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Sammanfattning 

Tekniska verken är en regional koncern som verkar inom många områden. Den här rapporten 

specificerar sig på avfallshantering och emissionerna av dessa. Tekniska verken har som mål 

att bli så miljövänliga som möjligt och med hjälp av denna rapport få en bättre insikt i vilka 

avfall som är bättre och sämre för miljön. 

Rapporten använder statistiska metoder för att visa vilka avfall eller bränslen som ger upphov 

till höga eller låga halter av farliga emissioner samt vilka av dem som har högt respektive lågt 

energiinnehåll. 

Metoder som används är Lasso-regression och korsvalidering för variabelselektion. Multipel 

linjär regression används för tolkning och förklaringsgrad. För kontroll av extremvärden och 

autokorrelation har Cook´s distance respektive Durbin-Watson test används. 

Ett av resultaten som metoderna genererar är att den importerade bränslefraktionen RDFBAL 

ger upphov till höga vätekloridvärden. Under våren genomfördes en revision, alltså en 

medveten nedstängning där kraftverket renades och reparerades. Det visar sig att detta 

påverkar emissionerna både positivt och negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Tekniska verken is a regional corporation involved in many areas. This report has focused on 

waste management and their emissions. Tekniska verken has as a goal of becoming as 

environmentally friendly as possible and with the help of this report aim to get better insight 

in which waste that is better and worse for the environment.  

The report wishes to show which fuels that produces high or low emissions of hazardous 

gases and which of those have high or low energy content respectively.  

Methods used for this purpose are Lasso-regression, cross-validation and multiple linear 

regression for interpretation and explanation. To control outliers and autocorrelation, Cook’s 

distance respectively Durbin-Watson test have been used.  

One of the results generated by the methods is that the imported fuel fraction “RDFBAL” 

causes high hydrogen chloride emissions. During the spring, a revision is carried out, that is 

an intentional shutdown where the power plant is cleaned and repaired. It turned out that this 

impacted emissions both positively and negatively.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Denna kandidatuppsats i statistik är skriven och gjord på Linköpings universitet på 

programmet Statistik & dataanalys.  

Vår uppdragsgivare är Tekniska verken, och vi vill rikta ett stort tack till dem för ett gott 

samarbete och stort förtroende. De har bidragit med stort intresse och sin expertis kring 

ämnet. Utan dem skulle uppsatsen inte varit möjlig att skriva. Ett extra tack till Jakob Levén 

och Fredrik Danell. Jakob som har hjälp oss med att komma fram till problemområde och 

med data. Fredrik har väglett oss hela vägen fram och bidrag med sin allmänna kunskap om 

Tekniska verken.  

Utöver dessa vill vi tacka vår handledare Per Sidén som har bidragit med många idéer och 

hjälp kring alla statistiska metoder.   

Vi vill även rikta ett stort tack till Andréas Johansson och Faton Rekathati för deras värdefulla 

opponering och synpunkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrala begrepp 

Bränslefraktion De olika avfallen (bränslen) som kommer in till Tekniska verken och som 

sedan förbränns.  

Emission Mätvärden på olika farliga gaser innan de går igenom rökgasreningen.  

Revision Kraftverket stängs av och genomgår rening samt reparationer. Under revisionen 

förbränns inga avfall.  

Mg/Nm3 Milligram per kubikmeter givet att temperaturen är 25°C och normalt atmosfärtryck. 
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1 Inledning 
Tekniska verken strävar efter att bygga världens mest resurseffektiva region bland annat 

genom att effektivisera och behandla olika typer av avfall på bästa sätt. Tre olika kraftverk 

finns i Gärstad som producerar fjärrvärme och elektricitet från avfallsbränslen. Det gör 

Tekniska verken till en viktig aktör som vi ska försöka göra ännu mer effektiv och 

miljövänligare genom att försöka förstå hur olika avfall påverkar emissionsvärden och 

brännvärdet. Detta för att effektivisera förbränningen samt att rökgasreningen ska fungera 

optimalt. 

KV61 är kraftverket som undersöks i denna rapport. Ämnet känns särskilt intressant eftersom 

Tekniska verken finns i närområdet. Om en analys av mätdata kan hjälpa Tekniska verken att 

bli mer effektiv och miljövänligare är det en framgång. 

Miljöfrågan är idag större och viktigare än någonsin. Det är viktigt att värna om miljön och 

för att kunna säkra jordens framtid måste vi alla bli bättre. Ett steg på vägen är att göra 

avfallshanteringen så effektiv och miljövänlig som möjligt. 

1.1 Uppdragsgivare 

Tekniska verken är en aktör som erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, 

hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel i Östergötland. 

Visionen Tekniska verken har är att skapa världens mest resurseffektiva region. De beskriver 

sitt miljöarbete med citatet nedan. 

”På Tekniska verken strävar vi efter att skapa helhetslösningar som är långsiktigt fördelaktiga 

för samhället, miljön och ekonomin och med minsta möjliga belastning på miljön. Vår vision 

om att skapa världens mest resurseffektiva region leder vårt arbete framåt varje dag.” 

(Tekniska verken, 2016).  

1.2 Bakgrund  

Kraftverket KV61 som finns i Gärstad, Linköping, är det nyaste kraftverket Linköping har 

och är även det kraftverk där mest forskning utförs, detta kraftverk producerar 470 GWh 

värme vilket motsvarar årsbehovet för 23 500 villor. Det finns mycket mätdata på kraftverket 

som behöver analyseras. Därför har en problemställning uppkommit och även ett tillfälle att 

göra en vetenskaplig rapport för detta område. Kraftverket producerar både fjärrvärme och el 

(Tekniska verken, 2017). 

Problemområdena har uppkommit genom diskussion med yrkeskunniga på Tekniska verken 

som har insikt i hur kraftverket fungerar. De vill ha kunskap om vilka bränslefraktioner som 

ger upphov till höga emissionsvärden samt till variation i brännvärde. För att få kunskap om 

detta måste en statistisk analys göras från mätdata. Vilka variabler och fraktioner som 

påverkar emissionsvärdena samt brännvärdet är något Tekniska verken önskar veta. I och med 

detta formas problemområdet, syftet och frågeställningarna.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning av mätdata är att försöka hitta relevant information om vilka 

bränslefraktioner som påverkar ett antal utvalda variabler. Genom undersökningen kan 

företaget få bättre förståelse för vilka bränslefraktioner som orsakar onormalt höga eller låga 

värden.  
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1.4 Frågeställningar 

 Vilka bränslefraktioner förklarar variationen i emissionsvärdena? 

 

 Hur mycket påverkar bränslefraktionerna emissionsvärdena och brännvärdet? 

1.5 Etiska och samhälleliga aspekter 

Eftersom inga individer behandlas i denna rapport finns inga särskilda etiska aspekter att ta 

hänsyn till. Mätdata av denna typ är inte konfidentiell och kan publiceras utan vidare 

eftertanke. 

Studien behandlar ett kraftverk som ger Östergötland el och värme. Detta medför ett stort 

ansvar för Tekniska verken eftersom kraftverket har en stor inverkan på miljön. Kan 

kraftverket effektiviseras kan miljöutsläppen minimeras och därmed göra Östergötland till ett 

grönare landskap. 

1.6 Tidigare studier 

Lina Ahrnstein och Johanna Dahlberg (2012) skriver en kandidatuppsats som behandlar ett 

liknande ämne där de jämför RDF och annat avfall. RDF-bal är med som en av de större 

bränslefraktionerna i datamaterialet och ansågs därför extra intressant att undersöka vidare. 

De jämför de olika avfallen ur ett miljöperspektiv vilket anses relevant eftersom Tekniska 

verken alltid strävar efter att bli så miljövänliga som möjligt. Författarna kommer fram till att 

energin som utvinns ur avfallsfraktionerna beror på typen av avfall, dess fuktighet samt den 

brännbara andelen. De presenterar även vilka avfallstyper som det utvinns mest energi ifrån. 

Beräkningarna från denna studie är gjorda på data från Säverstaverket. 

En forskning gjord av Berg et al.(2005) för Värmeforsk Service AB i Stockholm undersöker 

kraftverk och ökar kunskapen kring problem med olika avfallsfraktioner. De fokuserar främst 

på beläggning av sot vilket inte är en del av denna rapport. Forskningen kommer fram till att 

vissa värden som denna rapport också ska undersöka ökar eller minskar beroende på vilken 

fraktion som förbränns. Forskarna kommer bland annat fram till att insprutningen av sulfat i 

pannan vid förbränning ger en ökad svaveldioxidhalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. Data 
I detta kapitel beskrivs de två datamaterialen och vilka variabler de innehåller. En del 

variabler kommer att beskrivas mer ingående eftersom det är främst de som kommer att 

undersökas. Bearbetningen av data kommer även att redogöras i detta kapitel. 

2.1 Förbränning 

 

 

Figur 1, Kraftverkets förbränningsprocess 

I figur 1 presenteras kort hur förbränningen går till i kraftverket och de relevanta delarna för 

rapporten. Avfallet som utgör de olika bränslefraktionerna levereras till kraftverket med 

lastbil och samlas i en bunker. Bränslefraktionerna är bränslet och det som driver 

generatorerna i kraftverket. I nästa steg sköts klon som fördelar avfallen manuellt. Sedan går 

avfallen vidare till förbränningen, den blå ringen i figur 1. Det är ifrån förbränningen 

emissionsvärdena mäts. Tekniska verken har olika gränser att hålla sig inom gällande olika 

utsläpp, därför är kommande steg viktiga. Gaserna går sedan över till ekonomisern, den röda 

ringen i figur 1, som har till uppgift att reglera temperaturen på de olika rökgaserna. 

Anledningen är att optimera reningsprocessen. Detta görs innan den går in i den så kallade 

torra reningen, se den gröna ringen. Partiklar, tungmetaller, svavel, saltsyra och dioxiner 

avskiljs här och är ett viktigt steg för att få ned utsläppen. I nästa steg som är våtgasreningen 

avskiljs klorider, kvicksilver, ammoniak, svaveldioxid och andra lättlösliga salter. I detta steg 

finns även ett så kallat värmeåtervinningssteg där energin i vattenångan tas till vara. Är 

emissionsvärdena för höga överbelastas reningsprocesserna och det är vad rapporten vill 

förebygga. I sista steget går utsläppen ut i skorstenen, dvs. resterna efter förbränning, 

ekonomiser och torr- och våtrening. (Tekniska verken, 2015) 
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2.2 Mätdata 

Tekniska verken har extraherat mätdata från 75 mätpunkter i ett kraftverk varje timme under 

hela 2017. Mätdata som användes är timvisa medelvärden. Möjligheten fanns att välja vilket 

intervall som önskades, intervall för varje timme valdes men detta gjordes sedan om till 

intervall för varje vecka, mer om detta kommer i avsnitt 2.3. 

2.2.1 Variabler 

De olika variablerna och emissionsvärdena kommer att förklaras mer ingående i detta avsnitt. 

Väteklorid (HCL) har stickande lukt. I höga halter är gasen farlig och väteklorid kan även ge 

brännskador på huden. Vid förbränning av avfall i 1 000-2 000ºC som innehåller klorhaltiga 

organiska ämnen, till exempel plast, kan väteklorid bildas (Nationalencyklopedin, 2018). 

Svaveldioxid (SO2) är en farlig gas som har en lukt som är stickande. I höga halter av 

svaveldioxid påverkas andningen och astmatiker kan vara speciellt känsliga. Växter skadas 

även av svaveldioxid redan vid låga värden av gasen. Denna farliga gas bidrar till 

försurningen av mark och vatten i naturen. Vid förbränning av svavelhaltiga kol- och 

petroleumprodukter uppstår svaveldioxid som en biprodukt. (Nationalencyklopedin, 2018).  

Kväveoxid (NO) är en giftig gas som bildas vid förbränning. Redan vid låga värden av 

kväveoxid blir den giftig och farlig för naturen. Ozonlagret blir nedbrutet av kväveoxid och är 

därför viktig att hantera och reglera för miljön. (Nationalencyklopedin, 2018).  

Tekniska verken påverkar denna giftiga gas genom att medvetet fylla på med ammoniak 

(NH3) som då sänker värdena. De försöker hitta en balans mellan dessa två värden. Detta 

kommer troligtvis leda till vissa mönster i data  

Brännvärdet är energiinnehållet i bränslefraktionen och denna påverkar starkt hur bra det 

brinner. 
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Figur 2, Veckomedelvärden av vätekloridvärden år 2017 

Punktdiagrammet i figur 2 visar veckovisa medelvärden för vätekloridvärden i enheten 

milligram per kubikmeter. Emissionsvärdena ser ut att ha minskat något efter en revision som 

genomfördes under veckorna 18-25 jämfört med emissionerna innan revisionen genomfördes. 

Denna revision kommer att beskrivas utförligare under avsnitt 2.1.2. 

 

 

Figur 3, Veckovisa medelvärden av svaveldioxidvärden år 2017 

Punktdiagrammet i figur 3 visualiserar kraftverkets svaveldioxidvärden i milligram per 

kubikmeter under hela år 2017. Möjligtvis har revisionen gjort att emissionerna av 

svaveldioxid har ökat något, detta kommer att testas senare i rapporten. 
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Figur 4, Veckovisa medelvärden av kväveoxidvärden år 2017 

I figur 4 visas de veckovisa medelvärdena för emissionen av kväveoxid i milligram per 

kubikmeter. Det ser ut som att revisionen kan ha haft en liten påverkan på emissionerna 

eftersom värdena ser ut att ha ökat något efter uppehållet. Vecka 27 är det en observation som 

är väldigt hög, denna kommer senare att testas för att se om den kan klassas som en 

uteliggare. 

 

Figur 5, Veckovisa medelvärden för brännvärde år 2017 

De veckovisa medelvärdena för brännvärde visualiseras i figur 5. Under hela revisionen låg 

även brännvärdet på noll eftersom ingenting förbrändes under denna period. Det går inte se 

något tydligt mönster att brännvärdet ska ha påverkats av revisionen. 
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2.2.2 Bortfall mätdata 

Alla värden med en timvis panneffekt lägre än 55 MW togs bort då kraftverket anses vara ur 

drift och klassas därmed som bortfall. Hela observationen med en panneffekt lägre än 55 MW 

rensades och togs bort helt ur datamaterialet. Detta resulterade i att 2046 observationer togs 

bort och 6024 observationer kvarstod. En av anledningarna till att panneffekten blir lägre än 

55 MW är att kraftverket igensätts av sot. Det medför att de måste stänga av kraftverket och 

rengöra och detta kan ta flera dagar. Den andra anledningen är att revision sker en gång per år. 

Revision innebär att man försöker nollställa kraftverket för att förebygga framtida driftstopp, 

detta gjordes från slutet av maj till slutet av juni och därmed rensades hela denna period från 

datamaterialet. Det fanns också extremvärden i mätdata som rensades bort, extremvärdena är 

definierade av Tekniska verken genom deras expertis i ämnet.   

2.3 Bränslefraktioner 

Den andra delen data som används är bränslefraktioner. Detta är typen av avfall som används 

som bränsle i kraftverket och förbränns. Under år 2017 använde sig Tekniska verken av 28 

olika typer av bränslefraktioner. Varje dag tömdes i genomsnitt 29 leveranser av de olika 

bränslefraktionerna i kraftverket. Vissa av fraktionerna är mer förkommande än andra, vissa 

leverantörer är alltså större och levererar större kvantiteter.  
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2.3.1 Avfallstyp 

De olika avfallstyperna får en kortare beskrivning i tabell 1. 

 

Tabell 1, Beskrivning av bränslefraktioner 

Bränslefraktion Beskrivning 
Tryckimpregnerat virke krossat 
Sekretess 
RT-trä målat ej krossat 
RDFBAL 
Provleverans 
Möbelkross 
Mixavfall industri 
Metallhydroxidslam 
Krossat industriavfall 
Krossat IND walkingfloor 
Industri walkingfloor 
Hårdplast verksamhet 
Hushållsavfall storbil 
Hushållsavfall småbil 
Hushållsavfall 
Hushållsavfall Walkingfloor 
H-avfall till optisk sortering 
Grotflis krossad 
Fyrkantsbal industri 
FA förbehandling 
FA-dekl till förbränning  
EJ FA förbehandling 
Brännbart rens från R-verket 
Brännbart industriavfall storbil 
Brännbart industriavfall småbil 
Brännbart från ÅVC 
Brännbart från sortering 
BALAT Hushållsavfall 

Altaner, telefonstolpar som är behandlat, krossas innan förbränning 
Hemligstämplat avfall 
Returträ t.ex. europapall eller trämöbler 
”Refuse Derived Fuel”, avfall importerat från Storbritannien 
Testleveranser från olika leverantörer  
Krossade sängar eller möbler där metallerna sorteras ut innan 
Industriavfall, spill från industri som måste blandas upp innan förbränning 
Slam från metallindustrin som blir till av att metaller renas. Ej återvinningsbart 
Utsorterat industriavfall som krossas och levereras i container 
Utsorterat industriavfall som krossas och levereras i WF 
Industriavfall som hämtas av lastbilar med s.k. walkingfloor 
Exempel plastburkar, plastdunkar och plastflaskor 
Hushållsavfall som hämtas av större lastbilar 
Hushållsavfall som hämtas av mindre lastbilar 
Vanliga hushållsavfall, gröna påsen, t.ex. täcken, mattor osv. 
Hushållsavfall som är svåra att t.ex. lägga i lådor 
Gröna påsen 
T.ex. grenar och trädtoppar 
Avfall från industrin, t.ex. papper, frigolit, plast och gummi 
Farligt avfall t.ex. spillrester från industrin ”oljeraggs” 
T.ex. tomma färgburkar som går direkt till förbränningen 
T.ex. färgrester/pulver, slam från industri, matavfall i glasburk 
Saker som slängs i toaletten, t.ex. servetter, bindor, tamponger osv. 
Huvudsakligen papper, plast och trä från industrier 
Huvudsakligen papper, plast och trä från industrier 
Brännbart avfall hämtat från Återvinningscentraler 
Avfall som Tekniska verken hämtat och sorterat 
Hushållsavfall som kommer i balar 
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Figur 6, Summan av bränslefraktionerna som förbrändes under år 2017 

I figur 6 visualiseras hur många ton av varje bränslefraktion som har förbränts i kraftverket 

under hela 2017. Grafen visar att ”Industri walkingfloor” är den bränslefraktionen som har 

förbränts mest under året. Andra bränslefraktioner som förbränts i stora mängder är 

”Hushållsavfall walkingfloor” och ”RDFBAL”. Tillsammans stod dessa tre bränslefraktioner 

för ungefär 55 procent av den totala förbränningen. Många av de bränslefraktionerna som 

knappt syns i grafen har bara förbränts någon enstaka gång i små mängder under året.    

2.4 Databearbetning 

Datamaterialet behöver vara strukturerat på olika sätt beroende på vilka metoder används och 

vilka utgångspunkter som finns. En av utgångspunkterna var att bunkern, dvs. där lastbilar 

släpper soporna, töms helt varje söndag. Alla variabler gjordes om till veckovisa medelvärden 

av den anledningen. Bränslefraktionerna gjordes om till andelar för varje vecka så att varje 

fraktion är proportionerlig mot de andra fraktionerna och för lättare tolkning i framtida 

modeller. 

Under revisionen fortsatte bränslefraktionerna att komma in till kraftverket, de lagrades då i 

en stor bunker. Bränslefraktionerna summerades under de veckor kraftverket var avstängt och 

veckan som det startade igen räknades andelar ut.  

Eftersom revisionen under veckorna 18-25 misstänktes påverka emissionerna skapades en 

indikator-variabeln ”Period”. Veckorna innan vecka 18 kodades till 0 och veckorna efter 

vecka 25 kodades till 1. Denna variabel användes och testades tillsammans med 

bränslefraktionerna för att se om den statistiskt säkerställt påverkar emissionsvärdena. I vecka 

25 startade de upp kraftverket på lördagskvällen. På grund av detta slog vi samman vecka 25 

med 26 för att de inte hann bränna upp alla fraktioner som kommit in under revisionen.  

Det fanns många bränslefraktioner som endast förbrändes en gång under hela året, detta 

ansågs vara för få observationer för att ta med i modellerna och eftersom de kan påverka 
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resultatet. Efter diskussion med Tekniska verken har dessa observationer tagits bort helt ur 

datamaterialet. Bränslefraktionerna i fråga är ”BALAT Hushållsavfall”,”Grotflis krossad”, 

”Metallhydroxidslam”, ”Provleverans”, ”RT-TRÄ Målat ej krossat”, ”Sekretess” och 

”Tryckimpregnerat virke krossat”.  

2.4.1 Programvaror 

De program som har använts för att bearbeta data, rita diagram samt statistiska beräkningar är 

Rstudio, version 1.0.153. Paketet glmnet i RStudio har använts för att anpassa Lasso-

regression samt för korsvalidering. För framtagning av tabellvärden har Minitab använts.  
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3. Metod 
I detta kapitel kommer alla statistiska metoder som har använts för att få svar på 

frågeställningarna att presenteras. Efter databearbetningen finns få observationer kvar men 

många variabler. Eftersom syftet är att förklara hur olika emissioner påverkas av 

bränslefraktionerna är målsättningen att hitta signifikanta och betydelsefulla parametrar. 

Metoder som är bra på att hantera denna typ av datamaterial är shrinkagemetoder som 

kommer ge oss ett visst antal förklarande variabler som betydande. Därför kommer Lasso-

regression anpassas som gör detta på ett lämpligt sätt. För att få en enklare tolkning anpassas 

även en multipel linjär regression. 

3.1 Lasso-regression 

Med shrinkagemetoder skattas en modell som innehåller alla förklarande variabler med en 

teknik som reglerar koefficienternas skattningar och krymper koefficienterna mot noll. När 

koefficienterna krymper och går mot noll minskar även variansen i skattningarna.  

En av de vanligaste shrinkagemetoderna är Lasso-regression (Least Absolute Shrinkage and 

Selection Operator). Denna metod undviker många av problemen med överanpassning som 

kan ske när det är många förklarande variabler i modellen. Lasso-regression är en relativt ny 

metod och har en del fördelar gentemot andra shrinkagemetoder. Till exempel har Lasso-

regression har förmågan att sätta parametrar till noll till skillnad mot Ridge-regression som 

inte kan det, detta kommer beskrivas noggrannare under figur 7. I rapporten används Lasso-

regression som variabelselektion. I formel 1 visas hur koefficienterna beräknas.  

 

�̂�𝑙𝑎𝑠𝑠𝑜 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽 ∑ (𝑦𝑖 − 𝛽0 − ∑ 𝑥𝑖𝑗𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

)

2

+ 𝜆 ∑|𝛽𝑗|

𝑝

𝑗=1

 

𝑁

𝑖=1

                       

Där 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽 väljer ut det värde på 𝛽 som minimerar uttrycket. Den första termen av formel 

1 ovan är RSS (Residual sum of sqaures) och därmed kan uttrycket förenklas enligt formel 2. 

Där N är totala antalet observationer, p antalet parametrar och x de förklarande variablerna.  

�̂�𝑙𝑎𝑠𝑠𝑜 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽𝑅𝑆𝑆 +  𝜆 ∑|𝛽𝑗|

𝑝

𝑗=1

 

Om kunskapen finns att några parametrar är mycket viktigare än andra och vill bygga en 

modell på dessa parametrar är denna form av regression användbar. Koefficienterna krymper 

mot noll med hjälp av ett ℓ1-straff när 𝜆-värdet är tillräckligt stort. ℓ1-straffet av koefficienten 

β ges av 𝜆||𝛽||
1

= 𝜆∑|𝛽𝑗| och syns i den högra termen av formel 2. Straffet är alltså summan 

av absolutbeloppet av alla koefficienter multiplicerat med 𝜆. Detta medför att 𝜆-värdet är 

mycket viktigt för antalet parametrar som väljs ut. Straffet minskar eller ökar alltså beroende 

på 𝜆. När 𝜆-värdet är noll kommer Lasso-regressionen ge den minsta kvadratskattningen 

eftersom den andra termen blir noll. När 𝜆-värdet däremot är tillräckligt stort kommer Lasso-

regression ge modellen när alla koefficienter är noll (Hastie, Tibshirani &  Friedman, 2008) 

(James, Witten, Hastie & Tibshirani, 2017). 

(1) 

(2) 
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Figur 7, Lasso-visualisering 

Grafen i figur 7 visualiserar vad Lasso-regression gör med 𝛽-koefficienterna. Romben är 

absolutbeloppet av alla skattade betakoefficienter multiplicerat med 𝜆. De blå ellipserna är 

konturerna av RSS när den ökar. Punkten där ellipsen möter romben ger Lasso-skattningen av 

betakoefficienterna. Ovanstående exempel är med endast två koefficienter och i detta fall hade 

𝛽1 satts till 0 men 𝛽2 hade varit betydande för modellen. �̂� är minsta kvadratskattning utan 

minskning av parametrarna. När antalet förklarande variabler är fler än två blir den blå 

begränsningen en polytop (mångdimensionell) istället för en romb. Skillnaden mellan Lasso-

regression och Ridge-regression är straffet. Ridgestraffet blir en cirkel eftersom den använder 

sig av ett ℓ2-straff av 𝛽. ℓ2-straffet av koefficienten 𝛽 ges av 𝜆||𝛽||
2

2
= 𝜆 ∑|𝛽𝑗|

2
, i övrigt ser 

Lasso- och Ridgeformlerna likadana ut. Eftersom ℓ2-straffet ger en cirkel kommer det 

innebära att ellipserna inte kommer kunna träffa straffet vid noll för Ridge-regression som 

alltså Lasso-regression klarar av. Sannolikheten att konturerna av RSS träffar ett hörn på en 

romb är betydligt högre. 
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3.2 Korsvalidering 

Korsvalidering används i syftet att välja 𝜆. Rapporten avser att välja det 𝜆 som ger oss lägst 

fel på testdata. 

Korsvalidering tar in en mängd olika 𝜆-värden och beräknar MSE för de olika värdena. I 

paketet glmnet i R är standard K=10 nfolds men detta bör anpassas efter hur stort data och 

vilken typ av data som innehas. Nfolds är hur många delar data delas upp i. Exempelvis väljs 

K=5 fås 4/5 träningsdata och 1/5 valideringsdata. Notationen K kommer användas för antal 

folds.  

Data delas i K antal lika stora delar, (F1,...,𝐹𝐾). Sedan skattas modellen K gånger och varje 

gång bortser den ifrån en av delarna för att skatta modellens parametrar (Hastie, Tibshirani & 

Friedman, 2008). 

 

 

Figur 8, exempel på korsvalideringens uppdelning 

I figur 8 visualiseras hur korsvalideringen kan delas upp i tränings- och valideringsmängd. I 

exemplet finns 100 observationer som korsvalideringen har delat upp i fem lika stora 

mängder. Den grönmarkerade rutan används som valideringsmängd i första iterationen, de 

resterande rutorna är träningsmängd. I den andra iterationen används den andra rutan som 

valideringsmängd och resterande som träningsmängd. Korsvalideringen gör sedan likadant i 

alla iterationer vilket gör att alla delmängder kommer användas som både träningsmängd och 

valideringsmängd. 

När korsvalideringen anpassas med Lasso-regression inkluderar det ett 𝜆-värde som ger oss 

mer eller mindre regularisering. Korsvalideringen hittar en balans mellan underpassning och 

överanpassning genom att se hur väl modellen anpassar valideringsdata. När korsvalideringen 

har itererat med alla olika mängder som valideringsmängd beräknas MSE för mängderna. Det 

𝜆-värde som ger det lägsta MSE är det som sedan kommer användas i Lasso-regressionen. 

Nedan visas formlerna för korsvalideringens MSE samt medelvärdet för alla MSE för 

iterationerna. 

 

𝐸𝑘(𝜆) =
1

𝑁𝑘
∑ (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖�̂�−𝑘(𝜆))

2

𝑖∈𝐼𝑘

 

Där 𝑁𝑘 är antal observationer i valideringsdata för fold k och 𝐼𝑘 är mängden observationer i 

valideringsdata för fold k. �̂�−𝑘 betyder att träningsdata skattas utan den k:te folden.  

 

𝐶𝑉(𝜆) =
1

𝐾
∑ 𝐸𝑘(𝜆)

𝐾

𝑖=1

 

 

(3) 

(4) 
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3.3 Multipel linjär regression 

Regressionsmodeller som innehåller mer än en förklarande variabel kallas multipla linjära 

regressionsmodeller. Dessa modeller skattar bland annat parametrar och testar vilka 

parametrar som är signifikanta. Modellen beräknar även R2 som visar hur stor del av 

variationen som förklaras av modellen. I formel 5 och 6 visas minsta kvadratskattningen av 

betaparametrarna respektive regressionsmodellen. 

 

�̂� = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌 

 

�̂� = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝 + 𝜖 

 

 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑(�̂�𝑖 − �̅�)2 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2 

𝑅2 =
𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

R2 i formel 7 visar hur stor del av variationen som förklaras av modellen. Desto högre värde 

på R2 desto bättre är modellen givet att residualerna ser normalfördelade ut och har konstant 

varians. 

 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 

𝐻𝑎: 𝛽𝑗 ≠ 0 

   𝑡 =
𝑏𝑗

𝑠𝑏𝑗

             𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 𝑡
[
𝛼
2

]

𝑛−(𝑘+1)
 

Alla förklarande variabler i modellen testas för att se om de är signifikanta. I formel 8 visas 

hypoteserna samt hur t-värdet beräknas. Detta t-värde jämförs sedan med det kritiska t-värdet, 

är absolutbeloppet för det beräknade t-värdet större än det kritiska t-värdet förkastas 

nollhypotesen att den förklarande variabeln är lika med noll på den signifikansnivån som 

väljs. I rapporten används detta för att se vilka bränslefraktioner som signifikant påverkar 

emissionerna. (Bowerman, O’Conell & Koehler, 2004). 

 

 

 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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3.4 Residualanalys 

Vid anpassning av linjär regression är det viktigt att titta på att residualerna ser 

normalfördelade ut och har en konstant varians. Om modellen inte uppfyller dessa 

förutsättningar går det inte att dra slutsatser av analysen på grund av att skattningarna inte blir 

korrekta. Eftersom det är viktigt att residualer inte har mönster eller har uteliggare 

kommer därför residualerna plottas och tolkas. Nedan visas hur residualerna är beräknade 

(Bowerman, O’Conell & Koehler, 2004). 

 𝑒 = 𝑦 − �̂� = (𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑦 − 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑦) 

 

3.5 Cook’s Distance 

För att hitta uteliggare som är inflytelserika på modellen kan Cooks Distance användas. 

Metoden tar bort en observation i taget och jämför minstakvadratskattningen med 

minstakvadratskattningen när alla observationer är med. Är Cooks D-värdet tillräckligt stort 

kommer observationen som togs bort markeras som inflytelserik. För att bestämma om värdet 

är tillräckligt stort jämförs värdet med två värden ifrån F-fördelningen, F[.80], den tjugonde 

percentilen av fördelningen och F[0.50], den femtionde percentilen. Värdena ifrån F-

fördelningen är baserade på (k+1) som täljare och [n – (k + 1)] som nämnare i antalet 

frihetsgrader. 

Formeln för D-värdet räknas ut enligt (Kutner, Nachtsheim, Neter & Li, 2005). 

𝐷𝑖 =
∑ (�̂�𝑚 − �̂�𝑚(𝑖))

2𝑁
𝑚=1 

𝑝𝑀𝑆𝐸
 

Där �̂�𝑚 är vektorn av de skattade värdena när alla observationer inkluderas och �̂�𝑚(𝑖) är 

vektorn av de skattade värdena där den inte inkluderar observation i.  

Om D är mindre än F[.80] ska den inte anses som inflytelserik. Är observationen däremot större 

än F[0.50] ska den anses som inflytelserik och därmed tas bort. Ligger observationen mellan de 

två F-värdena kan den ha inflytelse och denna bör undersökas noggrannare. (Bowerman, 

O’Conell & Koehler, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 

(11) 
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3.6 Durbin-Watson Test 

Denna metod används för att upptäcka autokorrelation mellan residualerna. Ser residualerna 

ut att vara positivt/negativt autokorrelerade kan detta säkerställas med ett Durbin-Watson test 

(Bowerman, O’Conell & Koehler, 2004).  

 

𝐷 =
(∑ (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2𝑛

𝑡=2 )

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1

 

Där e är residualerna i den multipla linjära modellen och t är tidpunkt. Hypoteserna för positiv 

respektive negativ autokorrelation ser ut enligt: 

 

𝐻0: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 

𝐻𝑎: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 ä𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 

1. 𝑂𝑚 𝐷 < 𝐷𝐿,𝛼 , 𝑓ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎 𝐻0 

2. 𝑂𝑚 𝐷 > 𝐷𝑈,𝛼 , 𝑓ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝐻0 

3. 𝑂𝑚 𝐷𝐿,𝛼 ≤ 𝐷 ≤  𝐷𝑈,𝛼 , ä𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑠ä𝑘𝑒𝑟𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡 

 

𝐻0: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 

𝐻𝑎: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 ä𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 

1. 𝑂𝑚 (4 − 𝐷) < 𝐷𝐿,𝛼 , 𝑓ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎 𝐻0 

2. 𝑂𝑚 (4 − 𝐷) > 𝐷𝑈,𝛼 , 𝑓ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝐻0 

3. 𝑂𝑚 𝑑𝐿,𝛼 ≤ (4 − 𝐷) ≤  𝐷𝑈,𝛼 , ä𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑠ä𝑘𝑒𝑟𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡 

 

Om 𝐻0 kan förkastas är residualerna autokorrelerade, om 𝐻0 inte kan förkastas finns det ingen 

autokorrelation bland residualerna. De kritiska värdena hämtas från en Durbin-Watson tabell 

(Stanford University, 2018).  

 

 

 

 

  

(12) 
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4. Resultat 
I detta kapitel beskrivs resultaten gällande frågeställningen. Kapitlet kommer delas upp i ett 

antal avsnitt där varje avsnitt behandlar varje metod som använts. 

4.1 Korsvalidering 

Under detta avsnitt har korsvalidering för de olika emissionsvärdena och brännvärdet 

genomförts. Korsvalideringen har beräknat cirka 100 olika modeller med olika 𝜆-värden. 

Modellerna med tillhörande MSE kommer att visualiseras var för sig i avsnittet nedan. I varje 

korsvalidering som beräknas används 5 folds, 4/5 träningsdata och 1/5 valideringsdata.  

 

Figur 9, MSE för olika 𝜆-värden på vätekloridvärden 

I figur 9 visas ett punktdiagram som visualiserar ”mean square error” för olika 𝜆-värden. De 

grå intervallen beskriver standardavvikelsen för varje 𝜆-värde som i sin tur är baserat på fem 

folds. Den streckade röda linjen visar vilket 𝜆-värde som gav lägst MSE. Det 𝜆-värde som 

hade lägst MSE när korsvalideringen genomförts var exponenten av 3,31. Värdena på grafen 

logaritmerades för att få en mer visuellt tilltalande graf. Detta 𝜆-värde användes sedan i 

Lasso-regressionen som kommer att genomföras i senare avsnitt.  
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Figur 10, MSE för olika λ-värden på svaveldioxidvärden 

I diagrammet i figur 10 visualiseras MSE-värdet för olika värden på λ. Den streckade röda 

linjen visar vilket λ-värde som resulterade i lägst MSE för korsvalideringen. Detta värde är 

logaritmen av 7,31 vilket är 1,99. Värdet användes sedan när Lasso-regressionen anpassades.  

 

 

Figur 11, MSE för olika λ-värden på kväveoxidvärden 

Korsvalideringen för kväveoxidvärden visas i figur 11. När logaritmen av λ-värdet är 0,49 är 

MSE som lägst och detta λ-värde kommer att användas i Lasso-regressionen i kommande 

avsnitt. 
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Figur 12, MSE för olika λ-värden på brännvärde 

En korsvalidering gjordes även för brännvärdet i kraftverket. MSE är som lägst när 

logaritmen av λ är -2,73.  

 

Figur 13, Lasso-regressionens variabelselektion för väteklorid 

När λ-värdet höjdes i Lasso-regressionen ökade straffet och i takt med detta minskar 

koefficienterna och går mot noll. I figur 13 är alla 21 variablerna med i figuren men många 

krymptes och sattes till noll när logaritmen av 𝜆 ligger runt två. Den högra figuren visar en 

förstoring av figuren till vänster när logaritmen av 𝜆 ligger runt 2-5. Den streckade röda linjen 

visar det 𝜆-värde som hade minst MSE och användes i Lasso-regressionen. Vid detta värde är 

det fyra bränslefraktioner som har betydelse för emissionen och det är dessa fraktioner som 

kommer att tas med i Lasso-regressionen.  
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Figur 14, Lasso-regressionens variabelselektion för svaveldioxid 

Precis på samma sätt som Lasso-regressionen gjorde en variabelselektion för väteklorid har 

den i figur 14 gjort likadant för svaveldioxid. Modellen selekterade ut nio variabler som 

påverkar svaveldioxidemissionerna. 

 

Figur 15, Lasso-regressionens variabelselektion för kväveoxid 

För kväveoxidemissionerna valde Lasso-regressionen ut tre bränslefraktioner som har 

betydande effekt på emissionen, dessa är de linjer som inte har krympt till noll vid den röda 

streckade linjen som visualiserar 𝜆-värdet med lägst MSE. 

 

Figur 16, Lasso-regressionens variabelselektion för brännvärde 



 21 

För brännvärde selekterades åtta variabler ut enligt Lasso-regressionen och det visualiseras i 

figur 16. Den röda linjen visar vilket 𝜆-värde som ger lägst MSE och dessa variabler anpassas 

i Lasso-regressionen i nästa avsnitt. 

4.2 Lasso-regression 

I detta avsnitt har Lasso-regressionen anpassats med 𝜆-värdena som gav lägst MSE enligt 

korsvalideringen. För varje responsvariabel (emissionerna och brännvärdet) har 

variabelselektion med Lasso-regression som metod genomförts.  

 

Tabell 2, Lasso-regression för de olika emissionerna och brännvärde 

 

I tabell 2 har en Lasso-regression genomförts med de olika emissionerna och brännvärdet som 

responsvariabel. De olika bränslefraktionerna användes som förklarande variabler. Metoden 

har valt ut de bränslefraktioner som är betydande och påverkar kraftverkets emissioner av 

väteklorid, svaveldioxid, kväveoxid samt hur de påverkar brännvärdet i kraftverket. De som 

inte har någon påverkan på emissionerna har satts till noll av Lasso-regressionen. I tabell 2 

syns det att ”Fyrkantsbal Industri” och ”RDFBAL” ökar emissionerna av väteklorid medan 

”Industri walkingfloor” och perioden efter revisionen inte bidrar till ökade emissioner av 

väteklorid.  

Coefficients Väteklorid Svaveldioxid Kväveoxid Brännvärde 

Intercept 663,30 290,03 44,95 10,08 

Hushållsavfall . – 116,69  . 

Hushållsavfall småbil . . . -2,54 

Hushållsavfall storbil . – 193,48 . 0,90 

Hushållsavfall Walkingfloor . . . 1,99 

Möbelkross . . . . 

Brännbart från sortering . . . 9,13 

Brännbart industriavfall småbil . 215,55 . . 

Brännbart industriavfall storbil . . . <0,01 

Fyrkantsbal industri 14,21 191,62 . . 

Industri walkingfloor -0,46 16,56 . . 

Krossat industriavfall .  . . 

Krossat IND walkingfloor . 568,64 . 1,10 

EJ FA förbehandling . – 223,13 . . 

RDFBAL  338,13 . – 4,76 – 0,17 

Brännbart från ÅVC . . 86,34 . 

Mixavfall industri . . . . 

Hårdplast verksamhet . . . . 

Brännbart rens från R-verket . . . -151,06 

FA förbehandling . . . . 

FA-dekl till förbränning  . 836,89 . . 

Period – 129,65 36,56 3,35 . 
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I kolumn två visas vilka bränslefraktioner som påverkar svaveldioxidemissionen. Lasso-

regressionen valde ut nio bränslefraktioner som påverkar emissionerna av svaveldioxid. 

Variabeln ”Period” ökar emissionerna av svaveldioxid enligt modellen. Förbränns större 

andelar av ”Hushållsavfall”, ”Hushållsavfall storbil” och ”EJ FA förbehandling ” kommer 

emissionerna av svaveldioxid att minska enligt Lasso-regressionen. 

Emissionerna av kväveoxid visas i kolumn tre i samma tabell, denna emission påverkas av tre 

bränslefraktioner. ”Brännbart från ÅVC” och ”Period” ökar emissionerna av kväveoxid 

medan en större andel av ”RDFBAL” minskar kväveoxidemissionerna.  

Lasso-regressionen selekterar ut åtta bränslefraktioner som påverkar brännvärdet. På de tre 

föregående emissionerna har revisionen påverkat responsvariabeln men brännvärdet påverkas 

alltså inte av uppehållet. 

4.3 Multipel linjär regression 

I detta avsnitt kommer en multipel linjär regressionsmodell redovisas för varje emission eller 

variabel som undersöktes. De bränslefraktioner som ingår i de linjära regressions-modellerna 

är de som Lasso-regressionen i föregående avsnitt har valt ut som betydande.  

4.3.1 Väteklorid 

 

Tabell 3, Linjär regression för de betydande bränslefraktionerna för väteklorid 

Coefficients Estimate Std. Error T value Pr(>|t|) 

Intercept 717,04 71,14 10,08 2,05e-12 
Fyrkantsbal Industri 267,17 182,23 1,47 0,15 
Industri walkingfloor -165,97 225,23 -0,74 0,47 
RDFBAL 349,52 144,85 2,42 <0,05 
Period -175,95 38,76 -4,54 <0,01 

 

𝑅2 = 0,706 

En linjär regressionsmodell har gjorts i tabell 3 på de bränslefraktionerna som Lasso-

regressionen valde ut som betydande för emissionen av väteklorid. En av fraktionerna i den 

linjära regressionsmodellen visade sig vara signifikant på 5 procents nivå. Denna 

bränslefraktion var ”RDFBAL” som ökar kraftverkets emission av väteklorid. Variabeln 

”Period” är signifikant på 1 procents nivå och detta betyder att emissionerna av väteklorid 

minskar efter att kraftverket har reparerats och städats under revisionen. 

Vätekloridemissionerna ökar med 349,52 mg/Nm3 multiplicerat med andelen ”RDFBAL” 

som förbränns under veckan. Revisionen som genomfördes på våren minskade emissionerna 

av väteklorid i snitt med 175,95 mg/Nm3. De övriga bränslefraktionerna är inte signifikanta 

enligt modellen men eftersom Lasso-regressionen har selekterat ut dessa behålls dem. Enligt 

R2-värdet förklaras 70,6 procent av variationen i väteklorid av modellen. 
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𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣: 2,19 

𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣: 1,81 

𝐷𝐿,.05 = 1,37   𝐷𝑈,.05 = 1,66 

 

Figur 17, Residualanalys på väteklorid 

Residualer visualiseras mot tid i det översta diagrammet i figur 17. Det ser ut att vara konstant 

varians. Det finns en misstänkt autokorrelation i figur 17. Ett Durbin-Watson test gjordes för 

att se om det stämde men på 5 procent signifikans kunde det inte säkerställas att det fanns 

någon positiv eller negativ autokorrelation eftersom båda värdena hamnade över intervallet. I 

det mellersta diagrammet är residualerna visualiserade mot de skattade värdena, även här är 

det konstant varians. Residualerna ska också vara normalfördelade för att den linjära 

regressions-modellen ska anses vara användbar. I histogrammet i figur 15 ser residualerna 

normalfördelade ut och rör sig runt noll. Till höger i histogrammet syns en misstänkt 

uteliggare som kommer att undersökas senare.  
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4.3.2 Svaveldioxid 

 

Tabell 4, Linjär regression för de betydande bränslefraktionerna för svaveldioxid 

Coefficients Estimate Std. Error T value Pr(>|t|) 

Intercept 238,96 45,67 5,23 8,58e-06 
Hushållsavfall -173,71 138,83 -1,25 0,22 
Hushållsavfall storbil -330,49 230,07 -1,44 0,16 
Brännbart industriavfall småbil 428,51 256,08 1,67 0,10 
Fyrkantsbal industri 316,68 109,91 2,88 <0,01 
Industri walkingfloor 94,56 123,51 0,77 0,45 
Krossat IND walkingfloor 597,19 153,45 3,89 <0,01 
EJ FA förbehandling -486,22 228,28 -2,13 <0,05 
FA-dekl till förbränning 1999,49 1001,78 2,00 0,05 
Period 58,55 21,05 2,78 <0,01 

 

𝑅2 = 0,733 

I den linjära regressions-modellen i tabell 4 är det nio olika bränslefraktioner som på något 

sätt påverkar emissionen av svaveldioxid. En av dessa fraktioner är signifikanta på 5 procents 

signifikans och tre av dem är signifikanta på 1 procents signifikans. ”Fyrkantsbal industri”, 

”Krossat IND walkingfloor” och perioden efter revisionen ökar emissionerna av svaveldioxid. 

På 5 procent nivå är ”EJ FA förbehandling” signifikant och förbränns större andelar av 

bränslefraktionen kommer emissionerna att minska. Modellen förklarade 73,3 procent av 

variationen i svaveldioxidvärdena. 
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𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣: 1,66 

𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣: 2,34 

𝐷𝐿,.05 = 1,12   𝐷𝑈,.05 = 1,96 

Figur 18, Residualanalys på svaveldioxid 

Residualanalysen som gjordes på den linjära modellen som anpassats på svaveldioxid visas i 

figur 18. Residualerna är plottade mot både tid och skattade värden i de översta diagrammen.  

Durbin-Watson testet för positiv autokorrelation beräknades till 1,66, vilket hamnade i 

intervallet mellan den undre och övre gränsen vilket betyder att det inte går att säkerställa 

någon positiv autokorrelation. Residualerna är normalfördelade runt noll vilket stämmer 

överens med antagandet för att det ska vara en bra modell.  

4.3.3 Kväveoxid 

 

Tabell 5, Linjär regression för de betydande bränslefraktionerna för kväveoxid 

Coefficients Estimate Std. Error T value Pr(>|t|) 

Intercept 42,44 3,63 11,69 <0,01 
RDFBAL -8,35 10,12 -0,83 0,41 
Brännbart från ÅVC 168,04 58,83 2,86 <0,01 
Period 5,88 2,82 2,09 <0,05 

 

𝑅2 = 0,378 

Emissionerna av ämnet kväveoxid påverkades av tre olika bränslefraktioner. 

Bränslefraktionen ”Brännbart från ÅVC” ökar emissionerna med 168,04 mg/Nm3 

multiplicerat med andelen av fraktionen som förbrändes, denna fraktion är signifikant på 1 

procents nivå. Tabell 5 visar att variabeln ”Period” är signifikant på 5 procent signifikansnivå, 



 26 

detta betyder att efter revisionen ökar emissionerna av kväveoxid med 5,88 mg/Nm3 i 

genomsnitt. Modellen förklarar 37,8 procent av variationen i kväveoxidvärdena. 

 

𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣: 1,54 

𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣: 2,46 

𝐷𝐿,.05 = 1,42   𝐷𝑈,.05 = 1,61 

Figur 19, Residualanalys på kväveoxid 

Diagrammen i figur 19 är resultatet av residualanalysen som genomfördes på den linjära 

regressionen över kväveoxidemissioner. I det översta diagrammet visualiseras residualerna 

mot tiden, här syns det en eventuell autokorrelation vilket strider mot de antaganden som 

måste vara uppfyllda. Efter att Durbin-Watson testet genomförts kunde det dock inte 

säkerställas att det fanns en positiv autokorrelation eftersom värdet på testet hamnade emellan 

den övre och undre gränserna. Testet kunde säkerställa att det inte fanns negativ 

autokorrelation.  
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4.3.4 Brännvärde 

 

Tabell 6, Linjär regression för de betydande bränslefraktionerna för brännvärde 

Coefficients Estimate Std. Error T value Pr(>|t|) 

Intercept 10,78 0,41 26,08 <0,01 
Hushållsavfall småbil -8,81 6,78 -1,30 0,20 
Hushållsavfall storbil 1,87 1,93 0,97 0,34 
Hushåll Walkingfloor 2,43 0,95 2,55 <0,05 
Brännbart från sortering 21,01 8,72 2,41 <0,05 
Brännbart industriavfall storbil 1,39 1,59 0,87 0,39 
Krossat IND walkingfloor 2,19 1,19 1,84 0,07 
Brännbart rens från R-verket -323,48 220,84 -1,47 0,15 
RDFBAL -0,34 0,63 -0,55 0,59 

 

𝑅2 = 0,539 

Det kunde statistiskt säkerställas på 5 procent signifikans att två bränslefraktioner påverkar 

brännvärdet. Dessa fraktioner var ”Hushåll walkingfloor” och ”Brännbart från sortering”. 

Brännvärdet ökar i genomsnitt med 2,43 MJ/kg multiplicerat med andelen ”Hushåll 

Walkingfloor” som förbränns. Brännvärdet ökar även när en större andel ”Brännbart från 

sortering” förbränns, värdet ökar i genomsnitt med 21,01 MJ/kg multiplicerat med andelen. 

De övriga har p-värden över vald signifikansnivå (5 procent) och tolkas därför inte. Eftersom 

Lasso-regressionen har valt ut dessa variabler som betydande behålls de vidare i 

modelleringen. Modellen förklarade 53,9 procent av variationen i brännvärde. 
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𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣: 2,06  

𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣: 1,94  

𝐷𝐿,.05 = 1,17   𝐷𝑈,.05 = 1,90 

Figur 20, Residualanalys på brännvärde 

Residualanalysen för brännvärde i figur 20 visar att residualerna är relativt normalfördelade. I 

diagrammet med residualer mot de skattade värdena visualiseras en konstant varians. Ingen 

autokorrelation existerade enligt Durbin-Watson testet, inget värde ligger under eller i 

intervallet. 
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4.4 Cooks distance 

I detta avsnitt har det testats om det existerar uteliggare i datamaterialet 

 

 

 

Figur 21, Cook's distance med kritiska områden 

I figur 21 har varje observation fått ett Cooks distance-värde och visualiseras mot tiden. De 

olika variablerna har fått sina egna kritiska värden, den understa röda linjen är F[.80] och den 

övre är F[.50]. Eftersom ingen observation i något av diagrammen ligger över de kritiska 

värdena kan ingen observation vara en uteliggare enligt Cooks distance.  
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5. Diskussion 

5.1 Data 

Hur data skulle bearbetas diskuterades tillsammans med handledaren. En av utgångspunkterna 

var att få veckovisa andelar för bränslefraktioner och veckovisa medelvärden för 

responsvariablerna. Detta var problematiskt då R-paketet lubridate angav söndag som startdag 

och detta uppdagades sent in i arbetet men löste sig efter vidare bearbetning.  

På grund av att responsvariablerna har aggregerats till veckovärden har en del variation 

antagligen tappats, ett medelvärde kanske inte är helt representativt för veckans gång.  

Ett annat problem som uppdagades var hur andelarna skulle beräknas och för vilka 

veckodagar. Anledningen till att veckovisa andelar användes var att bunkern töms på 

söndagar, detta efter diskussion med Tekniska verken. Bunkern blir aldrig helt tom och därför 

finns viss felmarginal på grund av att alla bränslen inte förbränns under en vecka. Detta leder 

till att vissa bränslen ligger kvar till veckan därpå eller ännu längre. Detta är svårt att 

modellera och kan påverka resultatet marginellt.  

Efter revisionen (v25) startade kraftverket på lördagskvällen och detta orsakade att denna 

vecka endast blev en och en halv dag. Denna observation ansågs vara en uteliggare i alla 

resultat rapporten erhöll. Resultatet blev orimligt då alla bränslefraktioner från vecka 18-25 

omöjligt kunna förbrännas upp på mindre än två dagar. Därför slogs vecka 18-26 ihop för 

bränslefraktioner och 25-26 för responsvariablerna. Hopslagningen av veckorna kan ha haft 

betydelse för resultatet men inget annat alternativ fanns. 

Vissa bränslefraktioner med endast en leverans togs bort ur datamaterialet och dessa kan ha 

haft betydelse men det lämnas åt vidare studier.  

5.2 Metod 

Flera metoder har diskuterats under pågående rapportskrivning. Det finns andra typer av 

variabelselektion som går att använda men eftersom Lasso-regression anpassar sig väl till få 

observationer och många variabler kändes metoden mycket rimlig och genomförbar. 

Diskussion har uppkommit kring vilka andra variabelselektionsmetoder som skulle kunna 

användas och en så kallad backward elimination skulle kunna ge oss rimliga resultat. 

Eftersom rapporten syftar till att förklara variation och peka på vissa utvalda variabler som 

betydande kändes Lasso-regression rimligare än ovanstående. Dock finns det utrymme för 

ytterligare arbete med variabelselektion och testa fler metoder för att utesluta dessa. 

En Ridge-regression, som liknar Lasso-regression anpassades, men eftersom den inte har 

möjlighet att sätta parametrar till noll ansågs metoden inte vara relevant för problemet. 

Rapporten syftade till att hitta få men signifikanta parametrar och eftersom Ridge-regression 

inte klarar detta valdes denna metod bort.   

Vilket 𝜆-värde som Lasso-regressionen skulle anpassas med var länge ett problem. Det finns 

två olika 𝜆 som korsvalidering väljer ut som relevanta för Lasso-regression, detta sker i 

paketet glmnet. Ett med det lägsta MSE (från valideringen) också kallat 𝜆 -minimum och ett 

där MSE ligger en standardavvikelse ifrån 𝜆-minimum. Det 𝜆 som är en standardavvikelse 

ifrån minimum är en mer restriktiv metod som väljer ut färre variabler. Efter närmare 

undersökning valdes 𝜆-värdet med lägsta MSE.  
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Antal observationer var ett problem för analyserna. Eftersom data bearbetades ner till 44 

observationer kan det spekuleras om att det är för få observationer. Ett problem som uppstod 

med dessa få observationer var att beroende på vilka värden som korsvalideringen satte i 

träningsmängd erhölls olika resultat. Detta beror på att vissa av modellerna tränas på 

extremvärden (låga eller höga) och därmed blir modellen skev med orimliga koefficienter. 

Andelen träningsmängd och valideringsmängd har ändrats under rapportens gång men 

eftersom diskussion med handledare resulterade i riktlinjer om att vara konsekventa valdes 

sedan 4/5 träningsmängd och 1/5 valideringsmängd ut i alla fallen. För framtida studier skulle 

fler år med data gett tydligare resultat med mindre osäkerhet.  

Det skulle varit intressant att undersöka interaktionstermer mellan olika fraktioner. Till 

exempel om en plastrik bränslefraktion och en metallrik bränslefraktion förbränns samtidigt 

hade gett upphov till höga värden av någon emission. Det misstänks att det är hög sannolikhet 

att interaktionstermer existerar men mer tid hade krävts för att testa detta. 

Eftersom Lasso-koefficienterna är svåra att tolka anpassas en multipel linjär regression på de 

variabler som Lasso-regressionen har selekterat ut. Oavsett om variabeln är signifikant eller 

inte behålls den i modellen då Lasso-regression anses vara en tillförlitlig metod för 

variabelselektion. Tolkningen blir då enklare och vår frågeställning besvaras av 

förklaringsgraden.  

5.3 Resultat 

Rapporten har fått varje frågeställning besvarad. En del av resultaten är mer logiska än andra.  

Revisionen som genomfördes tycks haft en stor betydelse för de olika emissionerna. 

Anledningen till revisionen var att rena hela kraftverket samt att reparera vissa delar. 

Resultatet av den blev bland annat att vätekloridvärdena minskade vilket är positivt för 

miljön. Dock ökade både svaveldioxid- och kväveoxidvärdena, varför emissionerna av dessa 

ämnen ökade efter uppehållet kan inte besvaras av författarna men det är en anmärkningsvärd 

effekt av revisionen.  

Bränslefraktionen ”RDFBAL” som importeras ifrån Storbritannien ger höga emissioner av 

väteklorid. Ingenting i tidigare studier hittas om varför vätekloriden skulle påverkas, däremot 

kommer de fram till att ”RDFBAL” ger upphov till höga kväveoxidvärden, något inte 

rapporten kommer fram till. Motsatt resultat hittas om än inte signifikant och detta kan bero 

på att det andra kraftverket har ett lägre medelvärde och inte förbränner lika många olika 

bränslefraktioner som Tekniska verken gör. Det kan även bero på att de förbränner 

fraktionerna i en annan sorts panna.  

En bränslefraktion som ger upphov till höga svaveldioxid- och vätekloridvärden är 

”Fyrkantsbal Industri”. Detta är inte anmärkningsvärt eftersom väteklorid bildas vid 

förbränning av plast och svaveldioxid kan uppstå ifrån förbränning av kol- och petroleum-

produkter vilket troligtvis finns i plast och gummi.  

Bränslefraktionerna verkar ha stor påverkan på emissionerna av väteklorid samt svaveldioxid, 

dessa två emissioner förklaras till ungefär 70 procent av bränslefraktionerna. Emissionen av 

kväveoxid förklarades endast med 38 procent av bränslefraktionerna men detta kan bero på att 

kväveoxiden systematiskt regleras och därmed blir förklaringsgraden förhållandevis låg. 54 

procent av variationen förklaras av utvalda bränslefraktionerna i modellen med brännvärde 

som respons. Alla bränslefraktioner har ett brännvärde men de som inte väljs ut av Lasso-
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regressionen ligger troligtvis kring medelvärdet. All variation går inte att förklara med 

bränslefraktioner, det finns andra faktorer som kan påverka emissioner eller brännvärde till 

exempel temperatur eller fuktighet.  
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6. Slutsats 
Rapporten önskade att förklara variationen av utvalda variabler. Något resultaten pekar på att 

den lyckats med. Förklarande variabler väljs ut för alla mätvärden vilket i sig inte är orimligt 

eftersom Tekniska verken på förhand informerat om att bränslefraktionerna är orsaken till 

emissionerna. Om alla variabler hade spelat lika mycket roll skulle inga variabler erhållits ur 

metoderna, nu när rapporten erhållit variabler går det med en statistiskt säkerställd slutsats 

säga att vissa av bränslefraktionerna påverkar emissionerna mer. 

Resultaten i rapporten visar att bränslefraktionerna påverkar emissionerna på olika sätt. 

Emissionerna av väteklorid ökar vid förbränning av ”Fyrkantsbal industri” och ”RDFBAL”. 

Förbränns en större andel av ”Industri walkingfloor” kommer emissionerna av väteklorid att 

minska. Revisionen som genomfördes på våren minskade emissionerna av väteklorid jämfört 

med innan revisionen.  

Svaveldioxidvärdena ökar när större andelar av ”Brännbart industriavfall småbil”, 

”Fyrkantsbal industri”, ”Industri walkingfloor”, ”Krossat IND walkingfloor” och ”FA-dekl till 

förbränning” förbränns. Vill Tekniska verken däremot minska emissionerna av svaveldioxid 

bör de förbränna större andelar av ”Hushållsavfall”, ”Hushållsavfall storbil” och ”EJ FA 

förbehandling”.  

Fraktionen ”Brännbart från ÅVC” ökar emissionerna av kväveoxid, revisionen som gjordes 

ökade också emissionerna av kväveoxid. ”RDFBAL” minskar emissionerna av ämnet. 

De bränslefraktioner som påverkar brännvärdet positivt är ”Hushållsavfall storbil”, ”Hushåll 

walkingfloor”, ”Brännbart från sortering”, ”Brännbart industriavfall storbil” och ”Krossat 

IND walkingfloor”. Fraktioner som däremot har ett lågt brännvärde och påverkar negativt är 

”Hushållsavfall småbil”, ”Brännbart rens från R-verket” och ”RDFBAL”.  

Modellen för väteklorid förklarar 70,6 procent av variationen, med andra ord har Lasso-

regressionen selekterat variabler som förklarar 70,6 procent av variationen. Det är ett bra 

resultat men vidare diskussion kring autokorrelation bör ses över i framtida arbeten.  

Lasso-regressionen selekterade ut fler variabler för svaveldioxid och en förklaringsgrad på 

73,3 procent uppnåddes av den linjära modellen. Alltså förklarar utvalda bränslefraktionerna 

73,3 procent av variationen för svaveldioxidvärden.  

Förklaringsgraden för modellen på kväveoxid är endast 37,8 procent, detta beror troligtvis på 

att Tekniska verken påverkar denna själva. Modellen förklarar 37,8 procent av variationen av 

kväveoxidvärden. 

Utvalda bränslefraktioner förklarar 53,9 procent av variationen i brännvärde resten förklaras 

av andra variabler.   
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