avfall Sverige, Svensk Fjärrvärme, Stockholmsregionens Avfallsråd, 

Scottish Environment Protection Agency och United States Environmental Protection 

Agency.  

Vid all sorts konsumtion bildas avfall. Detta deponerades oftast förr i tiden, men idag 

förbränns stora delar av avfallen för att minska deponiandelen och för att utvinna energi ur 

soporna. Genom förbränning minskas avfallsvolymen med 90 % och avfallsvikten med 75 % 

(24). Avfallets innehåll försvinner givetvis inte utan det bildas nya ämnen i olika 

aggregationstillstånd. Vid förbränning av avfall sker kemiska reaktioner, där 

förbränningsluften och bränslet reagerar med varandra på olika sätt. Bränslet består till stora 

delar av fukt, brännbart- och icke brännbart material. Fukten avgår som vattenånga och det 

brännbara materialet förbränns till gaser och aska. Vissa av gaserna är ofarliga för naturen 

men andra gaser, stoft och slagg kan behövas ta hänsyn till. Dessa bildas på grund av olika 

halter av vissa ämnen i bränslet. Tillsammans med vattnets kretslopp, bidrar dessa ämnen till 

försurning av miljön och anrikning av farliga ämnen i näringskedjan (25).  

3.2.1 Stoft 

Flygaska eller stoft som det även kallas är icke gasformiga partiklar som följer med rökgasen 

efter förbränning av ett bränsle. Askan kan innehålla tungmetaller, kalk, dioxiner och diverse 

föroreningar. Askan är miljöfarlig och måste därför hanteras på ett bra sätt. I Norge deponerar 

man flygaska från avfallsförbränning i ett gammalt kalkbrott exempelvis (26). Stoft är 

partiklar som är tillräckligt små för att sväva i luften naturligt, om de inte filtreras bort 

exponeras natur och miljö av stoftet och detta är ofta ett stort problem i stadsmiljö där luften 

ofta håller en hög stoftkoncentration.  
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3.2.2 Bottenaska 

Det som inte förbränns och blir kvar i fast form kallas för bottenaska och är normalt inte 

miljöfarligt. Hanteringen av bottenaska är alltså därav inte lika känslig som det är med 

flygaska. Bottenaska kan användas som fyllnadsmaterial vid vägbyggen (26). 

3.2.3 Väteklorid 

Väteklorid (HCl) är en gas som bildas när klor reagerar med väte. Gasen är lättlöslig i vatten 

och vid reaktion med vatten bildas saltsyra. Syran är väldigt korrosiv men sprids inte så långt 

från utsläppskällan, därmed påverkar saltsyran mer sin närmiljö (27). Väteklorid kan avskiljas 

från rökgasen med våtskrubber, där saltsyra bildas och ansamlas till lakvatten.  

3.2.4 Vätefluorid 

Vätefluorid är en färglös, giftig och irriterande gas som uppkommer ur högtempererade 

industriella processer. Gasen bildas vid förbränning av fluorinnehållande ämnen såsom plast 

och gummi. Precis som med andra gaser, fraktas vätefluorid med väder och vind, vilket gör 

att för höga utsläpp resulterar både i lokala och globala problem (28). 

3.2.5 SOx  

Svaveloxider är ett samlingsnamn för de föreningar som bildas när svavel i bränslet reagerar 

med syret i luften. Mängden svaveldioxider som skapas vid förbränning beror mest på den 

halt som finns i bränslet och inte så mycket på vilken förbränningsteknik som används. Vid 

avfallsförbränningen oxideras allt svavel i bränslet, vilket gör att det finns ett förhållande 

mellan mängden svavel i bränslet och mängden svaveldioxider i avgaserna (29).  

Svaveldioxid (SO2) och svaveltrioxid (SO3) är de vanligast förekommande föreningarna som 

tillhör samlingen men endast svaveldioxid kommer att tas upp i rapporten. När 

svaveldioxiderna når atmosfären reagerar de med vattenångan och bildar svavelsyra. Denna 

syra bidrar till att gifthalterna i miljön ökar och kan också orsaka andningssvårigheter för 

människor (12).  

3.2.6 NOx 

Kväveoxider är ett samlingsnamn på många olika föreningar mellan kväve- och syreatomer. I 

denna rapport kommer endast kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) att avses när ordet 

kväveoxider nämns. Föreningarna bildas under tre olika processer vid förbränning (30), men 

till skillnad från när svaveloxider bildas, handlar det inte om hur de bildade kväveoxiderna tas 

om hand. Fokus läggs istället på hur en tillväxtreducering kan åstadkommas (25). 

3.2.6.1 Termisk NOx 

Termiska kväveoxider bildas ur de kemiska sammansättningar som finns i luften. I en 

kvävgasmolekyl sitter de två kväveatomerna samman med hjälp av en stark trippelbindning 

(31) men vid höga temperaturer eller högt tryck kan denna bindning gå sönder. Om det då 
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finns syreatomer närvarande, kan dessa två reagera med varandra och skapa termisk NOx (32). 

För att trippelbindningen ska kollapsa, krävs höga temperaturer. Termisk NOx bildas i låg 

utsträckning vid temperaturer under 1200 - 1300 ºC, men även fast medeltemperaturen ligger 

under denna gräns, kan temperaturen lokalt stiga över dessa nivåer (32). Därför bör en 

marginell justering av temperaturen göras, så att tillväxten av termiska kväveoxider 

minimeras (30).  

3.2.6.2 Bränsle NOx 

Bränsle NOx är den vanligaste typen vid avfallsförbränning och uppkommer då kväve i 

avfallet reagerar med syret i luften. Om mycket syre finns tillgängligt bildas kväveoxider men 

om syreflödet är lägre bildas ammoniak (NH3) (32).  

3.2.6.3 Prompt NOx 

Prompt NOx uppkommer vid reaktioner mellan kvävgas, syrgas och olika kolväteradikaler, 

exempelvis metan (CH4). Större hänsyn tas till denna NOx-typ vid förbränningar med lägre 

temperatur och vid normala industriella förbränningsprocesser brukar generellt de andra två 

typerna, bränsle och termisk NOx, vara av större vikt (33). 

3.2.7 Dioxiner och furaner 

Dioxiner och furaner är liknande kemiska föreningar och består av väte-, klor- och 

syreatomer. De är så kallade POPs, vilket innebär att de är organiska miljögifter som är 

motståndskraftiga mot nedbrytning, vilket ger upphov till biologisk magnifikation (34). Det 

finns väldigt många dioxiner och furaner, några vanliga dioxiner är PCDD, TCDD och PCDF 

(35). Vid förbränning uppstår dioxiner och furaner om det finns klor och den främsta 

klorkällan vid dioxin- och furanbildning vid avfallsförbränning är från koksalt (NaCl). PVC 

innehåller 52 % klor men vid förbränning bildas främst väteklorider. På grund av dioxiners 

stabilitet, krävs en fullständig förbränning för att reducera utsläppsmängderna (36). 

Andra miljögifter kan användas i bland annat industriella applikationer, men detta gäller inte 

dioxiner, som är helt obrukbara. Dioxiner är föreningar som är skapta utan avsikt och finns 

endast för att de uppkommit vid olika förbränningstyper (36).  

3.3 Rökgasreningsteknik 

Information har i detta avsnitt hämtats från flera källor. Europakommissionens BAT-

dokument och de dokument som används i BAT-dokumentet, har använts mycket för att 

hämta användbar information om rökgastekniker. Institutioner som University of Toledo, 

United States Environmental Protection Agency, Linnéuniversitetet och yrkeshögskolan 

Novia har varit andra källor där information om rökgasrening hittats i informationsdokument 

eller examensarbeten. Slutligen har även återförsäljare av reningstekniker använts, bland 

andra Pilum AB, EnviBat AB och Yara AB.  
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En rökgasreningsanläggning är en sammansättning av flera individuella komponenter, som 

alla tjänar samma syfte, att reducera eller avskilja farliga ämnen i rökgaser. Eftersom det finns 

många rökgasreningstekniker, finns det väldigt många olika kombinationer på 

rökgasreningsanläggningar. I bilaga 5 visas potentiella lösningar som kan användas för rening 

av rökgaser från avfallsförbränningsanläggningar (16). 

3.3.1 Tekniker för att reducera partikelemissioner 

3.3.1.1 Elektrostatiskt filter 

Elektrostatiska filter avskiljer stoft från rökgasen med hjälp av den attraktionskraft som 

uppstår mellan partiklar med motsatt elektriska laddningar. Emissionselektroder laddar 

stoftpartiklarna i rökgasen med en negativ spänning, vilket gör att de attraheras och fastnar på 

de elektriskt jordade utfällningsplåtarna, som är positivt laddade. Genom knackning med 

slagverk på utfällningsplåtar och övriga komponenter faller det avskilda stoftet ned i fickor 

för vidare hantering/deponering (37). Elektrostatiska filter är lämpliga för rökgasrening då 

gasen har en temperatur på 160 - 260 ºC. Det finns även olika varianter, som våta 

elektrostatiska filter och hybridfilter (37).  

3.3.1.2 Våta elektrostatiska filter 

Våta elektrostatiska filter fungerar på samma sätt som vanliga, men skillnaden är att 

utfällningsplåtarna sköljs av med hjälp av en vätska, vanligtvis vatten. Denna teknik är 

lämplig då fukthalten i rökgaserna är hög eller då temperaturen på rökgasen är lägre (16). 

3.3.1.3 Textilfilter 

Textilfiltrering är en vanlig teknik i rökgasreningsanläggningar. En av anledningarna är att de 

effektivt reducerar partiklar med ett brett storleksintervall med en lägsta gräns på 0,1 μm. Ur 

en typisk avfallsförbränningsanläggning uppkommer mestadels partiklar i storlekar över 0,1 

μm, vilket gör att låga utsläppshalter av stoft kan uppnås. Användning av textilfilter (ofta 

kallat slangfilter) vid torra depositioner är inte fördelaktigt när rökgaserna innehåller 

hygroskopiska ämnen och temperaturerna ligger på 300 – 600 ºC. Det som fastnar i filtret kan 

då bli kladdigt och resulterar i att komplexa reningsmetoder såsom ultraljudvibrationer måste 

användas vid underhåll av filtret. De hygroskopiska ämnen som kan orsaka dessa problem kan 

vara komplexa salter som uppkommer vid förbränning av bland annat fosfor, svavel och 

silikon. Textilfiltren kan kombineras med elektrostatiska filter och våtskrubbrar (16).  

3.3.1.4 Cyklonfilter 

Cyklonfilter används för att avskilja stoft och partiklar i rökgasen. Avskiljningen sker genom 

att gasen förs in i en cylinder där gasen utsätts för centrifugalkraft. Partiklarna i rökgasen 

slungas ut mot innerväggarna i cylindern och resultatet blir partiklarna ansamlas i botten för 

vidare hantering. Cyklonfilter är relativt enkla att sköta och har inte stor investeringskostnad. 

En nackdel är att tekniken inte är effektiv när det gäller små partiklar utan klarar bara av att 

avskilja partiklar med storlekar från ca 5 μm (38). Ofta används cyklonfilter vid förbränning 
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med fluidiserad bädd då cyklonfiltret effektivt avskiljer sandkornen som följer med i rökgasen 

från bädden. 

3.3.2 Tekniker för att reducera utsläpp av sura gaser  

För att minska halterna av svaveldioxid, saltsyra och vätefluorid, injiceras olika medel in i 

rökgaserna. Tanken är att dessa medel ska reagera med de farliga ämnena och att de nya 

föreningarna ska kunna fångas av olika slags avskiljare (16). Skrubberteknik är en metod som 

fungerar på detta sätt och de vanligaste metoderna är att reducera de farliga utsläppen i en 

torr, våt eller semi-torr skrubber (39). 

3.3.2.1 Torr process 

Den torra skrubbertekniken fungerar genom att kalk eller natriumvätekarbonat sprutas med i 

gasflödet. Mängden av medel beror på vilket medel som används och hur mycket som ska 

reduceras. Kalkmängden är två-tre gånger större än den stökiometriska mängd av den 

substans som ska tas bort, exempelvis svaveldioxid. Denna stora mängd beror på att 

utsläppskraven även ska hållas då stora mängder föroreningar kommer in i systemet (16). För 

att avskilja svaveldioxid i rökgaserna bör de först passera ett elektrostatiskt filter, för att 

avskilja stoft (40). 

Resultatet vid reaktionen är att fasta partiklar bildas i rökgasen. Efter detta når gaserna ett 

textilfilter. Om kalk och en liten mängd vatten används, leder dessa steg till att kalciumsulfit 

bildas, som sedan oxideras till kalciumsulfat (40), mer känt som gips. 

3.3.2.2 Våt process 

I denna process tvättas gaserna med vatten eller olika lösningar. Tekniken innebär flera 

tvättsteg och de utförs i så kallade duschtorn. I det första steget sprutas vatten in i rökgaserna i 

form av väldigt små droppar eftersom det ökar kontaktytan mellan gasernas sura föreningar 

och vattnet. Duschning av rökgaserna sker flera gånger om. Dessa metoder används för att 

maximera avskiljningen av sura ämnen såsom väteklorid och vätefluorid. Svaveldioxidhalten i 

rökgaserna minskas väldigt lite i denna delprocess och därför används ytterligare ett 

duschtorn. Avskiljningen av saltsyra och vätefluorid är däremot effektiv och resulterar i ett 

lakvatten. I den andra delprocessen ökar avskiljningen av svaveldioxid eftersom tvätten sker 

med hjälp av kalkmjölk eller en natriumhydroxidlösning. Även här bildas lakvatten. 

Ytterligare ett steg används för att separera rökgaserna från tungmetaller och dioxiner, ofta 

genom att tillföra aktivt kol (16,41). 

Reningsgraden av sura gaser vid våt skrubberteknik är mycket bra och sträcker sig över 90 %. 

Detta gör att en våtskrubber ofta ett bra alternativ i anläggningar där rökgaserna innehåller 

mycket föroreningar. En nackdel är dels att processerna är komplexa och kräver mycket 

energi, dels det sura lakvatten som bildas. Lakvattnet måste behandlas separat, vilket i sin tur 

leder till ökad energiåtgång (41,42). 



 

17 

 

3.3.2.3 Semi-torr process 

I en semi-torr process sprutas kalkmjölk med i rökgaserna, istället för kalk som används i torr 

skrubberteknik. I denna metod utnyttjas rökgasernas höga temperaturer på det sättet att 

lösningen som sprutas in i gaserna förångas tack vare värmen (16). Det är bra att göra på det 

sättet då kalkmjölk binder gaserna bättre än vad kalkpulver gör. Det som är kvar i 

kalkmjölken efter förångningen, binder de sura partiklarna i gaserna (41). Precis som i den 

torra processen, fångas de nya ämnena sedan upp i ett textilfilter (16). Kvar blir en restmassa i 

filtret och det är därför metoden kan kallas semitorr (41). Den semi-torra processen kräver en 

kalkmjölksmängd på 1,5 – 2,5 gånger den mängd svaveldioxid som ska avskiljas.   

3.3.3 Tekniker för att reducera emissioner av kväveoxider 

Reducering av emissioner sker genom primära och sekundära åtgärder. De primära åtgärderna 

handlar om förbränningstekniska metoder, såsom syretillförsel och temperatur i pannan. Ett 

förbränningssystem som har flera grader av syretillförsel är att föredra då det förhindrar lokala 

värmetoppar. Detta bidrar till att temperaturen blir jämnare och lättare att reglera. I figur 3-2 

nedan visas ett diagram över bildning av de olika typerna av kväveoxider. Sekundära åtgärder 

vidtas sedan i form av SCR- och SNCR-teknik (16,43).  

 

Figur 3-2: Diagram över NOx-bildning vid olika temperaturer (43). 

 

3.3.3.1 SCR-teknik 

Vid SCR-teknik används reduktionsmedel, ett ämne som reagerar med kväveoxiderna för att 

bilda harmlösa gaser. De vanligaste medlen är vattenfri ammoniak, ammoniaklösning eller 

urealösning. Det sistnämnda är även känt som AdBlue och används ofta i fordon (44). 

Reduktionsmedlet injiceras i rökgasen innan SCR-katalysatorn och reagerar med 
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kväveoxiderna i SCR-katalysatorn och bildar kväve och vatten (45). Tekniken appliceras vid 

temperaturer mellan 180 och 450 ºC, men fungerar bäst vid temperaturer på 230 - 300 ºC. 

NOx-halter kan reduceras över 90 % med SCR-tekniken, som också reducerar dioxiner och 

furaner (43). 

Ett vanligt fenomen vid förbränningsanläggningar som värmeväxlar rökgasen är att 

rökgastemperaturen är för låg efter värmeväxlaren. Vad man brukar göra då är att höja 

rökgastemperaturen med en förbrännare efter värmeväxlaren eller att höja temperaturen på 

värmeväxlarens kallsida. Detta görs på bekostnad av verkningsgraden (telefonkontakt, Bengt 

Jonemark, 2017-05-03). 

För att få en effektivare reducering av kväveoxiderna, kan reduktionsmedlet injiceras i 

överflöd. Detta kan ge en bättre reducering men kan resultera i ”ammonia-slip”. Detta betyder 

att all ammoniak som injiceras, inte kan reagera med kväveoxiderna och blir obrukbara (16). I 

figur 3-3 nedan, visas ett diagram över detta. Andra orsaker till ammonia-slip kan vara om 

temperaturen är för låg eller om blandningen mellan reduktionsmedlet och rökgaserna inte är 

tillräckligt homogen (44).  

 

Figur 3-3: Diagram över NOx-redukion. Figuren visar över produktion och reduktion av kväveoxider, samt hur stor andel av 

ammoniaken som inte kan reagera. I diagrammet kan utläsas att vid exempelvis 950 ºC, fås en NOx-reduktion på 75 % och en 

ammonia-slip på 25 %. Vid denna temperatur fås också en NOx-produktion, på grund av förbränningen av den injicerade 

ammoniaken, på 20 % (43). 

 

3.3.3.2 SNCR-teknik 

Den stora skillnaden mellan SCR och SNCR är att den sistnämnda tekniken inte använder sig 

av en katalysator. En NOx-reducering på 60 - 80 % kan uppnås genom att ett reduktionsmedel 
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injiceras i rökgaserna vid temperaturer på 800 - 1000 ºC (16). Om urea injiceras istället för 

ammoniak, förflyttas temperaturintervallet upp till 850 - 1050 ºC. Medlet reagerar med 

kväveoxiderna och bildar kvävgas och vatten. Vid temperaturer över 1200 ºC kommer 

ammoniak brytas ned och bilda kväveoxider istället för att reducera dem (43). 

Även i SNCR-tekniken kan överflöd av reduktionsmedlet användas och detta kan ge en ännu 

högre reduceringsgrad. Även här resulterar detta i ammonia-slip (16). 

Reduktionsmedelsåtgången är 2 – 4 gånger större än den mängd kväveoxider som reducerats, 

Beroende på exempelvis temperatur och vilket reduktionsmedel man använder, kan 

förhållandet ändras (telefonsamtal, Bengt Jonemark, 2017-05-03). 

3.3.4 Tekniker för att reducera och avskilja dioxiner 

Ofullständig förbränning ligger till grund för dioxinbildande och förbränningstekniska 

faktorer som syrehalt, temperatur och uppehållstid är viktiga för reducering av dioxiner. 

Vanliga riktlinjer att gå efter brukar vara att en syrehalt vid förbränning ska vara över 6 %. 

Temperaturen ska vara över 850 ºC och förbränning ska fortgå under minst 2 sekunder (36). 

Även vid dessa förhållanden kan det skapas dioxiner lokalt vid förbränning och dessa måste 

tas hand om. Tidigare nämnda metoder såsom textilfilter och skrubberteknik är väl 

fungerande vid dioxinupptag. En vanlig absorbent att använda är aktivt kol, som är bra på att 

binda komplexa organiska föreningar (41). En annan metod är att låta rökgaser med dioxiner, 

återföras till förbränningspannan och därmed göra ytterligare försök till fullständig 

förbränning (36).  

3.4 State of the art 

Den bästa tekniken inom avfallsförbränning finns i BAT-dokument. BAT betyder Best 

Available Techniques och ges ut av den Europeiska unionen (13). Stora delar av 

teoribakgrunden är delvis baserad på BAT. 
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4 Metod 

I kapitlet beskrivs tillvägagångssättet för att besvara examensarbetets frågeställningar. 

Inledningsvis presenteras metodval för hur lagstiftning har undersökts. Därefter presteras 

tillvägagångssätt för beräkningar av kemisk sammansättning och föroreningar i rökgaser 

samt enhetskonvertering av uppmätta utsläppsvärden.  

4.1 Lagstiftning 

För att besvara examensarbetets frågeställningar måste befintlig lagstiftning undersökas. Detta 

är av stor vikt då det ger ett perspektiv på hur stränga kraven är och vilka utsläppsnivåer som 

en rökgasreningsanläggning ska utformas efter. De lagstiftningar som används i 

examensarbetet är hämtade från ursprungskällorna, vilket ger en säkerhet ur ett källkritiskt 

perspektiv. Säkerheten grundar sig i att ingen modifikation eller eventuell tolkning av 

informationen kan ha gjorts av en mellanhand.  

De framtida anläggningarna i Vietnam, ligger nära staden Hanoi (e-post, Joel Bertilsson, 

2017-04-26) och därför ändras begränsningsvärden för Vietnam. Värden har korrigerats med 

hjälp av positionsfaktorn Kv. Kv sätts till 0,8 med tanke på anläggningens position och detta 

resulterar i nya begränsningsvärden. 

4.2 Analys av avfall 

REKAs rosterpanna klarar av bränsle med en fukthalt upp till 30 % (e-post, Joel Bertilsson, 

2017-04-05), alltså bör avfall med högre fukthalt torkas innan det förs in i rosterpannan för 

förbränning. Fukthalten i exempelvis organiskt avfall är ansatt till 30 %, innan torkning är 

fukthalten 75 %. Med hjälp av data i bilaga 2 och bilaga 4, kan kemisk sammansättning i 

avfall beräknas. Värdena anges i viktprocent av bruttovikt (våtvikt). 

Den totala halten av respektive ämne beräknas genom att summera produkterna av respektive 

fraktionsdels ämneshalt och dess brännbara fraktionsandel. Motsvarande 15,7 % av soporna är 

ej brännbara, bland annat glas, metall, keramik och aska.  

4.3 Föroreningar i rökgas 

De enda grundämnena som brinner är svavel, syre, väte och kol (46). Svaveldioxidhalten i 

rökgaser går därmed att beräkna teoretiskt. Däremot är det svårt att på något sätt beräkna 

andra halter i rökgaserna som exempelvis kväveoxidhalten och på grund av detta bör 

uppmätta värden användas eller egna mätningar göras vid en avfallsförbränningsanläggning. 

Då det finns data på vietnamesiskt avfall och att man kan räkna ut svaveldioxidhalten är det 

teoretiska värdet lämpligare att använda för det specifika området. Då det teoretiska värdet är 

baserat på data från det specifika området, är det lämpligare att använda de uppmätta värdena 

vid jämförelser med EU-direktiv. För de föroreningar som inte kan beräknas, används de 

uppmätta värdena vid jämförelser med både EU och Vietnam. 
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4.3.1 Beräkning av svaveldioxidhalt i rökgas 

Den teoretiska rökgasmängden beräknas med ekvation 4.1 och svaveldioxidmängden i 

förhållande till bränslemängden beräknas genom ekvation 4.2 enligt Alvarez (46). 

𝑔𝑡 =  
22,7

100
[
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+  (

ℎ

2
+  
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28
) + 
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[4.1] 

𝑆𝑂2 =  
1

32
 ∙  

𝑠

100

𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔 𝑏𝑟
 ∙  64 

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
  [4.2] 

E =
[2]

[1]
 [4.3] 

Ovanstående formler antar fullständig förbränning utan luftöverskott, alltså 0 % O2 i 

rökgaserna. I lagstiftning anges gränsvärden med 11 % O2 i rökgasen och för att kunna 

jämföra emissionerna bör en konvertering göras. För detta används ekvation 4.4 nedan, enligt 

IED (2010/75/EU) (17): 

𝐸11 =  
21 − 𝑂11

21 − 𝑂0
 ∙  𝐸0 

 

[4.4] 

 

4.3.2 Konvertering av uppmätta värden 

De flesta uppmätta värden är angivna i enheten ppm. Med hjälp av substansens molvikt och 

molvolymen för ideal gas som är 22,4 liter/mol kan enheten ppm konverteras till enheten 

mg/Nm3 enligt följande formel: 

𝐸 =
𝐸𝑝𝑝𝑚  ∙  𝑀𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠

22,4
  [4.5] 

 

Vissa värden, som exempelvis stoft, är angivna i enheten g/m3. Att uppmärksamma är att det 

värdet inte är angivet i normalkubikmeter (Nm3). Normalkubikmeter antar standardtryck och 

standardtemperatur, som är 101 kPa respektive 0 °C. Vid mätningar vid 

förbränningsanläggningar är temperaturen högre än standardtemperaturen. Normalt ändras 

inte trycket som följd av temperaturförändringar i rökgasen. Trycket kan avvika något från 

atmosfärtrycket om förbränningsanläggningen har en hög skorsten eller om en fläkt är 

monterad för att förflytta rökgasen. Tryckskillnaden blir dock inte större än några pascal, 

vilket är försumbart i dessa sammanhang (Samtal, Johan Hedbrant, 2017-04-28). I kommande 

beräkningar antas rökgas vara en ideal gas. 
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För att konvertera stoftkoncentration i rökgas från enheten g/m3 till mg/Nm3 tillämpas ideala 

gaslagen (47) enligt följande: 

𝑝1𝑉1 = 𝑛𝑅𝑇1 
 

[4.6] 

𝑝2𝑉2 = 𝑛𝑅𝑇2 
 

[4.7] 

𝑅 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡, 𝑛 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡, 𝑝1 = 𝑝2, [4.6], [4.7] →  

𝑉1

𝑉2
=  

𝑇1

𝑇2
 [4.8] 

𝐸 = 𝐸𝑔/𝑚3  ∙  
𝑉1

𝑉2
 [4.9] 

 

4.4 Jämförelse, åtgärder och förslag 

För att kunna veta vilka rökgasreningstekniker som är lämpliga, måste man veta i vilken 

utsträckning föroreningar bör reduceras. Genom att jämföra utsläppen mot de krav som finns i 

lagstiftning, kan en reduceringsgrad beräknas. Denna reduceringsgrad måste uppnås för att nå 

kraven i lagstiftningar. Utifrån reduceringsgraden bör undersökningar göras angående vilka 

reningstekniker som är lämpligast för reduceringen av den specifika föroreningen.  

Utifrån befintliga lagstiftningar i EU och Vietnam och reduceringsgrader kan flera förslag på 

rökgasreningsanläggningar ges. Dessa förslag bör inte endast beakta utsläppskrav utan ska 

även ta hänsyn till andra faktorer såsom ekonomi och infrastruktur.   
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat. Inledningsvis presenteras den kemiska sammansättning som 

beräknats, tillsammans med konverterade utsläppsvärden uppmätta av Testo. Vidare jämförs 

de uppmätta och beräknade utsläppsvärdena med de lagstiftningar som finns i aktuella 

områden. Åtgärdsförslag för att nå kraven presenteras och slutligen ges förslag på 

rökgasreningsanläggningar för EU och Vietnam. 

5.1 Analys av avfall 

Tabell 5-1: Kemisk sammansättning av avfall i Vietnam. Underlag för beräkning av rökgasmängd och svaveldioxidutsläpp. 

 Organiskt avfall Blandad plast Gummi Blöja Papper Textil Trä Total 

Fukthalt (f) 30 30 8 30 30 10 13 27,335 

Kolhalt (c) 31,5 51,1 53,36 41,3 30,8 49,5 37,4 36,38 

Vätehalt (h) 2,17 8,4 8,19 5,53 4,48 6 4,6 3,72 

Svavelhalt (s) 0,14 0,105 1,01 0 0,084 0,09 0,13 0,19 

Kvävehalt (n) 1,54 0,21 8,00 0,91 0,21 3,7 1,65 1,91 

Syrehalt (o) 18,2 3,5 10,1 18,2 30,8 27,9 32,2 16,98 

Fraktionsandel 57,5 9 7,1 3,3 3,8 2,3 1,3 84,3 

Fraktionsandel av 

brännbart 
68,2 10,7 8,5 3,9 4,5 2,7 1,5 100 

 

5.2 Föroreningar i rökgas 

Stoftkoncentrationen i Testos handbok är uppmätt vid 300 ºC. Volymkvoten 2,10 nedan 

betyder att rökgasen har mer än dubbelt så stor volym vid 300 ºC än vid 0 °C. Om rökgasen 

kyls ned till 0 °C kommer volymen halveras men stoftmängden förblir densamma, se ekvation 

4.10 nedan.  

𝑉1

𝑉2
=  

(273 + 300) 𝐾

273 𝐾
=  2,10 [4.10] 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑓𝑡 = 3 ∙  2,1 = 6,3 𝑔/𝑁𝑚3 [4.11] 

 

5.3 Jämförelse 

Nedan visas tabell 5-2, som är en sammanställning över aktuella direktiv och de förväntade 

värdena som emitteras ur framtida anläggningar. Ekvationerna 4.1, 4.2, 4.3 har använts för det 

beräknade värdet. Uppmätta värden är konverterade enligt ekvation 4.5. 
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Tabell 5-2: Jämförelsetabell. Tabellen innehåller begränsningsvärden för avfallsförbränningsanläggningar för EU och ”Fall 

2” i Vietnam. Med i tabellen finns även beräknade utsläppsvärden för svaveldioxid samt utsläppsvärden från mätningar från 

Testo. Värdena för utsläpp E, presenteras med enheten mg/Nm3 förutom för dioxiner och furaner som presenteras i ng/Nm3. 

 EU  Vietnam Beräknat värde Uppmätt värde 

Stoft 10 80 - 6300 

Väteklorid, HCl 10 40 - 813,62 

Vätefluorid, HF 1 - - 26,79 

Svaveldioxid, SO2 50 200 410,23 171,43 

Kväveoxider, NOx 200 400 - 492,86 

Dioxiner och furaner 0,1 0,48 - - 

 

5.4 Åtgärder 

Ur tabell 5-2 kan följande utläsas. 

För att kraven för stoftemissioner ska uppnås, måste stofthalterna i rökgaserna minskas 

avsevärt. Utsläppen måste minskas med 99,8 % och 98,7 % för EU-kraven respektive 

Vietnamkraven. Även fast dessa reningsgradskrav är höga, är detta något som är möjligt med 

väl fungerande elektrostatiska filter. 

Halterna av de sura gaserna väteklorid och vätefluorid måste också minskas väldigt mycket 

och den bästa teknik som används för detta ändamål är våt eller semi-torr skrubberteknik. I 

det första steget av våtskrubbern tvättas gaserna med vatten, något som är mycket effektivt 

mot just bindning av väteklorid- och vätefluoridmolekyler. 

Enligt uppmätta värden, kommer svaveldioxidemissionerna inte att behöva behandlas till lika 

stor utsträckning som de övriga sura gaserna, då värdena ligger närmre kravbilden. Den teknik 

som är mest effektiv vid SO2-reducering är även här våt skrubberteknik. Torr och semi-torr 

skrubber fungerar också bra. För att nå den europeiska unionens utsläppsnivåer, krävs en 

reducering av svaveldioxider på 70,8 %.  

Enligt de beräkningar som gjorts, kommer en svaveldioxidhalt på 410,23 mg/Nm3 att vara 

aktuell för vietnamesisk avfallsförbränning. För att nå SO2-kraven, behövs alltså en 

reduceringsgrad på 52,5 %. Denna reningsgrad är möjlig att nå genom torr, semi-torr eller våt 

skrubberteknik. 

För att nå de utsläppsbegränsningsnivåer för kväveoxider som gäller EU och Vietnam måste 

sekundära metoder användas. För att nå EU- och Vietnamkraven måste halterna reduceras 

med 59,4 % respektive 18,8 %. Båda dessa reningsgrader är fullt möjliga att nå med SNCR-

teknik.  
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Dioxin- och furanutsläpp har varken kunnat räknas ut, eller hittats i Testos handbok. Detta gör 

att det blir svårt att veta i vilken utsträckning dessa utsläpp måste regleras. Det är dock känt 

att fullständig förbränning är en väldigt viktig faktor för att minska uppkomsten av dioxiner 

och detta är något som rekommenderas. Utsläppen kan också reduceras med hjälp av 

elektrostatiska filter och behandlas i våta skrubbersystem där speciella absorbenter används 

för ändamålet dioxin- och furanbindning.  

5.4.1 Reducering av väteklorid genom källsortering 

PVC är en vanlig plastsort som innehåller 52 % klor (48), vid förbränning blir teoretiskt 58,4 

% av plastens vikt väteklorid, se ekvation 4.14. Resten blir vatten och koldioxid, se ekvation 

4.12 och 4.13. Det kan alltså vara fördelaktigt att sortera bort PVC-plast från avfallet om det 

förekommer i större mängder, med tanke på att det bildas så pass mycket väteklorid som följd 

av PVC-förbränning.  

1 𝑚𝑜𝑙 2𝐶2𝐻3𝐶𝑙 + 1 𝑚𝑜𝑙 5𝑂2 → 1 𝑚𝑜𝑙 4𝐶𝑂2 +  1 𝑚𝑜𝑙 2𝐻2𝑂 + 1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 
 

[4.12] 

125 𝑔 𝑃𝑉𝐶 +  160 𝑔 𝑠𝑦𝑟𝑒 →  176 𝑔 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑 +  36 𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 +  73 𝑔 𝑣ä𝑡𝑒𝑘𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑 [4.13] 

𝑉ä𝑡𝑒𝑘𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑 𝑃𝑉𝐶 =  73 𝑔 125 𝑔⁄⁄ = 58,4 % [4.14] 

 

5.5 Förslag 

EU-kraven för avfallsförbränning är väldigt hårda och åtgärder måste vidtas för att komma 

ned till de gränsvärden som gäller för att anläggningen ska vara godkänd. Att i Vietnam sälja 

en anläggning som är EU-godkänd kommer troligtvis inte vara ekonomiskt försvarbart, då det 

prismässigt kommer skilja sig mycket jämfört med om man säljer en anläggning som enbart 

har relativt simpla åtgärder mot emissioner i rökgaserna. Generellt kostar det mer pengar per 

avskild mängd förorening ju renare rökgasen är, detta eftersom det är svårare att avskilja 

något med en låg koncentration än något med en hög koncentration. Det är på grund av de 

olika kravbilderna och ekonomiska resurserna som vi har valt att ta fram flera olika förslag till 

de två områdena.  

5.5.1 Anläggningsförslag inom EU 

För att möta EU-kraven kommer fler tekniker behöva appliceras än vad som krävs i Vietnam. 

Om en jämförelse görs mellan de två kravbilderna, skiljer det ofta en faktor 3 åtminstone, 

trots att de strängaste reglerna då är applicerade på Vietnamkraven.  
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5.5.1.1 Anläggning EU-1 

Det här konceptet är tänkt att möta EU-kraven, men inte mer. Rökgasteknikerna som ingår 

kommer vara SNCR-teknik och skrubber inklusive textilfilter. Med ett NOx-utsläpp på 500 

mg/Nm3 och krav på 200 mg/Nm3 kommer en reduktionsgrad på 60 % att behövas, vilket 

SNCR-tekniken är kapabel till. Skrubbern tar hand om väteklorider, vätefluorider, 

svaveldioxid samt dioxiner och furaner. Textilfiltret avskiljer stoftet i rökgasen tillsammans 

med kalk och kol som reagerat med föroreningarna i skrubbern. 

5.5.1.2 Anläggning EU-2 

Det här konceptet är det bästa men även det dyraste. Anläggningen klarar av EU-kraven med 

marginal och är därmed framtidssäker för att även kunna klara av nya EU-direktiv som 

eventuellt skärper utsläppskraven. SCR-teknik används i denna anläggning. Tekniken är en 

dyr applikation men resultatet blir att kväveoxider reduceras med över 90 %. Detta gör att 

man kommer ligga på rätt sida gränsvärdet även om det skärps ytterligare. Skrubberteknik 

används som innan samt ett elektrostatiskt filter för att rena gasen från stoft ytterligare. 

5.5.2 Anläggningsförslag i Vietnam 

Givet de koncentrationer som antingen räknats ut eller hämtats från Testo tidigare i rapporten 

samt de utsläppskrav som finns lagstiftade i Vietnam har koncept tagits fram som vi tror 

skulle passa bra i Vietnam. Beroende på hur stor vikt investeraren lägger på rökgasrening 

kommer intresset att investera i rökgasrening vara olika också, därav har tre koncept tagits 

fram som kostar olika mycket och har olika reningsförmåga.  

5.5.2.1 Anläggning V-1 

Om det inte finns stort ekonomiskt utrymme för rökgasrening är denna anläggning intressant, 

då den endast har ett elektrostatiskt filter. Vid förbränning av avfall utomhus, alltså ej i en 

eldstad, blir det till stor del ofullständig förbränning och därmed högre koncentrationer av 

stoft, bottenaska, miljöbelastande ämnen och andra föroreningar än om man förbränner 

avfallet kontrollerat i en rosterpanna. Med ett elektrostatiskt filter får man ned 

stoftkoncentrationen avsevärt mycket i rökgasen och till vis del koncentrationen av dioxiner 

och furaner. De föroreningar som anläggningen inte tar hand om är svaveldioxid, 

kväveoxider, väteklorider, vätefluorider och i stort sett inte dioxiner och furaner. 

5.5.2.2 Anläggning V-2 

Denna anläggning använder bara skrubberteknik med tillhörande textilfilter. Detta görs för att 

möta kraven för de sura gaserna väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid. Skrubbertekniken 

behandlar också dioxiner och furaner vid injicering av aktivt kol.  

5.5.2.3 Anläggning V-3 

För att få ner halterna av kväveoxid används i denna anläggning SNCR-teknik. Detta koncept 

kommer innehålla ett elektrostatiskt filter, SNCR och en skrubber. Den här anläggningen 
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kommer att klara alla vietnamesiska utsläppskrav, till och med i urban miljö där kraven är 

hårdare.  
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6 Diskussion 

I kapitlet diskuteras och analyseras metoder och resultat, bland annat behandlas felkällor i 

data för avfallsfraktioner och i information om rökgasreningstekniker.  

De värden som anges för diverse emissioner i denna rapport får man ta med en nypa salt. Känt 

är att innehållet i avfallet man matar pannan med varierar väldigt mycket, därav kommer 

utsläppen av diverse föroreningar variera väldigt mycket också. Data över det vietnamesiska 

avfallet kommer från JICA, som gjort stickprov på avfallet och utifrån det sammanställt hur 

mycket av varje typ av avfall som ingår. Branchorganisationen Avfall Sverige har data över 

kemisk sammansättning i olika ingående fraktionsdelar i avfall, vilket har använts för att ta 

fram den kemiska sammansättningen i vietnamesiskt avfall. En felkälla är att datan från 

Avfall Sverige är framtagen genom prover på avfall från Sverige, Norge och Storbritannien, 

vilket troligtvis skiljer sig något från avfall i Vietnam. 

De olika teknikerna för rökgasrening som behandlats i rapporten har data vad gäller bland 

annat reningsförmåga och temperaturintervall varvid tekniken används. Källorna skiljer sig åt 

mycket, vissa kan ange ett värde som avviker väldig mycket mot vad någon annan källa 

anger, vilket bidrar till en viss osäkerhet om hur precisa värdena är. Anledningen till detta är 

att det är många faktorer som spelar roll på hur en rökgasreningsapplikation presterar, 

exempelvis temperatur, uppehållstid och bränsle. Det är alltså svårt att marknadsföra en 

generell reduktionsgrad för en rökgasreningsteknik. 

Svaveldioxidskoncentrationen i rökgasen skiljer sig mellan Testos värde och det beräknade 

värdet. Det beräknade värdet utgår från den sammansättning som fastställts för vietnamesiskt 

avfall. Sammansättningen utgår från att avfallet torkas till under 30 % fukthalt eftersom det 

står specificerat i REKAs anläggningsbeskrivning att pannan bara godtar bränsle med upp till 

30 % fukthalt. Större förbränningsanläggningar klarar generellt av högre fukthalter och 

därmed blir det mer vattenånga i rökgasen, varpå svaveldioxidskoncentrationen i rökgasen 

blir lägre. Då Testos värden främst kommer från mätningar vid relativt stora 

förbränningsanläggningar kan detta vara en orsak till att svaveldioxidskoncentrationen är 

lägre i deras värden än i det beräknade värdet för vietnamesiskt avfall. En till faktor som kan 

ligga bakom differensen i svaveldioxidskoncentrationen är att avfallets innehåll varierar 

väldigt mycket. Det finns många anledningar bakom detta, inte minst vilken region avfallet 

härstammar från. 

För att få ett pris på ett rökgasreningssystem bör en anbudsförfrågan skickas till en leverantör 

och då bör alla specifikationer finnas, som exempelvis temperaturer och storlek på panna. 

Exakt pris på de rökgasreningstekniker som vi skrivit om i rapporten finns inte, det vi kan 

konstatera utifrån samtal med tekniker på NOx-avdelningen på Yara AB är att SNCR teknik är 

väldigt dyrt för mindre förbränningsanläggningar (telefonkontakt, Bengt Jonemark, 2017-05-

03). Om det ska vara ekonomiskt försvarbart att implementera SNCR- och skrubberteknik i 

avfallsförbränningsanläggningar bör den totala effekten vara större än 4,5 MW. I avsnittet 

förslag är det bara anläggningen V-3 som är godkänd i Vietnam utifrån de värden som vi 

räknar med i rapporten. Anledningen att vi tar upp två stycken icke godkända 
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anläggningsförslag i Vietnam är för att de skulle kunna vara applicerbara utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. Det är ett stort kliv att gå direkt från den dåliga avfallshanteringen 

idag i Vietnam till en helt godkänd avfallsförbränningsanläggning. Om 

rökgasreningsteknikerna ska betala av sig bör storleken för förbränningsanläggningen vara 

större, men då kommer det ställa högre krav på andra faktorer som infrastruktur, säkerhet, 

service och leverans.  

Vi var på studiebesök hos Fiskeby AB som har en förbränningsanläggning på cirka 40 MW, 

med tillhörande rökgasreningssystem. De säger att de upplever en markant ökning av NOx när 

temperaturen överstiger 1040 °C, en temperatur som är lägre än den temperatur vi har räknat 

med i rapporten. Vi tror alltså att det är av stor vikt att göra kontinuerliga mätningar för att 

hitta en gränstemperatur varvid termisk NOx börjar bildas, då gränstemperaturen bevisligen 

skiljer sig från anläggning till anläggning. Detta har vi även märkt när vi söker information 

om termisk NOx, då de flesta källor anger olika gränstemperaturer. 

Vi tror inte att våta skrubberanläggningar kommer att vara lämpliga i länder under utveckling 

då vattnet som används inte går att använda i ett slutet system. Kontinuerlig tillförsel av 

vatten krävs alltså och det kan i sig kan vara ett problem. Torrskrubber där man injicerar 

aktivt kol och släckt kalk tror vi är det lämpligaste valet eftersom man då binder dioxiner, 

furaner, svaveldioxid och till viss del väteklorid och vätefluorid. Problem med vattentillförsel 

kan undvikas samtidigt som att man slipper hanteringen av lakvatten. Semitorr skrubber 

binder väteklorid och vätefluorid bättre och lär behöva appliceras om utsläpp av dessa ämnen 

blir för stora. Det är dock svårt att fastställa vilken typ av skrubber som ska användas innan 

mätningar har gjorts. I en skrubber används alltid ett textilfilter vilket kan leda till att ett 

elektrostatiskt filter inte alltid behövs. Om stofthalterna är för höga efter skrubbern kan ett 

elektrostatiskt filter användas som komplement. 
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7 Slutsats 

Det slutsatser som dras av avfallsförbränning för att uppnå en fullständig förbränning är 

följande: 

- Förbränningstemperatur – För att uppnå en fullständig förbränning men samtidigt 

undvika termisk NOx bör förbränningstemperaturen ligga mellan 800 – 1100 °C 

- Uppehållstid – För att bränslet ska förbrännas helt bör rökgasen hålla den ovan givna 

temperaturen i minst 2 sekunder 

Vid ofullständig förbränning sker följande: 

- Dioxiner och furaner släpps ut i rökgasen utan att ha hunnit brytas ned i förbränningen 

- Kolmonoxid hinner inte oxideras till koldioxid 

- Det blir mer bottenaska och oförbränt avfall i askan ställer högre krav på hanteringen 

Höga utsläpp av kväveoxider, dioxiner och furaner kan reduceras med en bra 

förbränningsteknik, övriga föroreningar kan endast reduceras med rökgasrening. 

Hur höga föroreningskoncentrationerna är i rökgasen är i förhållande till emissionskraven 

finns sammanställt i tabell 5-2. Det man kan se är att samtliga föroreningshalter överstiger 

emissionskraven för EU och Vietnam och måste därmed reduceras. 

Utifrån de utsläppsvärden som räknats med i den här rapporten kommer en 

stoftavskiljningsteknik behöva appliceras oavsett i vilken region anläggningen är tänkt att 

brukas. Den vanligaste och effektivaste tekniken för detta ändamål är ett elektrostatiskt filter. 

För att uppnå samtliga emissionskrav i Vietnam måste SNCR- och skrubberteknik även 

användas. 

7.1 Förslag till framtida arbeten 

I framtiden bör mätningar göras vid de förhoppningsvis utvecklade 

avfallsförbränningsanläggningarna. Det är svårt att prediktera halterna av föroreningar i 

rökgaser, speciellt när det är osäkert vilka förbränningstekniska värden man använder. Dessa 

värden är kända när verksamheten är igång, vilket gör det lämpligt att mäta utsläppen och på 

så sätt få en bättre bild över vad som behövs göras.  

Det vore bra med en uppföljning av denna rapport. År 2018 kommer ett nytt BAT-dokument 

från EU och detta kommer förmodligen leda till ny lagstiftning i form av en uppdaterad 

version av IED. I dessa dokument kommer uppdaterade tekniker och begränsningsvärden att 

finnas och dessa kommer vara det som en verksamhetsutövare bör förhålla sig till.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

 

Figur 0-1: Figuren visar en av REKAs förbränningspannor. Bilden är tagen från REKAs anläggningsbeskrivning för den 

specifika pannan (e-post, Joel Bertilsson, 2017-04-05). 
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Bilaga 2 

Samtliga figurer i bilaga 1 härstammar från Avfall Sverige (48). 

 

Figur 0-2: Egenskaper för avfallsfraktioner. Tabellen avser matavfall, icke brännbar restfraktion, brännbar restfraktion och 

blöjor. 

 

 

Figur 0-3: Egenskaper för avfallsfraktioner. Tabellen avser gummi, papper, kartong och blandad plast. 
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Figur 0-4: Egenskaper för avfallsfraktioner. Tabellen avser laminat, glas, metall och textil. 

 

 

Figur 0-5: Egenskaper för avfallsfraktioner. Tabellen avser trä, trädgårdsavfall, mjukpapper och organiskt avfall från 

restaurang och handel. 

 



 

43 

 

 

Figur 0-6: Egenskaper för avfallsfraktioner. Tabellen avser SLF och PVC.  

 

 

Figur 0-7: Egenskaper för avfallsfraktioner. Tabellen avser polyeten, polypropen, polystyren och PET.  
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Bilaga 3 

 

  

Figur 0-8: Sammansättning av kenyanskt avfall. Bilden är hämtad från dokument skickat av Againity 

vid e-post-kontakt (e-post, Joel Bertilsson, 2017-03-29). 



 

45 

 

Bilaga 4 

Tabell 0-1: Sammansättning av vietnamesiskt avfall. Värden är hämtade från dokument skickat av Againity vid e-post-

kontakt (e-post, Joel Bertilsson, 2017-03-29). JICA, Comintel, Urenco och Samyoung är olika organisationer som gjort 

mätningar av avfallet i Hanoi, Vietnam (e-post, Joel Bertilsson, 2017-04-26). I beräkningar har endast hänsyn tagit till värden 

i kolumnen ”JICA data”. Detta har gjorts för att de andra organisationerna inte har haft samma avfallsindelning som JICA 

och för att JICA är den organisation som har, enligt författarna, lämpligast indelning.  

Types of waste JICA data Comintel data Urenco data Samyoung 

Plastic 9,0 3,0 
7,2 

8,4 

Rubber 7,1 4,2 3,8 

Aluminium - - - - 

Glass 1,3 1,3 10,2 2,7 

Ferrous metal 0,4 0,4 

 

- 

Non-Ferrous metal - - 3,1 

Brick, ceramic, stone 6,7 8,5 - 

Kitchen waste 57,5 42,0 42,0 25,6 

Paper 3,8 3,8 
5,3 

19,2 

Carton - - - 

Wood 1,3 1,3 - 7,2 

Textile 1,6 1,6 
1,8 

- 

Leather 0,7 0,7 - 

WEEE - - - - 

C&D waste - - - - 

Dangerous Chemicals 0,5 0,5 - - 

Diaper 3,3 - - - 

Furniture, appliances - - - - 

Slaughter waste - - - - 

Ash 6,8 6,8 

33,7 

- 

Other flammable substance (<10 mm) - 16,2 18,2 

Other unflammable substance (<10 mm) - 9,7 11,7 

Total 100% 100%  100% 

Humidity 57% 48% 40,1%  

Density   0,380  
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Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 0-9: Rökgasteknikskombinationer som kan användas i en reningsanläggning.  


