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SAMMANFATTNING 

 
 

Avfallsförbränning inom energibranschen har de senaste 35 åren växt till att bli en mycket 
central samhällsfunktion i Sverige. Den spelar en viktig roll för Sveriges arbete och 
utveckling mot ett resurseffektivare samhälle där avfallets resurser nyttiggörs för att utvinna 
el och värme, samtidigt som det leder till ett minskat behov av avfallsdeponering i övriga 
Europa. Vid förbränning av avfall koncentreras och avskiljs bl.a. olika tungmetaller från 
samhällets kretsloppssystem, vilket ställer krav på avancerade reningstekniker där olika 
kemiska substanser tillförs som stabiliserande komponenter. Rester som uppstår till följd av 
förbränning och rening består av flygaska och rökgasreningsrester (RGR) som måste 
omhändertas enligt fastställda regelverk och lagar. 
 
Det finns idag intresse från ett antal kraftvärmeverk i Sverige att etablera en 
behandlingsanläggning för flygaska och RGR. Syftet med detta examensarbete är att 
identifiera och kvantifiera logistiska nyckelaspekter kring detta, samt ge förslag på lämplig 
lokalisering för behandlingsanläggningen. 
 
Genom studier av rapporter och utredningar från energibolag, branschorganisationer och 
myndigheter fastställs kvantitativa nyckeltal kring restprodukter från avfallsförbränning. 
Dessa visar de nutida omständigheterna samt påföljderna av den förväntade ökningen av 
förbränningskapaciteten år 2020. 
 
Med hjälp av tyngdpunktsmetoden och olika kvantitativa nyckeltal ges förslag på lämplig 
lokalisering av behandlingsanläggningen. Dessa tar hänsyn till volymer av restprodukter 
genererade på samtliga berörda kraftvärmeverk utifrån ett nutidsperspektiv samt ett 
framtidsperspektiv. I olika definierade scenarier, där tyngdpunktsmetoden används och tar 
hänsyn till olika typer av indata, visar resultaten en liten geografisk spridning mellan de 
olika scenarierna. 
 
Utifrån olika definierade kriterier samt resultaten i tyngdpunktsberäkningarna presenteras ett 
antal potentiella orter för att sedan redogöra för den lämpligaste orten ur ett 
transportkostnadsperspektiv. Genom att tilldela varje relation mellan ort och kraftvärmeverk 
en generaliserad transportkostnad baserad på estimerade mängder aska år 2020 visas att en 
lokalisering i Södertälje innebär lägst total transportkostnad utifrån definierade villkor. 
 
 
 
 
Nyckelord: tyngdpunktsmetoden, lokalisering, rökgasreningsrester, flygaska, 
kraftvärmeverk, farligt avfall, avfallsförbränning 
 



ABSTRACT 
 

 

Waste incineration in combined heat and power plants (CHP) has over the course of 35 
years grown to become a central societal function in Sweden. It plays a vital role in Swedens 
progress towards a resource-efficient society in which the resources of waste are used and 
re-used for recovering energy, while also reducing the need for landfill sites in Europe. 
Waste incineration concentrates and separates heavy metals and organic compounds from 
the closed-loop waste system, which requires advanced treatment technology in which 
various chemical substances are added as stabilizing components. These procedures generate 
fly ashes and air pollution control residues (APC) which require treatment complying to 
extensive rules and regulations. 
 
A number of CHP plants in Sweden have acknowledged an interest in establishing a 
treatment facility for fly ash and APC residues. The purpose of this thesis paper is to identify 
and quantify logistical key aspects regarding the establishment, as well as proposing a 
suitable location for the treatment facility. 
 
Through studies of reports and investigations conducted by energy corporations, inter-
branch organizations and official authorities, quantitative key figures within the waste 
incineration industry and the residual waste associated with its operations are determined. 
These are based on topical key figures and aspects, along with the effects following the 
expected growth of incineration capacity by year 2020. 
 
By using the centre-of-gravity method (CoG), several potential locations for the treatment 
facility are initially determined. These are based on the volumes of residual waste currently 
generated, as well the expected volumes of 2020. By defining a set of scenarios – in which 
the CoG-method is used based on different types of fixed input – results show a marginal 
geographical dispersion of gravity centres. 
 
Based on the results of each scenario, a set of potential locations are determined whereby the 
aim is to choose a location that generates the lowest total cost associated with transportation. 
By applying a general transportation cost pertaining to each individual CHP plant and its 
estimated volume in 2020, each potential location is assigned a total transportation cost 
based on the sum of each individual relation. The conclusion drawn from this is that the 
municipal town of Södertälje is the most suitable option in terms of minimizing 
transportation costs.  
 
 
 
 
Key words: centre of gravity method, localization, APC residues, fly ash, CHP, combined 
heat and power plants, facility location 
 



FÖRKORTNINGAR 

 
AFA Förbränning av avfall 
APC Air Pollution Control 
CFB Cirkulerande fluidiserad bädd 
CHP Combined heat and power 
EO Eldningsolja (följt av sifferbeteckning för oljetyp, t.ex. EO5 
FA Farligt avfall 
GROT Grenar och toppar 
IFA Icke farligt avfall 
NID Novel integrated deacidification 
NOAH Norsk Avfallshandtering AS 
RGR Rökgasreningsrester 
RT-flis Returträflis 
SCR Selective catalytic reduction 
SNCR Selective non-catalytic reduction 
SP SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (tidigare Statens Provningsanstalt) 
TO Tallbecksolja 
TS Torrsubstans 
 



DEFINITIONER 

 
Bottenaska Begreppet används i denna rapport som samlingsbegrepp för slagg 

och bäddaska.  
 

Bäddaska 

 

 

Restprodukt som uppstår vid förbränning i fluidbäddpannor. 
Begreppet används synonymt med pannsand. 
 

Flygaska Restprodukt som uppstår och dras med rökgaserna vid förbränning 
av fasta bränslen. Vid användning av detta begrepp i denna rapport 
åsyftas i det generella fallet både flygaska och rökgasreningsrester 
vid förbränning av avfall, då dessa i detta sammanhang ingår i 
samma blandning vid behandling.  
 

Sluttäckning Vid deponering av restprodukter sluttäcks deponierna för att 
skyddas. Detta görs i lämpliga sammanhang med icke-farlig aska då 
det besitter cementliknande egenskaper. Benämns även 
deponitäckning. 
 

Slagg Restprodukt som uppstår vid förbränning i rosterpannor. 
 

Pannsand Restprodukt som uppstår vid förbränning i fluidbäddpannor. 
Begreppet används synonymt med bäddaska. 
 

Rökgasreningsrester Restprodukt som uppstår då tillsats av stabiliserande och 
neutraliserande substanser sker vid rening av rökgaser och flygaska. 
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 INTRODUKTION 
Vid förbränning av avfall i kraftvärmeverk uppstår restprodukter i form av flyg- och 
bottenaska. I samband med förbränning uppstår även rökgaser som måste renas i en 
rökgasreningsanläggning i vilken det tillförs olika substanser för att stabilisera och 
neutralisera dioxiner och tungmetaller (Naturvårdsverket, 2014). Denna process genererar 
rökgasreningsrester (RGR) som tillsammans med flygaska kräver särskild hantering och 
behandling, vilket medför höga kostnader då det klassas som farligt avfall. Hanteringen av 
aska medför ekonomiska och miljömässiga ställningstaganden för att tillgodose krav som 
ställs från företag, politiska myndigheter och miljöorganisationer. Denna rapport är 
sammanställd på uppdrag av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där avsikten är att 
identifiera och kvantifiera logistiska nyckelaspekter kring etableringen av en regional 
behandlingsanläggning för flygaska och RGR, samt utföra studier på lämplig lokalisering av 
denna. 
 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING 

I Sverige finns idag 36 anläggningar med pannor avsedda för avfallsförbränning (Avfall 
Sverige, 2014). Avfallsförbränning ställer krav på effektiva reningstekniker, däribland 
välutvecklade rökgasreningsutrustningar för att minimera den negativa påverkan på luft, 
mark och vatten. Gemensamt för alla typer av förbrännings- och reningsprocesser är att det 
någonstans uppstår en rest bestående av flygaska och RGR som ofta innehåller tungmetaller 
och andra långlivade organiska föreningar som koncentrerats. Dessa strömmar klassas oftast 
som farligt avfall (FA) enligt gällande EU-direktiv samt EU-förordning 1357/2014 om 
beslut för reviderade kriterier och definitioner för FA tillämpad den 1 juni 2015 
(Naturvårdsverket, 2015). Hanteringen av dessa avfall sker på olika sätt beroende på vilken 
förbränningsanläggning som berörs samt vilken typ av bränsle som används, men för de 
berörda förbränningsanläggningarna i denna rapport sker hanteringen i dagsläget enligt 
följande tre alternativ: 
  Export till Langøya i Norge för återvinning och deponering  Stabilisering och deponering i avfallsanläggningar i Högbytorp  Fyllnad av bergrum 
 
Det finns idag intresse från energibolagen AB Fortum Värme, E.ON Värme Sverige AB, 
Mälarenergi AB, Tekniska verken i Linköping AB, Vattenfall AB Värme samt 
branschorganisationen Svenska Energiaskor AB att undersöka möjligheterna till att etablera 
en regional behandlingsanläggning för flygaska och RGR. Denna behandlingsanläggning är 
i första hand tänkt att behandla flygaska och RGR för att minska mängden miljö- och 
hälsoskadliga ämnen samt reducera exponeringen av dessa, men det finns även intresse av 
att utvinna resurser ur dessa då de innehåller betydande mängder av bl.a. zink och 
aluminium. 
 
Etableringen av en behandlingsanläggning för flygaska och RGR är även tänkt att reducera 
beroendeförhållandet till ett fåtal aktörer då exporteringen av farligt avfall till Langøya 
genererar höga kostnader för avfallsförbränningsanläggningarna. Mottagningskapaciteten på 
både Langøya och i Sverige väntas dessutom minska kraftigt inom 5 till 10 år. Det har på 
senare tid även uppvisats politiska och samhälleliga motkrafter med argument att Sveriges 
export av farligt avfall anses oförenligt med det miljöpolitiska arbetet som förs i Norge 
(Svenska Dagbladet, 2015). 
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De avfallsförbränningsanläggningar (kraftvärmeverk) som i första hand berörs i denna 
rapport är: 
  Bristaverket i Sigtuna (AB Fortum Värme)  Gärstadverket i Linköping (Tekniska verken i Linköping AB)  Händelöverket i Norrköping (E.ON Värme Sverige AB)  Högdalenverket i Stockholm (AB Fortum Värme)  Uppsala kraftvärmeverk (Vattenfall AB Värme)  Västerås kraftvärmeverk (Mälarenergi AB) 
 
Denna rapport är skriven som ett underprojekt till ett övergripande projekt finansierat av de 
inblandade energibolagen där målet är att etablera en behandlingsanläggning för flygaska 
och RGR. I denna rapport utreds logistiska aspekter kring denna etablering då det finns 
önskan om att kartlägga de logistiska förutsättningarna som respektive kraftvärmeverk har 
idag samt inom en överskådlig framtid. I detta ingår att identifiera och kvantifiera 
förhållanden kring följande: 
  Transporter av och behandlingsalternativ för flygaska och RGR 

  Processer kring hanteringen av aska och RGR 
  Mängder av flygaska, bottenaska och RGR till följd av avfallsförbränning i nuläget 
samt inom en överskådlig framtid 
  Kraftvärmeverkens nuvarande och framtida verksamheter samt omfattning 

 
Vidare ingår även att fastställa en lämplig lokalisering för en behandlingsanläggning ur ett 
transportlogistiskt perspektiv. 
 

1.2 SYFTE 
Syftet med denna rapport är att ge en logistisk synvinkel i arbetet med etableringen av en 
behandlingsanläggning för flygaska och RGR samt att lyfta fram eventuella hinder och 
utmaningar kopplade till detta. 
 

1.3 MÅL 
Rapporten skall genom identifiering och kvantifiering av logistiska nyckelaspekter ge 
förslag på lämplig lokalisering av en behandlingsanläggning som ur ett transport- och 
kostnadsperspektiv tar hänsyn till de inblandade kraftvärmeverkens behandling av flygaska 
och RGR.  
 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Rapporten skall ge svar på frågeställningar som formulerats i punktlistan nedan. 
  Vad har de berörda kraftvärmeverken för befintliga och planerade ask- och RGR-

mängder till följd av avfallsförbränning? 
  Hur ser de transportrelaterade processerna ut kring hanteringen av aska och RGR? 
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 Var skulle en rimlig lokalisering av en behandlingsanläggning vara belägen med 
hänsyn till planerade ask- och RGR-mängder, sett ur ett 
transportkostnadsperspektiv? 
 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet begränsas till viss del av juridiska frågor. Vissa miljörättsliga och transporträttsliga 
frågor är av problemformuleringens karaktär nödvändiga att beakta, men inga fördjupande 
undersökningar sker inom dessa två områden. 
 
Vidare sker ingen fördjupning i kraftvärmeverkens tekniska funktioner och de tekniska 
aspekterna av energiproduktion. 
 
Vid analyser och studier kopplade till transporter och transportlogistik beaktas enbart 
vägtransporter, tågtransporter och sjötransporter. 

 

1.6 DISPOSITION 
I figur 1 illustreras rapportens upplägg som består av tre delar. Dessa utgör övergripande 
huvudmoment i rapportens disposition och följer ett sammanhang där varje enskild del har 
sin grund i den föregående. 

 
Figur 1. Huvudmoment i rapportens disposition 

Del 1 består av rapportens inledande kapitel där bakgrunden till problemformuleringarna 
beskrivs. Här ingår även de metoder och teoretiska grunder som ligger inom ramarna för 
rapportens syfte. Denna del utgörs av kapitel 1 till 3. 
 
Del 2 består av nulägesbeskrivningen av de kraftvärmeverk som ingår i rapportens 
problemformulering och utgör en omfattande grund för vidare studier och analyser. 
Nulägesbeskrivningen utgörs till stor del av kvantitativa utredningar kring restprodukter och 
avfallsbränsle. I denna del ingår även tillämpning av tyngdpunktsmetoden. Del 2 utgörs av 
kapitel 4, 5 och 6. 
 
Del 3 består av analyser kring de resultat som ges i del 2. Här förs även diskussion kring 
dessa resultat för att tas i hänsyn till de slutsatser som ges i slutet av rapporten. Del 3 utgörs 
av kapitel 7, 8 och 9. 
 

1.7 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 
Uppdragsgivaren till denna studie, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (tidigare 
Statens Provningsanstalt, hädanefter benämnt SP), är ett bolag med ca 1400 anställda och 
etablerades som myndighet år 1920 och sedan som aktiebolag 1993. SP ägs av Research 
Institutes of Sweden AB, som i sin tur är helägt av den svenska staten. SP-koncernen består 
av totalt nio dotterbolag samt moderbolaget Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med säte i 
Borås. Koncernen har haft en stadigt ökande tillväxt under flera år och omsatte ca 1,5 
miljarder kronor år 2014 (SP, 2015a). 
 

Del 1

Metod och teoretisk 
referensram

Del 2

Nulägesanalys och 
teoritillämpning

Del 3

Resultatanalys, 
diskussion och slutsats



4 
 

Företagets affärsidé är att ”[…] skapa värde och hållbar utveckling för näringsliv och 
samhälle genom att bidra med kompetens och nytta inom hela innovationsprocessen” (SP, 
2015b). SP bedriver forskning på grundnivå och tillämpad nivå, samt genomför tekniska 
undersökningar, mätningar, kvalitetssäkringar och certifieringar. Målet för koncernen är att 
bedriva ett etablerat forskningsinstitut med hög kompetensnivå mot alla aspekter av svenskt 
näringsliv. 
 
SP är uppdelat i följande sex affärsområden: 
  Energi  Life Science  Samhällsbyggnad  Informations- och kommunikationsteknik  Risk och Säkerhet  Transport 
 
Vidare är koncernen organiserad i elva tekniska organ: Bygg och Mekanik, Certifiering, 
Elektronik, Energi och Bioekonomi, Fire Research, Hållbar Samhällsbyggnad, Kalibrering 
och Verifiering, Kemi, Material och Ytor, Mätteknik samt SP Food and Bioscience (SP, 
2015c). 
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 METOD 
I nedanstående avsnitt redogörs rapportens forskningsmetodik och angreppssätt till 
problemformuleringarna. 
 

2.1 FORSKNINGSSTRATEGI 
Vid ett forskningsprojekt används olika forskningsmetoder som utgör basen till projektets 
resultat. De forskningsmetoder man använder kan enligt Patel och Davidson (2011) samt 
Andersen (1994) kategoriseras i kvalititativa och kvantitiva metoder. Metoderna har i viss 
mån en del gemensamma kännetecken men används olika beroende på vad som undersöks i 
projektet. När man talar om kvantitativa och kvalitativa metoder associerar man det med 
bestämda undersökningsmetoder. Om man t.ex. använder sig av intervjuer kan man 
klassificera en kvantitativ intervjumetodik som en strukturerad intervju med bestämda frågor 
i given följd och en kvalitativ intervjumetodik som en ostrukturerad intervju med öppna svar 
vid frågor (Andersen, 1994). Dessa två forskningsstrategier är förenliga och används ofta i 
kombination med varandra (Patel, Davidson, 2011).  
 
Denna rapport grundar sig på både kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier med 
hjälp av olika modeller och verktyg associerade med logistik. Statistisk data har samlats in 
från miljö- och avfallsrapporter för att vidare bearbetas med modeller i 
lokaliseringsstudierna enligt kvantitativa strategier. Vidare har empiriska observationer vid 
de inblandade kraftvärmeverken utförts för studier av kraftvärmeverkens arbetsprocesser 
och rutiner enligt kvalitativa strategier. 
 
2.1.1 KVANTITATIVT INRIKTAD FORSKNING 
Kvantitativt inriktad forskning utförs på en mer teoretisk nivå än kvalitativ forskning och 
utgångspunkten är att det som studeras skall göras mätbart samt att undersökningsresultatet 
skall presenteras i kvantitativa former, d.v.s. numeriska värden. För kvantifiering av objekt 
är det lämpligt med noggranna observationer av objekten för att kunna mäta dem, samt ett 
rangordningsmått som objekten sedan kan delas in i (Andersen, 1994).   
 

2.1.2 KVALITATIVT INRIKTAD FORSKNING 
Kvalitativa metoder har generellt en lägre nivå av standardisering än vad kvantitativa 
metoder har och det är svårare att avgränsa de kvalitativa metoderna på ett exakt sätt. Det 
blir svårt att mäta och väga unika kombinationer av kvalitet och egenskaper och därför 
bildas då en utgångspunkt för den kvalitativa metoden (Andersen, 1994). I kvalitativ 
forskning identifieras objektet ur en synvinkel till hur objektet är och beter sig. Hur det 
senare skall identifieras efter observationen blir den kvalitativa synen på problemet. I studier 
av problem där observerad information eller data är mångtydig och subjektiv kan det vara 
lämpligt  att nyttja kvalitativa forskningsmetoder (Wallén, 1993).  
 
Observationer är betydande i den inledande fasen i ett projekt för att samla in den första 
delen av information. Inledningsvis utsätts ofta observatören för en stor mängd intryck som 
inte alltid är lätta att ta till sig och lagra, och Andersen (1994) understryker vikten av att 
observatören har ett selektivt angreppssätt. 
 

2.2 RELIABILITET OCH VALIDITET 
För att ett forskningsresultat skall uppnå ett vetenskapligt värde måste begrepp som 
reliabilitet och validitet tas i beaktning och kriterier inom dessa begrepp måste uppfyllas för 
att påvisa användbarheten och lämpligheten hos valda undersökningsmetoder, 
mätinstrument, mått och parametrar (Ejvegård, 2011). För att säkerställa hög reliabilitet och 
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validitet i denna rapport används modeller med tydligt fördefinierade ingående variabler. De 
ingående variablerna bestäms genom mätbara och jämförbara kriterier för det som 
undersöks. För att ytterligare stärka rapportens reliabilitet och validitet beskrivs arbetets 
metoder och tillvägagångssätt i alla processer. 
 
2.2.1 RELIABILITET 
Bell (2006) beskriver begreppet reliabilitet som ett tillförlitlighetsmått hos en 
undersökningsmetod och mäter till vilken grad samma resultat uppnås under samma 
förutsättningar och omständigheter, men vid andra tillfällen. Detta innebär att en 
undersökningsmetods grad av reliabilitet beskriver hur väl den motstår yttre påverkningar 
och slumpinflytanden. Ejvegård (2011) poängterar vikten av att beakta reliabiliteten hos 
undersökningsmetoder oavsett vilket vetenskapsområde man är verksam i, framförallt då 
forskaren själv är den som konstruerar en undersökningsmetod eller ett mätinstrument. 
 
2.2.2 VALIDITET 
Begreppet validitet är ett mått på huruvida en undersökningsmetod mäter och beskriver det 
som man avser att den skall mäta och beskriva. Bell (2006) menar att begreppet har en något 
vag innebörd men Ejvegård (2011) förklarar att om tydliga mått och mätmetoder finns att 
tillgå föreligger i regel inga validitetsbrister. Bell (2006) förklarar att validiteten hos en 
undersökningsmetod kan slås fast genom att kontrollera om de data som presenteras i 
forskningen verkligen mäter det som påstås av forskaren. En säkerställd validitet ger grund 
för de slutsatser som kan dras, likväl de slutsatser som ej kan dras.  
 

2.3 OBSERVATIONER 
Observationer som metod kan delas in i två typer av situationer som observatören kan ingå i. 
Det första sättet är så kallade deltagande observationer, där observatören själv medverkar i 
situationen och samspelar med det studerande objektet eller objekten. Det andra sättet är icke 
deltagande observationer, där den som observerar inte har någon samverkan med objektet 
(Andersen, 1994).  
  
De observationer som är utförda i samband med studierna i denna rapport bygger på icke 
deltagande observationsmetoder. För att få insikt i hela processen från avfall till flygaska har 
besök genomförts på de berörda kraftvärmeverken. Vid besöken har processen vid 
respektive kraftvärmeverk studerats för att identifiera de logistiska förutsättningar respektive 
anläggning har för produktion, transport och lagerhållning av aska. Inför varje besök 
kontaktades de personer som bar ansvaret för logistiken, hanteringen av askorna eller på 
annat sätt hade god insikt i processerna för restprodukthantering och den allmänna logistiken 
för att se om möjligheten för ett studiebesök gick att anordna. Väl på plats genomfördes en 
rundtur på kraftvärmeverket under vilken processerna från förbränning till 
restprodukthantering beskrevs. 
 

2.4 DOKUMENTSTUDIER 
Vid dokumentstudier uppstår vanligen frågan om vilken litteratur som är praktisk samt var 
man finner den (Andersen, 1994). För att få en omfångsrik uppsikt över litteraturen som 
behandlar informationen som anses vara lämplig skall den senaste allmänna litteraturen om 
ämnesområdet granskas först innan man tar i akt den äldre litteraturen (Andersen, 1994). 
Patel och Davidson (2011) poängterar vikten av att den som söker sig till källor som ej är 
författarens egna studier ej enbart väljer sådana dokument som stödjer de egna idéerna, då 
detta kan skapa en vinkling som ej representerar ett rättvisande resultat. 
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De akademiska databaser som i huvudsak har nyttjats är Scopus, Academic Search Direct 
och Science Direct, där vetenskapliga artiklar finns tillgängliga. De sökord som har använts 
listas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Sökord för vetenskapliga artiklar 

Svenska Engelska 
Flygaska / bottenaska / slagg Fly ash / bottom ash 
Rökgasreningsrester APC residues 
Avfallsförbränning Waste incineration / treatment 
Kraftvärmeverk CHP / Combined Heat and Power 
Lokalisering / -smodeller / -steorier Localization / localisation models / methods 
Nätverkslokalisering Network localization / localisation 
Distributionssystem Distribution systems 
Tyngdpunktsmetoden Center of gravity method 

 
Sökorden har även kombinerats med varandra för att få ett så brett sökfält som möjligt samt 
ge en bra grund för de dokumentstudier som gjorts för att få en helhetsbild över de olika 
processerna vid ett kraftvärmeverk. Vidare har dokumentstudier utförts för att besluta om 
vilka modeller och metoder som kan anses lämpliga för de typer av problem som analyseras 
i denna rapport. 
 
2.4.1 KRITISK KÄLLANALYS 
Vid granskning av externa källor som används i någon del av ett forskningsprojekt finns en 
rad frågor att ta ställning till. Bell (2006) betonar vikten av att det vid 
dokumentgranskningar tas ställning till bl.a. följande punkter:  
  Vilken typ av källa som berörs  Språkbruk och tonalitet för att utröna det som faktiskt förmedlas i dokumentet  Vem som är upphovsman och vilket syfte dokumentet har  Under vilka omständigheter dokumentet skapades  Huruvida dokumentet är typiskt eller otypiskt i förhållande till andra liknande 

dokument  Dokumentets fullständighet samt eventuella redigeringar som gjorts 
 
Bell (2006) menar att det vid dokumentgranskningar bör tas i beaktning vilken målgrupp 
författaren vänder sig till samt författarens eventuella politiska övertygelse för att utröna om 
detta kan ha påverkat dokumentets vinkling och syfte.  
 
Rapporten grundas på löpande dokumentstudier för att söka relevant information och data. 
Rapportens problemformuleringar har stora anknytningar till olika samhälleliga och 
politiska aspekter. Detta innebär att ett kritiskt angreppssätt gör sig viktigt för att på ett 
objektivt sätt presentera ett resultat som ej vinklas av eventuella subjektiva samhälls- och 
politikrelaterade intressen. 
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 TEORETISK REFERENSSRAM 
Under detta kapitel presenteras de metoder och den teoretiska referensram som används i 
rapporten och som ligger till grund för djupare analyser samt studier. 

 

3.1 LOGISTIK 
Ordet logistik är ett övergripande begrepp som beskriver alla processer och funktioner 
kopplade till flöden av bl.a. material, människor och information. Jonsson och Mattsson 
(2011) beskriver logistik som ett samlingsnamn för alla de förlopp som ingår i arbetet mot 
att skapa plats- och tidsnytta, dvs. arbetet att se till att material återfinns på rätt plats, i rätt 
tid och i rätt kvalitet. Ett väl utfört logistikarbete leder till ekonomiska fördelar för olika 
intressenter genom att öka intäkter, minska kostnader och minska bundet kapital. Logistik 
kan i samhälleliga sammanhang även ses med en nationalekonomisk synvinkel där man 
inför variabler kopplade till exempelvis miljörelaterade aspekter. 
 
Jonsson och Mattsson (2011) poängterar vikten av att beakta logistiska flöden med hänsyn 
till interna såväl som externa processer för att skapa effektiva flöden genom hela systemet. 
Detta innebär att logistikens effektivitet och påverkan för ett enskilt företag eller 
organisation till hög grad influeras av hur väl man tar hänsyn till processer före och efter den 
egna verksamhetens arbete. Ett generellt exempel på detta kan vara en flödeskedja i vilken 
en produkt går från leverantör till distributör till slutkund och där varje enskild part beaktas 
av de övriga. Detta sätt att se på flödessystem kan även appliceras på företagsnivå och delas 
in i två organisationskategorier; den funktionella organisationen och den processorienterade 
organisationen (Oskarsson et al., 2006). Oskarsson et al. (2006) beskriver funktionella 
organisationer som ett system där varje enskild funktion inom företaget optimerar den egna 
verksamheten utan att ta hänsyn till övriga funktioner, medan den processorienterade 
organisationens interna funktioner arbetar med fokus på flöden kopplade till specifika mål, 
produkter eller kunder. Detta resulterar i arbete som optimerar flödena snarare än de 
enskilda funktionerna. 
 
3.1.1 TREDJEPARTSLOGISTIK 
Företag som anlitar externa speditörer för transportering av gods lägger ofta ut 
transportbehovet på entreprenad där upphandlingarna sträcker sig över längre tidsperioder. 
Oftast läggs ett heltäckande ansvar på speditören, vilket innebär att samtliga processer 
kopplade till transportarbeten sköts externt. Exempel på uppgifter kan vara relaterade till 
lagrings- och terminalfunktioner som normalt sett tillhandahålls av det köpande företaget 
(Jonsson & Mattsson, 2011). Ansvarsområdet kan utökas ytterligare till att omfatta arbete 
med lagring och enklare processer kopplade till produktion (Lumsden, 2006). Lumsden 
(2006) menar att en sådan lösning innebär en bättre förmåga att kunna ägna sig åt den egna 
kärnverksamheten samt en högre flexibilitet i slutkundrelationer. Lumsden (2006) 
poängterar samtidigt att detta skapar ett beroende som kan ligga till last för det köpande 
företaget då den externa speditören får full insyn i verksamheten. Det skapar ofta ett extremt 
beroendeförhållande då uppgifterna som tilldelats speditören kan vara så komplexa eller 
unika att de ej kan skötas av andra transportföretag. 
 
Lumsden (2006) förklarar att de kostnader som kan associeras med speditörens 
upphandlingspriser i huvudsak rör aktiviteterna lastning, förflyttning, omlastning och 
lossning. Speditören kan antingen utföra transporterna med egna fordon eller anlita externa 
tjänster som sköter transporterna. Dessa externa tjänster faller då under kategorin 
fjärdepartslogistiker. Då speditören sköter transporterna helt under eget regi kan det vara 
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svårt att särskilja de direkta kostnaderna för transportarbetet då dessa är dolda i priset som 
det köpande företaget betalar för transporttjänsten (Lumsden, 2006). 
 
3.1.2 TRANSPORTSLAG 
När man talar om transportlogistik och transporttyper åsyftas i regel fyra kategorier; 
vägtransporter, tågtransporter, sjötransporter och flygtransporter. Enligt Oskarsson et al 
(2006) har det totala antalet transporter mätt i tonkilometer mellan 1997 och 2010 haft en 
tillväxt på ca 23 %. Tillväxten väntas fortsätta öka med samma hastighet och en av de största 
anledningarna är industriernas ökade incitament att nyttja fler och större transporter. 
Industriernas omfattande centralisering av produktions- och distributionsprocesser ger i 
regel så hög förtjänst att det även täcker de ökade transportkostnaderna. Transportindustrins 
betydelse har därmed ökat och Oskarsson et al (2006) poängterar vikten av att förstå hur 
transporter fungerar. 
 
De olika transportslagen bär olika för- och nackdelar gentemot varandra och beroende på 
vad som prioriteras kan jämförelser göras mellan de olika transportslagen enligt figur 2. 
 
 

 
Figur 2. Jämförelse mellan transportslag (Jonsson & Mattsson, 2011) 

 
I denna rapport beaktas enbart vägtransporter, tågtransporter och sjötransporter i de analyser 
och diskussionsunderlag som framställs. 
 
Vägtransporter 

Den kraftiga tillväxten inom vägtransportsektorn beror på en rad viktiga faktorer som bl.a. 
innefattar industriernas ökade krav på snabba och effektiva leveranser. Det är det vanligaste 
sättet att genomföra godstransporter på och är principiellt det enda transportslaget som kan 
transportera gods direkt från ursprunglig avsändare till slutlig mottagare (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Lumsden (2006) beskriver sex olika faktorer som ligger bakom 
vägtransporternas fördelar:  
  Småskalighet 

 
På grund av fordonens generellt mindre 
storlek kan man i högre grad anpassa 
transporterna enligt önskemål från kund eller 
godsmottagare. 
  Flexibilitet 

 
Fordonen kan förhållandevis enkelt 
omdirigeras i trafik samt komplementlastas 
under pågående transporter. 
  Säkerhet 

 
Vägtransporter innebär mindre samtidig 
förflyttning av gods. Den mindre mängden 
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gods innebär ett relativt lägre godsvärde och 
de yttre risker som det eventuellt utsätts för 
har lindrigare påföljder. 
  Tillförlitlighet 

 
En hög grad av tillförlitlighet ges av att 
godset alltid kan följas upp av den 
medföljande föraren. 
  Servicegrad 

 
Transportföretaget kan genom föraren 
erbjuda en hög servicegrad direkt på plats 
vid ankomst. 
  Anpassningsförmåga 

 
I och med fordonens småskalighet kan man 
på enklare sätt lösa ekonomiska problem 
kopplade till exempelvis fyllnadsgrad. En 
dålig fyllnadsgrad för en specifik rutt kan 
enklare lösas genom att söka ytterligare 
transportgods lokalt. 

 
Jonsson och Mattsson (2011) framhäver de olika konkurrensmässiga för- och nackdelar som 
kan åläggas vägtransporter när dessa jämförs med de övriga transportslagen. 
Konkurrensfördelar kan ses för både långa och korta transportavstånd men vägtransporter  
konkurrerar generellt med flygtransporter om gods med högt värde i små volymer och med 
järnvägstransporter om gods med lågt värde i stora volymer. De kostnadsmässiga 
konkurrensnackdelarna mot järnvägs- och sjötransporter är dock tydliga när det gäller 
mycket lågvärdigt gods. Vägtransporter bär ytterligare en tydlig konkurrensmässig nackdel 
kopplat till miljöeffekter i form av avgasutsläpp, buller och köbildningar.  
 
Järnvägstransporter 

Järnvägstransporter är miljömässigt det mest hållbara transportslaget som inte genererar 
direkta miljöutsläpp mer än det som genereras vid elproduktion. Energieffektiviteten är 
också klart överlägsen de övriga transportslagen vad gäller termer om energiåtgång per 
tonkilometer. Järnvägstransporter har klara konkurrensfördelar vid transporter av stora 
mängder låg- och medelvärdigt gods. Då järnvägsnäten ej är lika utbyggda som vägnäten 
innebär detta att transporttiderna blir generellt längre och följaktligen mindre lämpat för 
högvärdigt gods då detta resulterar i högre kapitalbindning.  Järnvägstransporter har 
dessutom ej lika höga avgångsfrekvenser och lämpar sig därför främst för transporter mellan 
terminaler eller omlastningscentraler (Jonsson & Mattsson, 2011). 
 
Sjötransporter 
Jonsson och Mattsson (2011) beskriver sjötransporter som det klart billigaste 
transportalternativet i termer om kostnad per tonkilometer. En konkurrensmässig fördel på 
internationell nivå ligger i dess flexibilitet då transporter kan ske över fria vatten där rutter 
kan planeras fritt och kostnader för vattenvägar i regel ej existerar. De billiga 
driftskostnaderna i förhållande till den höga lastkapaciteten gör detta transportslag det 
billigaste alternativet för transport av lågvärdig bulklast över längre distanser. Den tydligaste 
konkurrensnackdelen med sjötransporter är enligt Jonsson och Mattsson (2011) de långa 
transporttiderna. 
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Intermodala transporter 

I vissa situationer kan det anses lämpligt att kombinera olika typer av transporter för att på 
så sätt utnyttja de respektive transportslagens fördelar som gynnar hela transportflödet på ett 
effektivt sätt. Genom att exempelvis nyttja både järnvägs- och sjötransport i en flödeskedja 
kan man kombinera järnvägens miljöfördelar med sjötransportens låga kostnad. En 
förutsättning för ett effektivt intermodalt transportsystem är standardisering av bl.a.  
lastbärare och hanteringsutrustning för att uppnå effektiva omlastningar mellan de olika 
transportslagen samt minimera behovet av att bryta upp gods och packa om det. Det kan 
exempelvis röra sig om standardiserade containers, trailers, kranar eller växelflak (Jonsson 
& Mattsson, 2011). Lumsden (2006) förklarar att flödeskedjor som kombinerar väg- och 
järnvägstransporter är den vanligaste typen av intermodala transportsystem. Lumsden (2006) 
föreslår även att man bör beakta interna transportslag som exempelvis 
gaffeltruckstransporter för att understryka vikten av standardisering kring bl.a. lastbärare. 
 

3.2 LOKALISERING 
Studier på potentiell lokalisering för behandlingsanläggningen baseras på 
tyngdpunktsmetoden. Denna metod bygger på olika objekts relativa kostnadsvärden i 
förhållande till varandra för att markera tyngdpunkten i ett koordinatsystem. Dessa 
kostnadsvärden kan representeras av direkta kostnader som transport- eller miljökostnader, 
men även av andra typer av värden som ger varje enskild nod en relevant viktning i 
förhållande till de övriga och det man avser att mäta.  
 
Hänsynstagande till flera olika typer av värden är enligt Thai och Grewal (2005) särskilt 
användbart i system med förhållandevis små skillnader när det exempelvis gäller geografisk 
belägenhet. Enligt Ballou (1973) finns många avancerade metoder för att bestämma optimal 
lokalisering, men tyngdpunktsmetodens största fördel ligger i dess enkelhet. Den är lämplig 
för att lösa problem där endast en anläggning skall lokaliseras och ger även en bra initial 
approximation för implementering i mer komplexa modeller. Kuo och White (2004) 
förklarar att tyngdpunktsmetoden är vida tillkännagiven som en utmärkt utgångspunkt i 
lokaliseringsstudier, trots en brist på teoretisk eller empirisk forskning som stödjer det 
argumentet.  
 
Vanligt förekommande applikationer av tyngdpunktsmetoden är, enligt Lumsden (2006),  
terminallokaliseringsproblem där systemet består av en godsterminal från vilken 
godstransporter sker ut till godsmottagare. I sådana fall gäller att endast en källa 
(godsterminal) är tillåten varvid den tillåtna mängden sänkor (godsmottagare) är teoretiskt 
obegränsad. Denna typ av problem kan även utvecklas till att beakta flera nodtyper i system 
som består av en terminal, en leverantör och flera godsmottagare. Detta problem kan i sin tur 
vidareutvecklas till att beakta system med en terminal, flera leverantörer och flera 
godsmottagare (Lumsden, 2006). 
 
Tyngdpunktsmetoden kan med modifieringar anpassas till att ta hänsyn till olika faktorer, 
vilka beskrivs i följande avsnitt. 
 
3.2.1 TYNGDPUNKTSMETODEN: TRANSPORTBEHOV 
Vid beräkning av tyngdpunkten med mål att minimera systemets totala transportarbete talar 
man oftast om mätetal i form av tonkilometer eller kubikmeterkilometer. Förutsättningarna 
för denna metod att ge ett rättvisande och användbart resultat ligger i ett antagande om att 
kostnaden per tonkilometer är konstant. Detta värde är oberoende av godsets volym samt 
geografiska belägenhet, givet de geografiska begränsningar som ligger inom problemets 
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villkor samt den definierade efterfrågan som finns i systemet. Metoden tar heller ej hänsyn 
till fyllnadsgrader, utan förutsätter att dessa är lika för alla nodrelationer (Xiong & Zhang, 
2014). Utifrån dessa förutsättningar kan en potentiell lokalisering beräknas baserat på 
systemets totala behov av gods och transporter. Ytterligare förutsättningar för denna metod 
är att systemets samtliga noder skall kunna placeras i ett koordinatsystem, varvid endast en 
källnod är tillåten (Lumsden, 2006). I denna rapports lokaliseringsproblem gäller dock att 
behandlingsanläggningen representeras av en sänknod och kraftvärmeverken av källnoder 
och flödena blir omvända i jämförelse med t.ex. problem med godsterminal, som exemplet i 
kapitel 3.2. 
 
Genom att definiera kraftvärmeverkens transportbehov i volym vi samt dess positioner xi , yi 
i koordinatsystemet kan varje källa ges ett viktat värde baserat på transportbehovet och 
därvid ett givet värde för lokaliseringen av sänkan. Det totala transportbehovet ∑vi 
tillgodoses av sänkan och sänkans värde representeras således av det totala transportbehovet 
∑vi. Detta innebär att sänkans värde kan definieras som ∑vi (x , x) och därvid kan sänkans 
koordinater bestämmas. Koordinaterna bestäms genom att beräkna x-koordinat och y-
koordinat oberoende av varandra och källornas värde skall vara likställt sänkans värde, 
vilket kan definieras enligt 
 
 

{  
  捲 ⋅∑懸� = ∑捲�懸��

�=1
�
�=1検 ⋅∑懸� = ∑捲�懸��

�=1
�
�=1

 

 
där i = 1,…, n 

vi = Volym från källa i till sänka 
xi = x-koordinat för källa i 
yi = y-koordinat för källa i 

(1) 

 

 
 
Detta samband kan omformuleras för att slutligen bestämma sänkans koordinater x , y enligt 
 
 
 

{  
  捲 =  ∑岫捲�懸�岻∑ 懸�検 =  ∑岫検�懸�岻∑ 懸�  

 
   där i = 1,…, n 
    vi = Volym från källa i till sänka 
    xi = x-koordinat för källa i 
    yi = y-koordinat för källa i 
 

(2) 

 

Den tyngdpunkt som genereras av denna formel är i första hand tänkt att ge en indikation på 
lämplig lokalisering av behandlingsanläggningen enligt systemets totala transportbehov och 
resultat skall beaktas därefter (Lumsden, 2006). 
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3.2.2 TYNGDPUNKTSMETODEN: TRANSPORT- ELLER MILJÖKOSTNADER 
När målet är att beräkna tyngdpunkten med hänsyn till transport- eller miljökostnader talar 
man oftast om rörliga kostnader i termer om transportkostnad eller kgCO2 per tonkilometer 
eller kubikmeterkilometer. Denna metod lämpar sig när hänsyn skall tas till varje enskild 
nodrelation och dess unika användning av exempelvis olika typer av fordon eller 
transportsätt. Detta bygger på ett antagande om att varje enskild nodrelation strävar efter att 
hålla nere dess kostnader när kapaciteten anpassas till behovet och kan även inbegripa unika 
förhållanden kopplade till en enskild källa, sänkan eller relationen mellan dessa (Lumsden, 
2006). Exempel på unika förhållanden kan bl.a. innefatta gods med krav på speciella 
transporttyper eller behandlingssätt. 
 

Med denna metod ges varje källa ett viktat värde vi ⋅ wi som inbegriper dess transportbehov 
vi samt kostnad wi för transportkostnad Ti eller miljökostnad Mi, vilket härleds till källans 
koordinater xi , yi i systemet. Detta ger varje källa ett viktat värde för lokaliseringen av 
sänkan vi wi (xi , yi) och därvid ett givet värde i systemet baserat på dess transportbehov och 
transport- eller miljökostnad. 
 
Sänkan tillgodoser hela systemets transportbehov ∑vi och dess värde representeras därför av 
systemets totala transport- eller miljökostnad ∑vi wi. Detta innebär att sänkans värde kan 
definieras som ∑vi wi (x , y) och därvid kan sänkans koordinater bestämmas. Koordinaterna 
bestäms genom att beräkna x-koordinat och y-koordinat oberoende av varandra och 
källornas värde skall vara likställt sänkans värde, vilket kan definieras enligt 
 
 

{  
  捲 ⋅∑懸�拳� = ∑捲�懸�拳��

�=1
�
�=1検 ⋅∑懸�拳� = ∑捲�懸�拳��

�=1
�
�=1

 

 
där i = 1,…, n 

vi = Volym från kund i till sänka 
xi = x-koordinat för kund i 
yi = y-koordinat för kund i   
wi = transportkostnad Ti , miljökostnad Mi  

(3) 

 

 
 
En omformulering av detta ger 
 
 
 

{  
  捲 = ∑岫捲�懸�拳�岻∑懸� 拳�検 =  ∑岫検�懸�拳�岻∑懸� 拳�  (4) 
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   där i = 1,…, n 
    vi = Volym från källa i till sänka 
    xi = x-koordinat för källa i 
    yi = y-koordinat för källa i 

wi = transportkostnad Ti , miljökostnad Mi 

 

 
som utgör modellen med vilken koordinater x , y kan fastställas i systemet. 
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 KRAFTVÄRMEVERK – FÖRBRÄNNING OCH RESTPRODUKTER 
I Sverige bildas idag ca 1,7 miljoner ton aska per år som ett resultat av förbränning av fasta 
bränslen (Svenska Energiaskor, 2015A). Beroende på vilken typ av bränslen som används får 
askan olika egenskaper och sammansättningar som kräver behandling enligt fastställda 
regelverk eller praxis. I de kraftvärmeverk som berörs i denna rapport förbränns i första 
hand industri- och hushållsavfall samt biobränslen, varvid kol, olja och vissa biobränslen 
som torv används i spetslastförbränning under perioder då det föreligger särskilt hög 
energiefterfrågan, t.ex. under kallare vinterdagar. Spetslastförbränning kan även förekomma 
när behov av ökade värmevärden i förbränningspannorna uppstår eller när oförutsedda 
driftstopp inträffar på kraftvärmeverken. Detta benämns även stödförbränning. 
 

 
Figur 3. Kraftvärmeprincipen (E.ON, 2012) 

Den generella processen från bränsle till el och fjärrvärme illustreras i figur 3 där bränsle 
eldas i förbränningspannan och värmer upp vatten som förångas. Ångan driver en ångturbin 
som i sin tur driver en generator som alstrar elektricitet och den återstående värmen i ångan 
värmer upp vatten som distribueras till fjärrvärmenätet. Vattnet cirkulerar sedan tillbaks 
avkylt för att värmas upp igen. 
 
Vid förbränning av fasta bränslen i förbränningsanläggningar uppstår askor i form av slagg, 
bäddaska och flygaska. Slagg och bäddaska är en grövre restprodukt som samlas i 
förbränningspannans botten och liknar en blandning av sten, grus och sand. I denna ingår 
även restprodukter som ej brutits ner i förbränningsprocessen och kan bl.a. bestå av metaller, 
keramer och sand. Flygaska är i motsats en finkornigare restprodukt som består av ask- och 
stoftpartiklar. Till skillnad från slagg och bäddaska går flygaska, tillsammans med 
rökgaserna, igenom en rökgasreningsprocess där miljö- och hälsoskadliga kemiska 
föreningar neutraliseras med hjälp av t.ex. kalk och aktivt kol. I denna process separeras 
även tungmetaller genom filtrering i en torr rökgasrening eller i slam som uppstår vid en våt 
reningsprocess (Avfall Sverige, 2015). Flygaska och RGR tas sedan om hand varvid den 
renade och filtrerade rökgasen släpps ut i luft. Denna rökgasreningsprocess är särskilt viktig 
vid förbränning av avfall då det innehåller större mängder föroreningar än exempelvis 
biobränslen. 
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4.1 FLYGASKA OCH RGR 
Flygaska är en rest som uppstår vid förbränning av fasta bränslen och består av ask- och 
stoftpartiklar. Flygaskan kan ha olika beståndsdelar och kompositioner beroende på vilken 
bränsleblandning som används och den slutliga mängden varierar beroende på vilken 
förbrännings- och reningsteknik som används på anläggningen (Avfall Sverige, 2007). 
 
RGR uppstår när rökgaserna renas i rökgasreningsprocessen. Även här varierar mängden 
RGR beroende på vilken bränsletyp som förbränns samt vilken rökgasrenings- och 
förbränningsmetod som används. RGR kan innehålla olika mängder tungmetaller och andra 
skadliga kemiska föreningar som binds och stabiliseras genom tillförsel av kemiska 
substanser vid reningsprocessen. Kompositionen av aska och RGR som uppstår vid 
avfallsförbränning skickas vanligtvis till deponering i Sverige eller för återvinning på 
Langøya. Motsvarande restprodukter som uppstår vid förbränning av exempelvis 
biobränslen som torv och GROT (grenar och toppar) behöver inte renas på samma sätt som 
aska från avfallsförbränning då den i generell mening inte innehåller den mängd metaller 
och föroreningar som finns i avfall. Denna restprodukt går därför ofta att återanvända, t.ex. 
som anläggningsmaterial vid konstruktion av bl.a. vägar eller som sluttäckningsmaterial, då 
det besitter cementliknande egenskaper vid blötläggning (Avfall Sverige, 2005). Aska från 
GROT är även lämplig att använda vid återföring av basiska näringsämnen till skog och 
mark (Skogsstyrelsen, 2008). 
  

4.2 BOTTENASKA: SLAGG OCH BÄDDASKA 
Slagg är en grövre aska som samlas i botten på rosterpannor efter att bränslet har brunnit ut. 
Vanligtvis utgör slagg en mängd stenar, grus, metaller och keramer beroende på vilket 
bränsle som har förbränts. Ur slaggen sorteras sedan den mer finkorniga askan från den 
grovkorniga askan och oförbränt material separeras för att omförbrännas eller deponeras. 
Metaller och andra ej omvandlade resurser som finns kvar i slaggen kan sedan återvinnas, 
säljas eller vidareförädlas (Avfall Sverige, 2002). Bäddaska är en motsvarande typ av aska 
som bildas vid förbränning i fluidbäddpannor och består av oförbränt material från bränslet 
samt någon form av inert materia, exempelvis sand. Denna aska benämns även pannsand 
eller bäddsand beroende på hur finfördelad den är. (Svensk Fjärrvärme, 1999). 
 

4.3 PANNOR OCH RÖKGASRENING 
Olika typer av pannor används vid förbränning beroende på vilken typ av bränsle som 
används. Nedan ges en sammanfattande redogörelse för de panntyper som används i de 
berörda kraftvärmeverken och en beskrivning av dess funktioner, samt en beskrivning av 
rökgasreningsprocessen.  
 
Rosterpanna 

I en rosterpanna tillförs bränsle som förbränns på ett vinklat eller plant galler (roster). Luft 
tillförs underifrån genom rostret och bränslet torkas, antänds och brinner slutligen upp. 
Gaser som uppstår slutförbränns ovanför rostret och övrig materia som ej förbränts i 
rosterpannan faller ut över kanterna på rostret för att sedan tas om hand som slagg enligt de 
rutiner som finns på respektive kraftvärmeverk (Avfall Sverige, 2009). En kännetecknande 
egenskap för rosterpannor är dess robusta teknik som oftast ej kräver förbehandling av 
bränslet (Avfall Sverige, 2011a, Johansson, 2015). 
 
CFB-panna 

En panna med cirkulerande fluidiserad bädd (CFB) är en typ av fluidbäddpanna och bygger 
på en teknik där förbränningen av avfallet sker på en sandbädd istället för t.ex. en lutande 
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roster. Avfallsbränslet blandas och fluidiseras med sandbädden som är stabilt och besitter en 
låg reaktivitet. För en effektiv förbränning krävs en jämn storleksfördelning på 
avfallsbränslet (upp till 100 x 100 mm) och förbränningen föregås därför av en 
bränsleberedningsprocess. Denna process sker antingen i en bränsleberedningsanläggning på 
plats eller hos en extern aktör innan bränslet levereras för förbränning (Avfall Sverige, 
2009). Vid förbränningen cirkulerar sedan denna blandning i pannan då luft blåses in 
underifrån, och bränslet förbränns varvid den inerta materian (sanden) verkar som en 
stabiliserande komponent för att vidhålla en effektiv förbränning och temperaturhållning. 
Större partiklar med hög densitet samlas vid pannans botten för att sedan tas om hand som 
bäddaska (Svenska Energiaskor, 2015c). CFB-pannor kännetecknas av dess goda 
förbränningseffektivitet och miljöprestanda (Avfall Sverige, 2009). Vid förbränning av 
bränslen i CFB-pannor uppstår generellt en mindre andel bottenaska än vid förbränning i 
rosterpannor, men en högre andel flygaska (Johansson, 2015, Svensson, 2015). 
 

Rökgasrening 

Vid förbränning av bränslen uppstår rökgaser (samt flygaska som följer med rökgaserna) 
som måste renas då dessa ofta innehåller ämnen som bl.a. kvicksilver, svavel- och 
kväveoxider, saltsyra, vätefluorider och tjära. Reningsprocessen sker på olika sätt beroende 
på vilken typ av bränsle som använts i förbränningen. I samband med förbränningen tillsätts 
ofta ammoniak eller urea för NOX-reduktion, varefter man i ett senare steg låter rökgaserna 
genomgå en filtreringsprocess med elfilter, slangfilter eller textilfilter för att fånga upp 
finare stoftpartiklar. I fall där filtrering sker med textilfilter tillsätts ofta släckt kalk och 
aktivt kol för att binda sura ämnen och miljögifter som bl.a. dioxiner (Svensk Fjärrvärme, 
2009, Johansson, 2015). De rester som uppstår vid reningsprocessen och tillförseln av de 
olika stabiliserande komponenterna benämns rökgasreningsrester. 
 

4.4 KRAFTVÄRMEVERKENS ROLL I SAMHÄLLETS ENERGI- OCH 
KRETSLOPPSSYSTEM 

Kraftvärmeverk fyller en viktig samhällsfunktion där återanvändning av resurser och 
effektiva energisystem spelar en central roll i det långsiktiga miljöarbetet på nationell och 
internationell nivå. Industri- och hushållsavfall återanvänds genom förbränning för att 
omvandlas till el och fjärrvärme och fasar ut behovet av avfallsdeponering eller liknande 
kortsiktiga lösningar.  
 
Genom att förbränna avfall koncentreras, behandlas och omhändertas tungmetaller enligt 
fastställda lagar och föreskrifter, vilket gör att dessa leds bort från samhällets kretslopp på 
ett säkert sätt och samtidigt bidrar till ett effektivt energisystem. 
 
Avfallshierarkin är en vägledande illustration för Sveriges arbete kring avfallshantering och 
är baserad på miljödirektiv och miljömål som fastställts av EU. Den syftar till att ge en 
allmän bild av hur samhället bör prioritera hanteringen av avfall och i vilken ordning man 
bör använda olika tillvägagångssätt för detta. Avfallshierarkin finns i många olika varianter 
och en vanlig modell som används i Sverige ges enligt figur 4.  
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Figur 4. Avfallshierarkin enligt EU:s miljödirektiv för avfallshantering 
(Avfall Sverige, 2014) 

 
Det översta steget innebär ett förebyggande av avfallsuppkomst och när detta inte är möjligt 
skall man till största möjliga mån försöka återanvända avfallet. Nästkommande två steg är 
att materialåtervinna samt energiutvinna och det är här kraftvärmeverken driver och 
utvecklar sin verksamhet. Avfallsförbränningens roll är en utveckling i arbetet mot 
utfasningen av avfallsdeponering, där avfallet skall användas som en resurs i utvinning av 
energi. En del i detta arbete innebär även ett steg mot ett materialåtervinnande samhälle där 
man i största möjliga mån skall utnyttja restprodukternas egenskaper samt återanvända de 
resurser som finns tillgängliga i dessa. 
 
Totalt förbrändes ca 5,7 miljoner ton hushålls- och industriavfall i Sveriges samtliga 
avfallsförbränningsanläggningar under 2014, vilket genererade 16,6 miljoner MWh el- och 
värmeenergi (Avfall Sverige, 2015). I figur 5 illustreras utvecklingen av mängden avfall som 
förbränts i Sveriges avfallsförbränningsanläggningar mellan åren 2008 – 2014.  
 

 
Figur 5. Utvecklingen av genererad flyg- och bottenaska i förhållande till avfallsmängder som 
förbränts i svenska avfallsförbränningsanläggningar (Avfall Sverige, 2009a - 2015a) 
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I figur 5 visas även utvecklingen av flyg- och bottenaska och hur den förhåller sig till 
avfallsmängdernas utveckling. Mängden aska avser både torr och våt aska. 
 

4.5 KRAFTVÄRMEVERKEN SAMT SVENSKA ENERGIASKOR AB 

I detta avsnitt ges verksamhetsbeskrivningar av de kraftvärmeverk och respektive ägare som 
berörs i denna rapport. 
 
4.5.1 E.ON VÄRME SVERIGE AB 
E.ON Värme är en av Sveriges största privata aktörer inom fjärrvärmemarknaden och ägs 
till 99,9 % av E.ON Nordic AB som hör till den tyska E.ON-koncernen som är börsnoterad 
på börsen i Frankfurt. E.ON äger och driver fjärrvärmenät i 20 orter runtom i Sverige och 
har kraftvärmeverk i Norrköping, Malmö, Örebro, Kalmar och Oskarshamn. E.ON Sverige 
tillhandahåller produkter och tjänster inom el, naturgas, gasol, värme, kyla samt energi ifrån 
avfall (E.ON, 2015).    
 

4.5.2 TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING AB 
Tekniska verken i Linköping AB är ett aktiebolag och ägs av Linköpings kommun. De 
framställer bl.a. el, fjärrvärme och fjärrkyla till Linköpings kommun och distribuerar energi 
till ca 90 % av Linköpings flerbostadshus med kapacitet till fler (Tekniska verken, 2014a). 
Tekniska verken har en variation av anläggningar som bl.a. vattenverk, avloppsreningsverk, 
vattenkraftverk, kraftvärmeverk och återvinningscentraler för avfall där var och en av 
anläggningarna är anpassade för specifika uppgifter (Tekniska verken, 2013a).   
 

4.5.3 VATTENFALL VÄRME UPPSALA 
Vattenfall Värme tillhör moderbolaget Vattenfall AB som är helägt av den svenska staten. 
Vattenfall producerar el och värme från vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, naturgas, kolkraft 
och biomassa (Vattenfall, 2015a). Vattenfall driver kraftvärmeverk som producerar 
fjärrvärme och el i Stockholm, Nyköping, Motala och Uppsala. 
 
4.5.4 AB FORTUM VÄRME 
Fortum Värme är samägt av Fortum AB samt Stockholms Stad och är ett svenskt aktiebolag. 
Fortum Värme producerar och distribuerar fjärrvärme, fjärrkyla och el till 
Stockholmsregionen. Fortum Värme har kraftvärmeverk på fyra platser runtom i 
Stockholmsregionen – Bristaverket, Hässelbyverket, Högdalenverket och Värtaverket. Via 
det helägda bolaget Stockholm Gas produceras även stadsgas vid Högdalenverket i södra 
Stockholm (Svensson, 2015). 
 

4.5.5 MÄLARENERGI AB 
Mälarenergi AB är ett aktiebolag som ägs av Västerås stad och producerar el och fjärrvärme 
till invånarna i Mälardalsregionen. Mälarenergi äger och driver ett kraftvärmeverk i Västerås 
som är Sveriges största sett till total energiproduktion (Mälarenergi, 2015a). 
 

4.5.6 SVENSKA ENERGIASKOR AB 
Svenska Energiaskor är en branschorganisation och ett icke vinstdrivande bolag samägt av 
tio olika energibolag – däribland AB Fortum Värme, Tekniska verken i Linköping AB, 
Vattenfall AB Värme Norden samt Mälarenergi AB. Organisationen är ett samarbete mellan 
dessa bolag där målsättningen är att gemensamt arbeta för en ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar hantering av askor. I det arbetet ingår även att tillhandahålla information och 
kunskapsgrunder inom användandet och behandlingen av askor för att därigenom samarbeta 
med politiker, myndigheter och andra relevanta organisationer (Svenska Energiaskor, 
2015b). 
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4.6 EXTERNA SLUTFÖRVARINGSPLATSER 
De två huvudsakliga externa bolag som anlitas av de berörda kraftvärmeverken för 
slutbehandling, återvinning och deponering av flygaska och RGR presenteras i delkapitel 
4.6.1 samt 4.6.2. I delkapitel 4.6.3 redogörs för avfallsanläggningen i Hovgården som anlitas 
till mindre utsträckning. 
 
4.6.1 NORSK AVFALLSHANDTERING AS (NOAH), LANGØYA 
En stor andel av det farliga avfall som uppstår till följd av kraftvärmeverkens verksamhet 
transporteras till Langøya. Langøya var ett kalkstensbrott under åren 1899 till 1985 då man 
bl.a. framställde cement. Under dessa år togs ca 45 miljoner ton sten ut vilket resulterade i 
bildandet av två kratrar om totalt 9,3 miljoner kubikmeter. Under 1985 köptes Langøya av 
NOAH som idag driver en verksamhet inom behandling, återvinning och slutdeponering av 
farligt avfall på ön. Inledningsvis behandlades i första hand inhemskt avfall för att sedan 
under 1994 ha utökat verksamheten till att behandla avfall från Sverige och Danmark. Allt 
farligt avfall som tas emot på Langøya stabiliseras och återvinns till ett anläggningsmaterial 
för återfyllnad av kraterna på ön (NOAH, 2015). 
 

 
Figur 6. Langöya, Norge (Kartdata: Google, 2015)  

Avfallsverksamheten på Langøya avslutas runt 2024 då kalkbrotten och kraterna väntas vara 
fyllda och därmed ej tillgängliga för ytterligare deponering. Efter denna tid planeras 
Langøya bli ett rekreationsmål för allmänheten (NOAH, 2005). Sedan 2007 har NOAH inlett 
planer för etablering av en ny behandlings- och deponeringsverksamhet för att avlösa 
verksamheten på Langöya. Denna verksamhet väntas etableras på Brevik i södra Norge 
(NOAH, u.å.). 
 
4.6.2 RAGN-SELLS AVFALLSHANTERING AB, HÖGBYTORP 
Ragn-Sells Avfallshantering i Högbytorp bedriver en behandlings- och 
slutdeponeringsverksamhet som omfattar ca 700 000 ton avfall per år med upp till 300 
inkommande transporter varje dag. En stor del av den flygaska och RGR som framställs på 
de berörda kraftvärmeverken transporteras till denna anläggning där den behandlas och 
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stabiliseras för att användas som anläggningsmaterial för deponering och sluttäckning 
(Ragn-Sells, 2015). 
 
4.6.3 UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB, HOVGÅRDEN 
Hovgården tillhör Uppsala Vatten och Avfall AB och är en avfallsanläggning med två 
deponiytor, två slamceller, en återvinningscentral, ett reningsverk för lakvatten och ett 
mellanlager för avfall. Under 2014 mottogs ca 232 200 ton avfall vid anläggningen. 
Hovgården har tillstånd att hantera upp till 180 000 ton askor per år som sedan hanteras 
genom skiktning, rening, stabilisering och solidifiering (Uppsala Vatten, 2014).  
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 NULÄGESBESKRIVNING 
Genom besök på de berörda kraftvärmeverken kartläggs avfallsförbränningsprocesser samt 
rutiner kring behandling och hantering av aska. Ytterligare grunder för kartläggningarna 
innefattar i huvudsak rapportstudier från de berörda energibolagen, Avfall Sverige samt 
korrespondens med relevanta kontaktpersoner. I detta kapitel presenteras en överskådlig 
beskrivning av kraftvärmeverkens verksamheter samt kvantifieringar av data relevanta till 
efterkommande studier. Ett flertal av anläggningarna har liknande processer vid hantering av 
restprodukter och uppkomsten av askorna sker på likartade sätt. Mängden och klassificering 
av askorna varierar beroende på förbränningsteknik och rökgasreningsutrustning på 
respektive kraftvärmeverk.  
 

5.1 BRISTAVERKET (AB FORTUM VÄRME) 
Bristaverket är beläget i Märsta i Sigtuna kommun och ägs av Fortum Värme. Fram till 2013 
förbrändes i huvudsak GROT för energiutvinning men i slutet på samma år stod även en ny 
anläggning färdig i vilken det förbränns hushålls- och verksamhetsavfall. Anläggningarna 
benämns Brista 1 respektive Brista 2. Fortum Värme står som majoritetsägare till Brista 2 
med en ägarandel på 85%, varpå resterande 15% ägs av Sollentuna Energi. Brista 1 har en 
årlig förbränningskapacitet på ca 350 000 ton GROT och Brista 2 har en årskapacitet på 240 
000 ton hushålls- och industriavfall (Fortum, u.å.).  
 
5.1.1 PANNOR OCH BRÄNSLEN 
Brista 1 består av en CFB-panna. Pannans effekt uppgår till 75 MW för värme och 42 MW 
för el. Det huvudsakliga bränslet för Brista 1 är biobränslen som GROT, men vid stöd- och 
starteldning används eldningsolja (EO1). 
 
Brista 2 består av en rosterpanna med en effekt på 60 MW värme och 20 MW el. Pannan 
ligger precis intill Brista 1 och förbränner hushålls- och industriavfall (Fortum, 2014a).  
 
Tabell 2. Pannor och bränsletyper på Bristaverket (Fortum, 2014a) 

Panna Bränsle Panntyp Panneffekt Driftsättningsår 

Brista 1 GROT CFB 75 MW + 42 MW (värme + el) 1997 
Brista 2 Hushålls-/verksamhetsavfall Roster 60 MW + 20 MW (värme + el) 2013 

 
5.1.2 ASKHANTERING OCH BEHANDLING 
Flygaska som uppstår i Brista 2 vid Bristaverket transporteras av Ragn-Sells till  
avfallsanläggningen i Högbytorp. Där behandlas askan i en blandningsstation innan den 
omhändertas på deponin. Slagg som uppstår transporteras av en entreprenör till Fortum 
Värme och återvinns i Högbytorp. Restmaterialet som uppstår efter behandlingen används 
som anläggningsmaterial på deponin (Svensson, 2015). 
 
Tabell 3. Restprodukter vid förbränning i Brista 2 på Bristaverket, ton (Fortum, 2014a) 

Asktyp 2014 

Slagg 34 906 
Flygaska (IFA) 1 740 
RGR (FA) 6 150 
TOTAL 42 796 

 

5.2 GÄRSTADVERKET (TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING AB) 
Gärstadverket är beläget i Linköping och ägs av Tekniska verken i Linköping AB, som i sin 
tur ägs av Linköpings kommun. Anläggningen består av fyra förbränningspannor; Panna 1, 
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Panna 2, Panna 3 och Panna 4 och förbränner idag ca 430 000 ton hushålls- och 
industriavfall per år. I dagsläget används de fyra pannorna för förbränning av avfall samt 
biobränslen och för att fasa ut användningen av fossila bränslen bygger man just nu ut 
Gärstadverket med ytterligare en panna som väntas inleda en testdriftsperiod hösten 2015 
för att sedan bli driftklar under 2016 (Andersson, 2015) 
 
5.2.1 PANNOR OCH BRÄNSLEN 
Panna 1 till 3 utgörs av avfallseldade rosterpannor. Panna 1 är den minsta med en effekt på 
15 MW varvid Panna 2 och 3 har en effekt på ca 30 MW vardera. Ångan som uppstår från 
förbränningen i pannorna kan nyttjas för både el- och värmeproduktion eller enbart värme. 
Pannorna producerar mättad ånga som normalt passerar en turbin där ångan tas om hand och 
10 MW el produceras.    
 
Panna 4 är Gärstadverkets största panna och förbränner idag ca 150 000 ton avfall per år 
med en effekt på 68 MW. Pannan är en avfallseldad rosterpanna och kan användas för 
samtidig produktion av både el och värme eller enbart värme. Rökgaserna som uppstår går 
genom en rökgaskondensor där det beroende på väderlek och energiplanering leds till en 
värmepump från vilken extra energi går att utvinna (Tekniska verken, 2014b). 
 
Under hösten 2013 inleddes byggnationen av en ny rosterpanna (Panna 5) och väntas tas i 
drift under 2016. Idag har Gärstadverket en förbränningskapacitet om 450 000 ton avfall och 
med Panna 5 i drift utökas kapaciteten till 600 000 ton per år (Tekniska verken, 2013b). 
 
Transporterna av flygaskan hanteras av NOAH som anländer i snitt en gång om dagen och 
hämtar flygaska med en bulkbil. De bulkbilar som används rymmer ca 30 ton flygaska per 
last varvid det totalt fraktas ca 11 000 ton per år till Langøya (Tekniska verken, 2013b). 
 
Tabell 4. Pannor och bränsletyper på Gärstadverket (Tekniska verken, 2014b) 

Panna Bränsle Panntyp Panneffekt* Driftsättningsår 

P1 Hushålls-/industriavfall, RT-flis Roster 15 MW 1981 
P2 Hushålls-/industriavfall, RT-flis Roster 30 MW 1982 
P3 Hushålls-/industriavfall, RT-flis Roster 30 MW 1984 
P4 Hushålls-/industriavfall, RT-flis Roster 68 MW 2004 
P5** Hushålls-/industriavfall, RT-flis Roster 80 MW 2016 
* Effektvärden avser nyttig ångeffekt och inkluderar ej energiutvinning från rökgaskondensering 
** Byggnation av P5 pågår och förväntas driftsättas under 2016 
 

Tekniska verken bedriver även en förbränningsverksamhet benämnt KV1 i Linköpings 
innerstad på Södra Oskarsgatan. Detta kraftvärmeverk har tre pannor som förbränner kol, 
gummi, eldningsolja och returträ. Panna 3, i vilken det förbränns returträ, genererar flygaska 
inom klassificeringen FA men kommer i denna rapport ej beaktas då hela anläggningen 
successivt kommer avvecklas och tas ur bruk (Andersson, 2015). 
 

5.2.2 ASKHANTERING OCH BEHANDLING 
Bottenaska som uppstår från avfallsförbränningen på Gärstadverket tas om hand inne på 
Gärstadområdet. Där sorteras metallskrot för att sedan återvinnas. Flygaska och RGR som 
uppstår från avfallsförbränningen klassas som farligt avfall och transporteras till Langøya 
(Tekniska verken, 2013b). 
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Tabell 5. Restprodukter vid förbränning på Gärstadverket, ton (Tekniska verken, 2010a, 2011a, 2012a, 

2013b,  2014b) 

Asktyp 2010 2011 2012 2013 2014 

Flygaska (FA) 11 913 12 172 12 153 12 309 11 389 
Bottenaska 81 272 85 243 89 445 89 787 91 639 
TOTAL 93 185 97 415 101 598 102 096 103 028 

 
Tabell 6. Restprodukter vid förbränning av RT-flis på KV1, ton (Tekniska verken, 2010b, 2011b, 2012b, 

2013c,  2014c) 

Asktyp 2010 2011 2012 2013 2014 

Flygaska (FA)* 3 079 3 739 2 808 2 233 943 
Bottenaska 10 247 12 576 8 977 7 801 8 034 
TOTAL 13 326 16 315 11 785 10 034 8 977 
*Värden inkluderar även kondensatslam 

 

5.3 HÄNDELÖVERKET (E.ON VÄRME SVERIGE AB) 

Händelöverket är ett av Sveriges största kraftvärmeverk och ägs av E.ON Värme. 
Kraftvärmeverket förser Norrköping och Söderköping med el, värme och varmvatten samt 
processånga som används för att framställa etanol. Bränslet som används vid förbränning 
består till 95% av avfall och biobränslen. Resterande andel består främst av spetslast i form 
av kol och olja. Händelöverket består av fem pannor varav den nyaste, Panna 15, togs i drift 
hösten 2010 för att modernisera och öka kapaciteten på Händelöverket. Driftsättningen av 
Panna 15 innebar högre energieffektivitet samt en modern rökgasreningsprocess, vilket 
ledde till en minskning av koldioxidutsläpp med ca 30% (E.ON, 2011). Händelöverket är 
bland de berörda kraftvärmeverken unikt då det är ensamt om att deponera flygaska på plats 
i Norrköping (Jonasson, 2015). 
 
5.3.1 PANNOR OCH BRÄNSLEN 
Panna 11 är en rosterpanna och har en effekt på 85 MW. Bränslet består till 70% av RT-flis 
och 30% av biobränsle. RT-flis som används kommer från Sverige, Norge och England. En 
rökgaskondensor är kopplad till Panna 11 tillsammans med Panna 13 och genererar en 
maximal effekt på ca 38 MW. Flygaskan från eldbädden renas i två steg genom ett skimmer 
och ett textilfilter. Stoftpartiklarna som är kvar efter de två första stegen går sedan genom 
rökgaskondensorn (E.ON, 2014). 
 
Panna 12 är en rosterpanna med en effekt på 155 MW och det huvudsakliga bränslet består 
av kol. Flygaska som uppstår vid förbränningen renas i två steg – först genom en cyklon och 
sedan ett textilfilter (E.ON, 2014).    
 
Panna 13 är en CFB-panna med en effekt på 145 MW och eldas med skogsflis, gummi och 
RT-flis. På samma sätt som för Panna 11 skimras rökgaserna i cykloner där den grövre delen 
återförs till bäddaskan och den finare askan avskiljs i ett elfilter. Ytterligare askavskiljning 
sker sen i rökgaskondensorn (E.ON, 2014). 
 
Panna 14 och 15 är CFB-pannor med en effekt på 90 respektive 105 MW. Båda pannorna är 
avfallseldade och är gemensamt kopplade till en turbin (G13) med en effekt på 40 MW.  
Rökgasreningen för Panna 14 och 15 är gemensam och rökgaserna renas i en så kallad NID- 
reaktor1. Processen är en utvecklad metod från en våt/torr till en helt torr metod där en liten 
dos vatten blandas för att sedan förångas direkt i reaktorn (E.ON, 2014). 

                                                           
1 Novel Integrated Deacidification 
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Efter reningen i NID-reaktorn är flygaskan blandad med kalk och lagras i en flygasksilo. Till 
denna silo används sedan bulkbilar för att tömma flygaskan via ett slutet system och 
transporteras för deponering (E.ON, 2014). 
 
Tabell 7. Pannor och bränsletyper på Händelöverket (E.ON, 2014) 

Panna Bränsle Panntyp Panneffekt* Driftsättningsår 

P11 RT-flis, GROT Roster 85 MW 1982 
P12 Kol, gummiflis Roster 115 MW 1982 
P13 RT-flis, GROT, gummiflis CFB 126 MW 1993 
P14 Hushålls-/industriavfall CFB 75 MW 2002 
P15 Hushålls-/industriavfall CFB 85 MW 2010 
* Effektvärden avser nyttig effekt och inkluderar ej energiutvinning från rökgaskondensering 

 
Händelöverket har en årlig förbränningskapacitet om ca 400 000 ton hushålls- och 
industriavfall, samt ca 60 000 ton RT-flis av klassificeringen FA som huvudsakligen 
förbränns i Panna 11 (Jonasson, 2015). 
 
5.3.2 ASKHANTERING OCH BEHANDLING 
Restprodukterna som uppstår vid Händelöverket består bl.a. av flyg- och bottenaska från 
avfall och biobränslen. Istället för att transportera flygaska från rökgasreningen till en extern 
deponi eller behandlinganläggning deponeras de i utsprängda bergrum belägna intill 
kraftvärmeverket, vilka tidigare användes för lagring av olja (Jonasson, 2015). 
Händelöverket är unikt i detta sammanhang vad gäller restprodukthantering. Bottenaska som 
uppstår till följd av avfallsförbränning används som anläggningsmaterial. 
 
Tabell 8. Restprodukter vid avfallsförbränning  på Händelöverket, ton2 

Asktyp 2010 2011 2012 2013 2014 

P11 Flygaska (FA) 1 278 882 1 411 1 068 455 
P14 Flygaska (FA) 14 171 13 623 14 811 17 227 14 179 
P14 Bottenaska* 20 370 20 102 20 761 21 326 26 820 
P15 Flygaska (FA) 3 671** 9 669 7 645 14 708 12 731 
P15 Bottenaska* 7 571** 24 920 14 621 21 441 16 579 
P15 Finbottenaska *** *** 9 000 8 105 9 390 
TOTAL 47 061 69 196 68 249 83 875 80 154 
* Värdena avser sorterad bottenaska under samtliga år utom 2014, där värdena avser osorterad bottenaska 
** P15 användes endast i några månader under 2010 
*** Data ej tillgänglig 

 

5.4 HÖGDALENVERKET (AB FORTUM VÄRME) 
Högdalenverket svarar för södra Stockholms energiförsörjning och är lokaliserat ca 7 km 
söder om Stockholms centrum i anslutning till Högdalens industriområde. Högdalenverket 
består av sju pannor, varav fyra används till förbränning av hushållsavfall och en till 
förbränning av industriavfall. Resterande två pannor används till anläggningens 
spetsproduktion där det primära bränslet utgörs av bioolja och el. Den totala 
förbränningskapaciteten för samtliga fyra avfallspannor uppgår till ca 700 000 ton avfall per 
år (Fortum, 2015b).  
 
5.4.1 PANNOR OCH BRÄNSLEN 
Avfallsförbränningen sker vid Högdalenverkets fyra avfallspannor – Panna 1, Panna 2, 
Panna 3 och Panna 4 samt en panna som förbränner industriavfall (Panna 6). Alla 
avfallspannor är även utrustade med rökgaskondensorer där ytterligare energi kan utvinnas. 
                                                           
2 Data hämtad från E-postkorrespondens med Jonasson, Anna; Händelöverket. 2015-05-26 
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Vid behov av spetslastförbränning finns även Panna 5 som är en oljeeldad panna (Fortum, 
2014b).  
 
Panna 1 och Panna 2 är avfallseldade rosterpannor med en avfallstillförsel på ca 10 ton/h 
och en effekt på 20 MW vardera. Slaggen som uppstår vid bädden faller ner i ett vattenfyllt 
släckningskar där det senare transporteras till en bunker och förvaras. Rökgaserna som 
uppstår renas i en gemensam rökgasreningprocess med Panna 3 (Fortum, 2014b). 
 
Även Panna 3 är en avfallseldad rosterpanna men med något högre avfallstillförsel på 15 
ton/h och genererar en effekt på 44 MW. Slagg som uppstår från glödbädden faller ner i ett 
släckningskar där det senare transporteras till en bunker. Tillsammans med rökgaserna från 
Panna 1 och Panna 2 renas rökgaserna från Panna 3 genom en rökgasreningsanläggning 
(Fortum, 2014b).   
 
Panna 4 är en avfallseldad rosterpanna med en bränsletillförsel på 36 ton/h och en effekt på 
83 MW. Panna 4 är utformad för att hantera bränslen med större halter av klor och svavel 
samt fasta föroreningar som otympliga föremål; metallföremål, burkar, sand, sten och 
glasbitar.  Slagg matas ut genom två stycken hydrauliska pushers till skakrännor som sedan 
transporterar slagg och rostgenomfall till en bunker (Fortum, 2014b).   
 
Panna 5 är en oljeeldad panna försedd med tre brännare och har en effekt på 80 MW. Pannan 
används främst som spetslastpanna och körs vid effektbrist. Sedan 2005 är brännarsystemet i 
Panna 5 anpassad för bioolja (Fortum, 2014b).   
 
Panna 6 är en CFB-panna med en effektkapacitet om 90 MW och en förbränningskapacitet 
på 30 ton/h. Bränslet som används är utsorterat returbränsle från främst industrier. Den 
fluidiserade sandbädden där förbränningen sker genomströmmas av luft och gör att partiklar 
strömmar från eldstaden upp i en cyklon där rökgaserna skingras från sand och andra 
partiklar. Rökgaserna dras sedan till en rökgasreningsprocess varvid sanden och partiklarna 
cirkulerar ner tillbaka till eldstaden (Fortum, 2014b).  
 
Tabell 9. Pannor och bränsletyper på Högdalenverket (Fortum, 2014b) 

Panna Bränsle Panntyp Panneffekt* Driftsättningsår 

P1/P2 Hushållsavfall Roster 20 MW + 20 MW 1969 
P3 Hushållsavfall Roster 44 MW 1986 
P4 Hushållsavfall Roster 83 MW 2004 
P5 EO1, bioolja Oljepanna 80 MW 1979 
P6 Industriavfall CFB 90 MW 2000 
* Effektvärden avser nyttig effekt och inkluderar ej energiutvinning från rökgaskondensering 
 

Högdalenverket har idag en total förbränningskapacitet om ca 700 000 ton avfall per år för 
Panna 1 till 4 samt Panna 6. Fortum Värme har planer på att utöka verksamheten på 
Högdalenverket om ytterligare 300 000 ton per år med en sjunde panna för förbränning av 
avfall (Fortum, 2011a). 
 
5.4.2 ASKHANTERING OCH BEHANDLING 
Aska som uppstår vid avfallsförbränning fördelar sig enligt tabell 10. Slagg som uppstår i 
Panna 1 till 4 redovisas inklusive fukt, vilket utgör ca 20 – 25 viktprocent, varvid övriga 
askor avser torrsubstans. Ragn-Sells ansvarar för transport och omhändertagande av askor 
som uppstår i Panna 1 till 4 varvid övriga askor transporteras av entreprenörer till Fortum 
Värme (Svensson, 2015). 
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Tabell 10. Restprodukter vid avfallsförbränning på Högdalenverket, ton (Fortum, 2011b, 2012, 2013, 2014b) 

Asktyp 2011 2012 2013 2014 

P1-P4 Flygaska (FA) 12 523 14 822 14 089 13 769 
P1-P4 Slagg 88 801 95 082 86 647 100 247 
P6 Flygaska (FA) 15 778 14 784 16 282 17 218 

P6 Bäddaska 14 377 14 538 17 114 19 160 

TOTAL 131 479 139 226 134 132 150 394 
 

5.5 KRAFTVÄRMEVERKET I UPPSALA (VATTENFALL VÄRME) 
Kraftvärmeverket i Uppsala tillhör Vattenfall Värme Uppsala och är en affärsenhet i 
Vattenfall AB. Kraftvärmeverket förser Uppsalas tätorter med fjärrvärme- och kyla, elkraft 
samt ånga. 95% av fjärrvärmen i Uppsalas tätorter kommer från Uppsala kraftvärmeverk. De 
bränslen som huvudsakligen används är hushålls- och industriavfall varvid torv och RT-flis 
används som spetsbränslen (Vattenfall, 2014b). Avfall som förbränns kommer från hushåll 
och industrier i Uppsala i första hand men tas även emot från ca 20 närkommuner. Idag har 
anläggningen en förbränningskapacitet på ca 52 ton avfall per timme (Vattenfall, 2014b) och 
en total årskapacitet om ca 375 000 ton avfall (Avfall Sverige, 2015). 
 

5.5.1 PANNOR OCH BRÄNSLEN 
Avfall som transporteras till kraftvärmeverket i Uppsala förvaras i två avfallsbunkrar. Den 
ena avfallsbunkern är avsedd för förbränning i Panna 1 till 4 och den andra till Panna 5. 
Bunkrarna avsedda för Panna 1 till 4 har en kapacitet på ca 1 600 ton, vilket kan hålla 
blocken igång i ca två dygn vid full drift. Bunkern tillhörande Panna 5 har en kapacitet på ca  
5 500 ton och kan då mata pannan i ca fyra dygn vid full drift (Wohrne, 2015). 
 
Panna 1, 3 och 4 utgörs av avfallseldade rosterpannor och genererar effekter om 40 MW, 7 
MW respektive 26 MW. Förbränningen och reningen sker i olika byggnader vilket gör 
systemet väldigt komplext. Panna 1 och 4 är betydligt större än Panna 3 vilket också speglas 
av den högre effektkapaciteten. Panna 3 är ansluten till en efterbrännkammare där extra 
fjärrvärme produceras (Vattenfall, 2014b). 
 
Gemensamt för pannorna 1 till 4 är rökgasreningen, vilket börjar i förbränningsrummet där 
urea tillförs genom ett SNCR-system för att reducera kväveoxider. Elektrofilter är placerade 
utanför pannhusen vilket avskiljer stoft och andra partiklar från rökgaserna (Vattenfall, 
2014b). 
 
Panna 5 består av en rosterpanna där hushålls- och industriavfall förbränns och genererar en 
effekt om 69 MW. Rökgaserna som uppstår från Panna 5 renas i tre olika skrubbrar. Till 
skillnad från reningsprocessen vid Panna 1 till 4 är rökgasreningsutrustningen placerad i 
samma byggnad som pannan. I det första reningssteget renas rökgaserna från väteklorid, i 
det andra från svaveldioxid och i det sista steget kondenseras fukten bort varvid värme 
frigörs som då går att leda till fjärrvärmennätet. Eventuella tungmetaller avskiljs vid 
rökgaskondenseringen. Kondensatet går då vidare mot vattenbehandling. Efter att ha 
passerat det våta reningssteget återuppvärms rökgaserna för att förhindra en 
lågtemperaturkorrosion i det efterföljande rökgasssytemet. Som sista steg i processen 
passerar rökgaserna ett textilt spärrfilter innan rökgaserna släpps vidare ut genom skorsten 

(Vattenfall, 2014b). 
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Tabell 11. Pannor och bränsletyper på kraftvärmeverket i Uppsala (Vattenfall, 2012) 

Panna Bränsle Panntyp Panneffekt* Driftsättningsår 

P1 Hushålls- /industriavfall Roster 40 MW 1983 
P4 Hushålls- /industriavfall Roster 26 MW 1982 
P5 Hushålls- /industriavfall Roster 69 MW 2005 
* Effektvärden avser nyttig ångeffekt och inkluderar ej energiutvinning från rökgaskondensering 

 
5.5.2 ASKHANTERING OCH BEHANDLING 
Flygaska som uppstår vid avfallsförbränningen transporteras för stabilisering och 
deponering i Högbytorp, Hovgården eller Langøya. Innan flygaskan genomgår dessa steg 
renas den i ett vått reningssteg. Föroreningarna från processen fälls sedan ut som ett slam 
som sedan skickas till deponi för farligt avfall. Slagg skickas till Hovgårdens 
avfallsanläggning och ligger sedan där i några veckor för att karboniseras innan den sorteras 
från metaller och storleksfraktioneras för att sedan användas som konstruktionsmaterial vid 
deponitäckning (Wohrne, 2015). Torvaskan är lämplig att använda som anläggningsmaterial, 
men kräver först att man binder svavel genom att tillsätta kalk (Vattenfall, 2014b). 
 
Tabell 12. Restprodukter vid avfallsförbränning på kraftvärmeverket i Uppsala, ton (Wohrne, 2015) 

Asktyp 2011 2012 2013 2014 

Flygaska (FA) 6 920 8 596 8 397 7 703 
Slagg (AFA) 59 164 68 716 67 874 58 778 
TOTAL 84 450 99 998 107 869 69 794 
* Data ej tillgänglig 

 

5.6 KRAFTVÄRMEVERKET I VÄSTERÅS (MÄLARENERGI AB) 
Kraftvärmeverket i Västerås är Sveriges största kraftvärmeverk och ägs av Mälarenergi AB. 
Kraftvärmeverket har sex pannor varav Panna 1 till 3 verkar som reserv- och 
spetslastpannor. I de övriga tre pannorna förbränns träpellets och torv (Panna 4), biobränsle 
(Panna 5) samt avfall (Panna 6). Panna 6 står för kraftvärmeverkets basproduktion och kan 
eldas med både avfall och biobränsle. Förbränningskapaciteten för avfall uppgår till ca 60 
ton per timme (Mälarenergi, 2015b). Kraftvärmeverket är beläget söder om centrala 
Västerås och förser i huvudsak Västerås kommun och närliggande grannkommuner med el 
och värme (Mälarenergi, 2015b).  
 
5.6.1 PANNOR OCH BRÄNSLEN 

Kraftvärmeverket i Västerås består av sex olika block med tillhörande pannor varav den 
nyaste, Panna 6, togs i drift i mars 2014. I och med driftsättningen av Panna 6 
introducerades förbränning av hushålls- och industriavfall på kraftvärmeverket och 
följdaktligen nya rutiner för avfalls- och restprodukthantering. 
 
Panna 1, Panna 2 och Panna 3 utgörs av oljepannor och används vid spetslastförbränning 
samt som värmereserv vid störningar i de övriga anläggningarna. I dessa pannor förbränns 
kolpulver varvid eldningsolja och tallbecksolja används som stöd- och tändbränsle. 
Rökgaserna i dessa pannor renas med elfilter för avskiljning av stoft och restprodukter från 
avsvavlingsprocessen, samt SCR- och SNCR-reaktorer för reduktion av NOx (Mälarenergi, 
2014). 
 
Panna 4 utgörs av en konverterad oljepanna där kolpulver, torra biobränslen, torv samt 
pellets förbränns, varvid tallbecksolja används som stöd- och tändbränsle. Liksom de 
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föregående blocken används här SCR- och SNCR-reaktorer för rening av rökgaserna samt 
slangfiltrering. 
 
Panna 5 tillhör ej ett eget block och saknar egen turbin. El och värme produceras istället via 
turbinen som används till Panna 4. I Panna 5 förbränns i första hand biobränslen, torv och 
RT-flis. Vidare är Panna 5 utrustad med en rökgaskondensor för utvinning av energi ur 
rökgaserna. Även här används slangfilter samt SCR- och SNCR-reaktorer för rening av 
rökgaserna (Mälarenergi, 2013). 
 
Panna 6 togs i drift i början på 2014 för att genomgå en prov- och intrimningstid. I Panna 6 
förbränns i första hand hushålls- och industriavfall samt RT-flis och biobränslen. 
Rökgasreningen i denna anläggning består av ett reningssteg där bl.a. svaveldioxider, 
väteklorider och kvicksilver renas med hjälp av kalk och aktivt kol följt av ett slangfilter för 
avskiljning av stoft och partiklar. Denna panna är liksom Panna 5 utrustad med en 
rökgaskondensor (Mälarenergi, 2014). 
 
Innan avfallsbränsle förbränns i Panna 6 genomgår det en bränsleberedningsprocess där 
avfallet separas från s.k. bränslerejekt, vilket består av avfall som klassificeras som icke 
brännbart. Bränsleberedningsprocessen har en mottagningskapacitet på 480 000 ton avfall 
per år, varav ca 80 000 ton utgörs av bränslerejekt. Resterande 400 000 ton transporteras 
sedan vidare till pannan för förbränning (Mälarenergi, 2012a). 
 
Tabell 13. Pannor och bränsletyper på kraftvärmeverket i Västerås (Mälarenergi, 2014) 

Panna Bränsle Panntyp Panneffekt Driftsättningsår 

P1/ P2 Kol, TO, EO5 Oljepanna 165 MW + 165 
MW 

1963 

P3 EO5 Oljepanna 710 MW 1969 
P4 Kol, torv, TO, EO5, pellets Konverterad 

oljepanna 
710 MW 1973 

P5 Biobränsle, RT-flis, torv, TO, EO, kol CFB 170 MW 2000 
P6 Hushålls-/industriavfall, biobränsle, 

kol, torv, EO 
CFB 220 MW 2014 

 

5.6.2 ASKHANTERING OCH BEHANDLING 
Kraftvärmeverket i Västerås har fram till etableringen av Panna 6 främst använt sig av 
biobränslen, torv och RT-flis som huvudsakliga bränslekällor. RT-flis som förbränts har ej 
gett upphov till flygaska inom klassificeringen FA (Ariana, 2015). 
 
Tabell 14. Restprodukter vid förbränning på kraftvärmeverket i Västerås, ton TS (Mälarenergi, 2010, 2011, 

2012b, 2013, 2014) 

Asktyp 2010 2011 2012 2013 20143 

Flygaska 38 765 39 763*** 30 056 25 804 * 
Bottenaska 14 640 2 501*** 5 515 5 095 * 
P6 Flygaska (FA) 0 0 0 0 14 400** 
P6 Slagg (AFA) 0 0 0 0 24 237** 
TOTAL 53 405 42 264 35 571 30 899 38 637 
* Data ej tillgänglig 
** Avser förbränning från och med mars månad i Panna 6 
*** Inklusive lagrad aska (till följd av tömning och rivning av askcistern) 
 

                                                           
3 Data för 2014 hämtad från E-postkorrespondens med Josefin Forsell, Mälarnergi, 2015-07-15 
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All flygaska som uppstår till följd av avfallsförbränning på kraftvärmeverket transporteras 
och återvinns på Langøya (Mälarenergi, u.å.). 
 

5.7 TRANSPORTER OCH INFRASTRUKTUR 
Transporter av flyg- och bottenaska sker genom vägtransporter med lastfordon. 
Transporterna av flygaska sker mestadels till Langøya i Norge eller Ragn-Sells i Högbytorp, 
beroende på kraftvärmeverkens upphandlingar och askans sammansättning. Slagg går att 
transportera till olika deponier där metaller och annat material som inte förbränns i eldstaden 
sorteras ut och återvinns (Svensson, 2015). Lastfordonen som används vid transporterna 
varierar beroende på hur askan har behandlats i rökgasreningen och i slutskedet av 
processen. 
 
Slagg och bäddaska transporteras på samma sätt och vanligen används två olika typer av 
lastfordon. Det vanligaste är trailer-ekipage som generellt är en något smidigare lösning vid 
bl.a. lastning och lossning, då lasten tippas ner. Dragbil med släp är en annan typ av lastbil 
som används och då används flak av kassettyp, vilket innebär att man kan dra in flaket på 
släpet in på dragbilens släp. Detta innebär lite längre tidsåtgång än vid bruk av trailer-
ekipage men är också mer flexibel sett till utnyttjandemöjligheter, vilket gör att åkerierna 
kan åta sig andra typer av uppdrag när de är klara med asktransporten.  
 
Lastbilstyperna kan transportera ungefär lika mycket aska vilket omfattar ca 34 ton, under 
förutsättning att de håller sig inom ramarna för hur tungt de får lasta per transport. Ett krav 
från kraftvärmeverken för båda lastbilstyperna är att de skall vara täta och täckta så att 
slaggvatten inte sipprar ut eller att askan dammar ut i luften. 
  
Flygaskan transporteras med bulkbil och den låga densiteten på askan gör att man har 
ovanligt stor volym på bilen. Varje full last omfattar ca 40-42 ton och vid lossning blåses 
askan ut med hjälp av en kompressor i mottagningsanläggningen.  
 
Varje kraftvärmeverk har olika transportavtal och gör egna upphandlingar med olika externa 
åkerier. Vanligen strävar de externa åkerierna efter långa avtalsperioder medan 
kraftvärmeverken själva strävar efter upphandlingar om kortare avtalsperioder. Detta för att 
priserna på transporter kontinuerligt ändras efter marknadsvillkoren och för att inte binda sig 
med fasta kostnader under en lång period.  
 
Den mest tongivande aspekten vid en upphandling är priset och hur det skall mätas för varje 
transport. Det vanligaste måttet är pris per tonkilometer och varierar beroende på 
destination, lasttyp och transportfrekvens. Restriktioner för åkeriet är också en viktig aspekt 
som tas upp i upphandlingen. För att hålla kostnaderna nere och optimera transporterna ges 
åkerierna vanligtvis fria händer när det kommer till lastning och lossning. Det innebär att 
åkerierna själva håller koll på när det behöver tömmas i asksilon eller bunkrar så att man 
alltid försöker köra med fullastade ekipage. För att undvika extra kostnader och påslag 
försöker kraftvärmeverken att undvika extra kostnader för köer, dåligt väder och andra 
externa effekter.  
 
5.7.1 BULKBIL 
Bulkbilar är en typ av lastbil som används vid transporter av stora mängder gods på en och 
samma gång. Det kan vara fast, kondenserat, fluidiserat eller gasformigt gods. Vid 
pålastning av flygaska till bulkbil låter man askan falla ut från en asksilo och in i bulkbilens 
tank. Vid tömning tippas bulkbilens tank varvid askan blåses ut med hjälp av tryckluft och 
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in till silo eller behållare där askan sedan förvaras eller ligger i väntan på vidare behandling 
(Scania, 2014a).  
 
5.7.2 FLAKBIL 
En flakbil är en vanlig lastbil med ett flak som transporterar styckgods. Slagg och bäddaska 
går vanligen bra att transportera med vanlig flakbil då det är liten risk att askan dammar. 
Kapaciteten på flakbilarna varierar, men i snitt lastas 38-42 ton bottenaska per flakbil. 
Lastning och lossning skiljer sig från bulkbilen i den bemärkelsen att det tar mycket kortare 
tid vid respektive station. Vid lastning används skopbilar som lastar upp bottenaskan på 
flaket, varvid lossning sker genom tippning av flakbilen på den deponi som senare 
omhändertar bottenaskan och behandlar det (Scania, 2014b). 
 
5.7.3 INFRASTRUKTUR 
Avfall uppstår där människor lever och konsumerar och kraftvärmeverken byggs på platser 
där behovet av fjärrvärme och el är stort. Transportinfrastrukturen och 
transportförutsättningarna för de berörda kraftvärmeverken utgör en grund för studier kring 
det geografiska läget i rapportens lokaliseringsanalyser. 
 

 
Figur 7. Geografisk översikt av de berörda kraftvärmeverken samt Ragn-Sells Avfallshantering i Högbytorp  
och Langøya (Kartdata: Google, 2015) 

Vägtransporter är konkurrenskraftiga i och med dess flexibilitet jämfört med 
järnvägstransporter vid korta och medellånga distanser. För åkerierna finns det också 
ekonomiska fördelar med vägtransporterna. De kan planera och organisera så att flera olika 
uppdrag kan köras med en och samma lastbil samma dag.  
 
För att möjligen kunna byta transportsätt från lastbil till tåg krävs det en del tillgängliga 
element i infrastrukturen utöver själva järnvägen. I och med att avfallsmängderna har ökat 
under de senaste åren har standardiseringen på containrarna som lastbilarna kör ändrats efter 
olika lagar och regler. Det är då inte säkert att dessa containrar skulle passa på godstågen 
som finns tillgängliga att byta till. Transportavståndet är också en ledande faktor i ett byte 
från lastbil till tåg. Under sommarhalvåret är efterfrågan på fjärrvärme inte lika stor och 
kraftvärmeverken behöver inte förbränna lika mycket avfall. Då brukar det räcka med avfall 
som kommer in lokalt från kommunen och intilliggande kommuner.  
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5.8 KRAFTVÄRMEVERKEN ÅR 2020 
En central aspekt av kraftvärmeverkens nuvarande verksamheter innefattar arbete kring 
pågående, planerade och nyligen slutförda utbyggnationer av pannor, vilket följaktligen 
leder till ökade förbränningskapaciteter. De värden för kapacitet som anges och används i 
studierna för denna rapport begränsas av antingen en teknisk kapacitet för pannorna eller en 
tillståndsgiven kapacitet för avfallsförbränning. Detta innebär att vissa pannor och 
kraftvärmeverk har en högre teknisk kapacitet än den tillståndsgivna och kan teoretiskt sett 
förbränna större volymer, och vice versa. 
 
Nedan ges en sammanfattning för slutförda, pågående och planerade utbyggnationer som 
beskrivits i kapitel 4 (Nulägesbeskrivning). 
  Nyligen 

slutförda 
Bristaverket: utbyggnationen av Brista 2 slutfördes 
under sista kvartalet 2013 och innebar en årlig 
förbränningskapacitet om 240 000 ton avfall. 
 
Kraftvärmeverket i Västerås: utbyggnationen av 
Panna 6 slutfördes och togs i drift mars 2014. Detta 
innebar en årlig förbränningskapacitet om 400 000 ton 
avfall. 
  Pågående 

 
Gärstadverket: utbyggnationen av Panna 5 pågår och 
beräknas vara slutförd och klar för driftsättning under 
2016. Driftsättningen av denna panna innebär ett 
utökat tillstånd att förbränna 600 000 ton avfall (inkl. 
RT-flis) per år. 
 
  Planerade Högdalenverket: förhandlingar och tillståndssökningar 
pågår för utbyggnad med en ny avfallspanna (Panna 
7) vilket väntas innebära en kapacitetsökning till  
1 000 000 ton avfall per år. 

 
Övriga kraftvärmeverk väntas bibehålla den nuvarande kapaciteten på avfallsförbränning. 
Den planerade verksamheten år 2020 ges av tabell 15, där de förväntade 
förbränningskapaciteterna för avfall specificeras för varje kraftvärmeverk.  
 
Tabell 15. Förväntad avfallsförbränning år 2020, ton per år 

 Bristav. Gärstadv. Händelöv. Högdalenv. Uppsala Västerås TOTAL 

Ton avfall 240 000 600 000 460 000 1 000 000 375 000 400 000 3 075 000 

 
De ökade förbränningskapaciteterna leder följaktligen till ökade mängder flyg- och 
bottenaska. För att få ut en uppskattning av mängder flyg- och bottenaska år 2020 divideras 
volymen aska med den totala volymen av respektive asktyp under åren 2011 till 2014. Detta 
visar andelar aska som uppstått i förhållande till mängden avfall som förbränts. Dessa 
summeras sedan för att divideras med antalet år som tas i beräkning (fyra år) för att få ut ett 
medelvärde för respektive kraftvärmeverk och asktyp enligt tabell 16 och 17. 
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Tabell 16. Procentandelar flygaska i förhållande till volymer av förbränt avfall 

Kraftvärmeverk 2011 2012 2013 2014 Medelvärde 

Bristaverket - - - 3,45 % 3,45 % 

Gärstadverket 3,21 % 2,90 % 2,86 % 2,75 % 2,93 % 

Händelöverket 5,78 % 5,21 % 6,25 % 6,05 % 5,82 % 

Högdalenverket 4,03 % 4,01 % 4,05 % 4,12 % 4,05 % 

Uppsala 2,14 % 2,36 % 2,25 % 2,20 % 2,25 % 

Västerås - - - 7,21 % 7,21 % 

 
Tabell 17. Procentandelar bottenaska i förhållande till volymer av förbränt avfall 

Kraftvärmeverk 2011 2012 2013 2014 Medelvärde 

Bristaverket - - - 19,56 % 19,56 % 

Gärstadverket 22,47 % 21,31 % 20,89 % 22,14 % 21,70 % 

Händelöverket 10,76 % 9,69 % 9,63 % 11,68 % 10,44 % 

Högdalenverket 14,70 % 14,83 % 13,84 % 15,90 % 14,82 % 

Uppsala 18,26 % 18,83 % 18,22 % 16,80 % 18,03 % 

Västerås - - - 12,13 % 12,13 % 

 
Med förutsättningen att samtliga kraftvärmeverk förbränner avfall efter full kapacitet år 
2020 kan den planerade kapaciteten multipliceras med medelvärdet för procentandelar aska 
och på så vis få ut estimerade volymer flyg- och bottenaska för respektive kraftvärmeverk år 
2020 enligt tabell 18. 
 
Tabell 18. Estimerade volymer flyg- och bottenaska år 2020, ton 

 Flygaska Bottenaska TOTAL 

Bristaverket 8 272 46 948 55 220 

Gärstadverket 17 579 130 215 147 794 

Händelöverket 26 780 48 016 74 795 

Högdalenverket 40 529 148 176 188 705 

Uppsala 8 388 67 606 75 995 

Västerås 28 835 48 532 77 367 

TOTAL 130 382 489 494 619 876 
 

Händelöverket och kraftvärmeverket i Uppsala väntas ej förbränna mer avfall än vad som 
förbränns idag och de estimerade volymerna flyg- och bottenaska år 2020 håller därför en 
likvärdig nivå i förhållande till genererade volymer under åren 2011 till 2014. 
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5.9 SAMMANSTÄLLNING AV ASK- OCH AVFALLSMÄNGDER 
I detta kapitel sammanställs relevanta nyckeltal som används i kommande studier och 
analyser. Samtliga värden är baserade på kraftvärmeverkens avfallsförbränning, inklusive 
fraktioner av RT-flis som ger upphov till restprodukter inom klassificeringen FA. 
 
Tabell 19. Flygaska från förbränning av avfall åren 2010 till 2014, ton 

 2011 2012 2013 2014 

Bristaverket 0 0 * 6 150 
Gärstadverket 12 172 12 153 12 309 11 389 
Händelöverket 24 174 23 867 33 003 27 365 
Högdalenverket 28 301 29 607 30 371 30 987 
Uppsala 6 920 8 596 8 397 7 703 
Västerås 0 0 0 14 400 
TOTAL 71 567 74 223 84 080 97 994 
* Data ej tillgänglig 
** P15 användes endast i några månader under 2010 

 
Tabell 20. Bottenaska från förbränning av avfall åren 2010 till 2014, ton 

 2011 2012 2013 2014 

Bristaverket 0 0 * 34 906 
Gärstadverket 85 243 89 445 89 787 91 639 
Händelöverket 45 022 44 382 50 872 52 789*** 
Högdalenverket 103 178 109 620 103 761 119 407 
Uppsala 59 164 68 716 67 874 58 778 
Västerås 0 0 0 24 237 
TOTAL 292 607 312 163 312 294 381 756 
* Data ej tillgänglig 
** P15 användes endast i några månader under 2010 
*** Inkluderar osorterad aska 

 
Tabell 21. Förbränt avfall åren 2011 till 2014, ton 

 2011 2012 2013 2014 

Bristaverket 0 0 0 178 440 
Gärstadverket 379 394 419 755 429 746 413 909 
Händelöverket 418 391 458 230 528 300 452 068 
Högdalenverket 701 923 739 181 749 819 751 404 
Uppsala 324 000 364 900 372 510 349 850 
Västerås 0 0 0 199 760 
TOTAL 1 823 708 1 982 066 2 080 375 2 345 431 

 
Tabell 22. Kapacitet för avfallsförbränning år 2014 samt planerad kapacitet år 2020, ton 

 2014 2020 

Bristaverket 240 000 240 000 
Gärstadverket 450 000 600 000 
Händelöverket 460 000 460 000 
Högdalenverket 700 000 1 000 000 
Uppsala 375 000 375 000 
Västerås 400 000 400 000 
TOTAL 2 575 000 3 075 000 
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 TYNGDPUNKTSMETODEN FÖR POTENTIELL LOKALISERING AV 
EN BEHANDLINGSANLÄGGNING 

 
Den potentiella lokaliseringen av en behandlingsanläggning baseras på fem definierade 
scenarier som tar hänsyn till olika typer av indata utifrån ett nutidsperspektiv samt ett 
framtidsperspektiv. Nutidsperspektivet åskådliggör tyngdpunkter som är tänkta att ge ett 
minimerat transportavstånd utifrån den aktuella volymen av flyg- och bottenaska som 
genereras i de sex kraftvärmeverken. Framtidsperspektivet baseras på den framtida 
verksamhetsomfattning för respektive kraftvärmeverk där indata används utifrån de mängder 
avfall som väntas förbrännas i kraftvärmeverken.  
  Scenario 1 

Flygaska 2014 
Detta scenario tar hänsyn till de totala mängder 
flygaska som genererats i kraftvärmeverken år 2014. 
Detta beskriver en nutidsbaserad lokalisering som 
förutsätter att uppkomsten av flygaska ej ökar i 
volym över de kommande åren. 
  Scenario 2  

Flyg- och 
bottenaska 2014 

Detta scenario tar hänsyn till de totala mängder flyg- 
och bottenaska som genererats i kraftvärmeverken år 
2014. Detta beskriver en nutidsbaserad lokalisering 
som förutsätter att uppkomsten av aska ej ökar i 
volym över de kommande åren. 
  Scenario 3 

Avfallsförbränning 
2020 

Detta scenario tar hänsyn till den planerade 
förbränningskapaciten för respektive kraftvärmeverk 
år 2020. Scenariot beskriver en framtidsbaserad 
lokalisering utifrån de planerade verksamheterna år 
2020. 
  Scenario 4 

Flygaska 2020 
 

Detta scenario tar hänsyn till estimerade mängder 
flygaska år 2020 och baseras på procentandelar av 
den planerade avfallsförbränningen år 2020.   
  Scenario 5 

Flyg- och 
bottenaska 2020 

Detta scenario tar hänsyn till estimerade mängder 
flyg- och bottenaska år 2020 och baseras på 
procentandelar av den planerade 
avfallsförbränningen år 2020. 
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6.1 SCENARIO 1 
Detta scenario baseras på volymer av flygaska för de sex kraftvärmeverken under 2014. 
Dessa värden hämtas från respektive underkapitel i kapitel 4 (Nulägesbeskrivning). Värt att 
noteras är värdet för kraftvärmeverket i Västerås som ej speglar en årsvolym av flygaska, 
utan representerar genererad askmängd från och med mars till årsskiftet. Detta på grund av 
att Panna 6 på kraftvärmeverket sattes i kommersiellt bruk mars 2014. 
 
Genom att först beräkna de viktade värdena för respektive kraftvärmeverk Xi ⋅ Vi , Yi ⋅ Vi (se 
bilaga 1) och summera dessa kan denna summa sedan divideras med den totala volymen 
enligt   
 
 

{  
  隙 =  のばひなのねは,ぱばひひばひねね = のひ.などなどぬののば  桁 =  なははのひはぱ,はのはひばひねね = なば.どどどばになどに 

 
 
varvid X- och Y-koordinater markeras på ett geografiskt koordinatsystem. Detta ger en 
tyngdpunkt (grön markör) enligt figur 8. 
 

 
Figur 8. Tyngdpunkt baserad på flygaskmängder 2014 (Kartdata: Google, 2015) 
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6.2 SCENARIO 2 
Detta scenario baseras på volymer av flyg- och bottenaska för de sex kraftvärmeverken 
under 2014. Dessa värden hämtas från respektive underkapitel i kapitel 4 
(Nulägesbeskrivning). Genom att först beräkna de viktade värdena Xi ⋅ Vi , Yi ⋅ Vi för 
respektive kraftvärmeverk (se bilaga 1) och summera dessa kan denna summa sedan 
divideras med den totala volymen enligt 
 
 

{  
  隙 =  にぱぬはのどなは,なぱねばひぱねど = のひ.ななぬねぱぱに  桁 =  ぱなばぱねなねねばひぱねど = なば.どねねどねねのね  

 
 
varvid X- och Y-koordinater markeras på ett geografiskt koordinatsystem. Detta ger en 
tyngdpunkt (grön markör) enligt figur 9. 
 

 
Figur 9. Tyngdpunkt baserad på flyg- och bottenaskmängder 2014 (Kartdata: Google, 2015) 
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6.3 SCENARIO 3 
Detta scenario baseras på de planerade förbränningskapaciteterna på de sex 
kraftvärmeverken år 2020. Genom att först beräkna de viktade värdena Xi ⋅ Vi , Yi ⋅ Vi  för 
respektive kraftvärmeverk (se bilaga 1) och summera dessa kan det sedan divideras med den 
totala kapaciteten enligt 
 
 

{  
  隙 =  なぱなぱはひはねひぬどばのどどど = のひ.なねねはどなぬ       桁 =  のにねねにどぬど,ににぬどばのどどど = なば.どのねぬなぱばば 

 
 
varvid X- och Y-koordinater markeras på ett geografiskt koordinatsystem. Detta ger en 
tyngdpunkt (grön markör) enligt figur 10. 
 

 
Figur 10. Tyngdpunkt baserad på planerad förbränningskapacitet år 2020 (Kartdata: Google, 2015) 
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6.4 SCENARIO 4 
Detta scenario baseras på estimerade mängder flygaska år 2020. De estimerade mängderna 
baseras på procentandelar av förbränt avfall i respektive kraftvärmeverk och år mellan 2011 
och 2014. Ett medelvärde tas ut genom att summera procentandelarna och sedan dividera 
detta med antal år som tas i beräkning, i detta fall 4. Värden som används i detta scenario 
ges i kapitel 5.8 (tabell 16, 17 och 18). 
   
De medelvärden som tagits fram multipliceras med den planerade kapaciteten år 2020 för 
respektive kraftvärmeverk för att sedan implementeras i tyngdpunktsmetoden enligt 
 
 

{  
  X =  ばばなにどねの,どはななぬどぬぱぬ = のひ.なねひなはなどに Y =  にになねなには,はばぱなぬどぬぱぬ = なは.ひぱなばなにひね 

 
 
varvid X- och Y-koordinater kan markeras på ett geografiskt koordinatsystem. Detta ger en 
tyngdpunkt (grön markör) enligt figur 11.  
 

 
Figur 11. Scenario 4, tyngdpunkt baserad på estimerade mängder flygaska år 2020 (Kartdata: Google, 2015) 
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6.5 SCENARIO 5 
Detta scenario baseras på estimerade mängder flyg- och bottenaska år 2020. De estimerade 
mängderna baseras på procentandelar av förbränt avfall i respektive kraftvärmeverk och år 
mellan 2011 och 2014. Ett medelvärde tas ut genom att summera procentandelarna och 
sedan dividera detta med antal år som tas i beräkning, i detta fall 4. Värden som används i 
detta scenario ges i kapitel 5.8 (tabell 16, 17 och 18). 
 
De medelvärden som tagits fram multipliceras med den planerade kapaciteten år 2020 för 
respektive kraftvärmeverk och adderas till motsvarande värden för flygaska i scenario 4, för 
att sedan implementeras i tyngdpunktsmetoden enligt 
 
 

{  
  X =  ぬははのぬにねは,どなはなひぱばは = のひ.なにひひはねばに Y =  などのねぬぬぱどはなひぱばは = なば.どどぱぱのぬぬひ  

 
 
Detta ger en tyngdpunkt (grön markör) enligt figur 12. 
 

 
Figur 12. Scenario 5, tyngdpunkt baserad på estimerade mängder flyg- och bottenaska år 2020 (Kartdata: 

Google, 2015) 
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6.6 NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ ges för att åskådliggöra vikten och betydelsen av de olika värdena Vi som 
använts i tyngdpunktsmetoden för scenario 1 till 5. Ett nollalternativ är i detta fall 
representerat av en tyngdpunkt som ej baserats på ask- eller kapacitetsvärden utan antas vara 
helt bortsedda från. I beräkningarna anges dock värdet 1 för Vi för att undvika nollvärden i 
resultaten, men kan anta vilka värden som helst så länge de är identiska för alla 
kraftvärmeverk. Detta nollalternativ är alltså enbart baserat på kraftvärmeverkens 
geografiska belägenhet enligt 
 
 

{  
  隙 =  ぬのの,ぬはにどぱはは = のひ.ににばどなねぬぬ  桁 =  などに,どどぬぱにねは = なば.どどどはぬばぬぬ 

 
 
vilket resulterar i en tyngdpunkt (röd markör) enligt figur 13. 
 

 
Figur 13. Nollalternativ och Scenario 1 till 5 (Kartdata: Google, 2015) 

Nollalternativet visar att värdena för respektive scenario har relativt liten praktisk betydelse i 
förhållande till dess geografiska belägenhet. De geografiska avstånden med utgångspunkt i 
nollalternativet ut till de yttersta tyngdpunkterna omfattar en total sträcka på 38,8 km enligt 
figur 14. Då denna yta och sträcka är förhållandevis liten kan de inbördes 
avståndsskillnaderna antas ha liten praktisk betydelse då dessa i ett verkligt sammanhang ej 
har avgörande betydelse som eventuell beslutsgrund. 
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Figur 14. Total sträcka i kilometer i medurs riktning mellan nollalternativet och de yttersta tyngdpunkterna 
samt total täckyta (Kartdata: Google, 2015) 

6.7 KÄNSLIGHETSANALYS MED YTTERLIGHETSFALL 
För att åskådliggöra den relativa betydelsen av de ingående data som används i modellen 
konstrueras sex individuella ytterlighetsfall med hänsyn till varje enskilt kraftvärmeverk. 
Dessa baseras på ytterlighetsvärden under åren 2011 till 2014 där det i respektive fall antas 
en hög uppkomst av flygaska för ett kraftvärmeverk och en låg uppkomst av flygaska för 
resterande kraftvärmeverk enligt tabell 23. 
 
Tabell 23. Ytterlighetsfall 

 Bristaverket Gärstadverket Händelöverket Högdalenverket Uppsala Västerås 

YF1 Hög Låg Låg Låg Låg Låg 
YF2 Låg Hög Låg Låg Låg Låg 
YF3 Låg Låg Hög Låg Låg Låg 
YF4 Låg Låg Låg Hög Låg Låg 
YF5 Låg Låg Låg Låg Hög Låg 
YF6 Låg Låg Låg Låg Låg Hög 

 
Ytterlighetsvärdena ges av den högsta och lägsta uppkomsten av flygaska i respektive 
kraftvärmeverk under åren 2011 till 2014 (se tabell 19). Värden för år 2010 tas ej hänsyn till 
då dessa saknas för kraftvärmeverket i Västerås, Högdalenverket och kraftvärmeverket i  
Uppsala. Vidare var Panna 15 på Händelöverket endast i drift i några månader och den 
dokumenterade mängden (19 129 ton) speglar ej en uppkomst av flygaska för hela året. 
Dessa faktorer innebär att jämförbara värden endast ges mellan 2011 och 2014. 
 
Då kraftvärmeverket i Västerås togs i drift under våren 2014 speglar ej heller detta värde (14 
400 ton) en årlig uppkomst av flygaska och därför grundas en låg och hög uppkomst av 
flygaska på Mälarenergis egna estimerade mängder på 20 000 respektive 25 000 ton per år. 
Vidare är Bristaverkets maximala volymer baserad på en viktprocent av total kapacitet (240 
000 ton/år). Denna viktprocent representeras av andelen genererad flygaska i förhållande till 
mängden tillfört avfall under 2014. 
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Tabell 24. Ytterlighetsvärden för antagen låg och hög uppkomst av flygaska för respektive kraftvärmeverk 

Ytterlighetsvärden Låg Hög 

Bristaverket 6 150 8 400* 
Gärstadverket 11 389 12 309 
Händelöverket 23 867 33 003 
Högdalenverket 28 301 30 987 
Uppsala 6 920 8 596 
Västerås 20 000 25 000 
* 6 150 / 178 000 = 0,035… -> 240 000 * 0,035… = 8 400 
 

Med tyngdpunktsmetoden beräknas ytterlighetsfallens tyngdpunkter, vilka markeras med 
gröna markörer i figur 15. Beräkningarna för dessa fall ges i bilaga 2 och de ingående data i 
bilaga 1. 
 

 
Figur 15. Ytterlighetsfall (YF1 till YF6) samt nollalternativ (Kartdata: Google, 2015) 

Ytterligare två fall ges för att åskådliggöra tyngdpunkter baserade på genomgående höga 
respektive låga värden för flygaska enligt tabell 25.  
 
Tabell 25. Ytterlighetsfall 7 och 8 

 Bristaverket Gärstadverket Händelöverket Högdalenverket Uppsala Västerås 

YF7 Låg Låg Låg Låg Låg Låg 
YF8 Hög Hög Hög Hög Hög Hög 

 
Tyngdpunkterna för ytterlighetsfall 7 och 8 beräknas på samma sätt som i fall 1 – 6. Dessa 
tyngdpunkter åskådliggörs i figur 16.  

 



44 
 

 
Figur 16. Ytterlighetsfall (YF7, YF8) samt nollalternativ (Kartdata: Google, 2015) 

 

6.8 ANALYS AV SCENARIO 1 TILL 5 
De tyngdpunkter som beräknats i de fem scenarierna visar att de geografiska avstånden 
mellan dessa noder är relativt små och täcker endast en yta om ca 19 km2. Detta kan härledas 
till de förhållandevis små variationerna i systemets värden kopplade till geografisk 
belägenhet samt data, dvs. avfalls- och askvolymer samt kapacitet. 
 

 
Figur 17. Övergripande kartbild för scenarier 1 till 5 (Kartdata: Google, 2015) 

En viktig aspekt vid analys av resultat från tyngdpunktsmetoden är dess oförmåga att ta 
hänsyn till infrastruktur och icke tillåtna koordinater, och metoden genererar endast en 
tyngdpunkt baserat på euklidiska avstånd. I aktuellt fall exemplifieras detta av att inga 
scenarier ger en lokalisering i anslutning till någon av de större Europa-vägarna (E4 eller 
E20) och ej heller de närliggande riksvägarna Riksväg 53, 55 och 57, vilket hade varit 
lämpligt. Tyngdpunkten i scenario 3 ligger i direkt anslutning till Riksväg 223, men är i detta 
sammanhang ett slumpmässigt utfall. Då de fem tyngdpunkterna ej skiljer sig mycket åt 
geografiskt antyder detta att inga extremvärden existerar i systemet och samtliga 
kraftvärmeverk håller sig på en inbördes jämn nivå sett till volymer och 
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verksamhetsomfattning. En bredare variation i de data som används skulle möjligtvis 
generera en större spridning av tyngdpunkterna.  
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 RESULTATANALYS OCH POTENTIELLA LOKALISERINGAR 
De resultat som framställts i scenario 1 till 5 visar en förhållandevis liten geografisk 
spridning av tyngdpunkterna. Den geografiska skillnaden mellan scenario 1 och 2 är minst 
och anses naturligt då det generella förhållandet mellan mängden flyg- och bottenaska är 
linjärt. Detta innebär att en ökad eller minskad mängd flygaska på ett kraftvärmeverk 
innebär en motsvarande procentuell ökning eller minskning i mängd bottenaska. Detta kan 
med andra ord relateras till mängden avfall som förbränts i respektive kraftvärmeverk där en 
ökad eller minskad mängd förbränt avfall generellt leder till en motsvarande procentuell 
ökning eller minskning i mängden restprodukter. Undantag gäller för de mindre avvikelser 
som kan förekomma vid användning av olika bränslekompositioner samt förbrännings- och 
reningstekniker. 
 
De värden som använts till scenario 3 är baserade på de planerade kapaciteterna för 
avfallsförbränning år 2020. På Gärstadverket pågår byggnationen av en ny panna, vilket 
kommer innebära en kapacitetsökning om ca 160 000 ton avfall per år från och med år 2016. 
Detta i kombination med kapaciteten för de nya pannorna på kraftvärmeverket i Västerås 
och Bristaverket, vilka togs i drift i början på 2014 respektive slutet på 2013, innebär en 
liten norrgående förflyttning av tyngdpunkten i förhållande till scenario 1 och 2.  
 
De värden som använts till scenarierna 4 och 5 är baserade på estimerade volymer flyg- och 
bottenaska år 2020. Dessa volymer är i sin tur baserade på den förväntade kapaciteten på 
respektive kraftvärmeverk år 2020. En förutsättning för dessa scenarier och dess validitet är 
antagandet om att samtliga kraftvärmeverk utnyttjar sina fulla kapaciteter. Vidare är de 
estimerade volymerna strikt baserade på historisk data vad gäller andelar aska som uppstår i 
förhållande till mängden förbränt avfall, och resultatet som detta ger i scenariot bör betraktas 
med detta i åtanke. Detta innebär att eventuella avvikelser i förbränning, askbehandling och 
hantering samt bränslekompositioner under enskilda år kan bidra till något förändrade 
procentandelar mot vad som är gällande för det som anses vara normal drift på 
kraftvärmeverken. Kraftvärmeverket i Västerås exemplifieras av detta då de under 2014 
hade en högre andel flygaska (7,21 %) än de övriga, vilket möjligtvis kan kopplas till 
avvikelser vid eventuell testdrift, intrimningsdrift eller liknande. Detta kan dock även 
kopplas till bruket av en CFB-panna som i regel genererar mer flygaska än rosterpannor. 
 
Gemensamt för samtliga scenarier är det förhållandevis lilla avståndet till nollalternativet. 
En slutsats som kan göras utifrån detta är att det totala ingående värdet Vi för samtliga 
kraftvärmeverk i respektive scenario har liten praktisk betydelse. Detta innebär exempelvis 
för scenario 4 att trots att tyngdpunkten förvisso skiljer sig från nollalternativet så anses det 
rimligt att anta att det har liten praktisk betydelse då avståndsskillnaden endast är ca 8 km.  
 
Syftet med de ytterlighetsfall som konstruerats är att analysera känsligheten för förändringar 
för respektive kraftvärmeverk samt i systemet som helhet vid hög och låg uppkomst av 
flygaska. Resultaten i figur 15 och 16 visar en liten geografisk spridning av 
ytterlighetsfallen. En slutsats som kan göras utifrån detta är att systemet är relativt okänsligt 
för förändringar, under den givna förutsättningen att mängden flygaska för respektive 
kraftvärmeverk ej underskrider eller överskrider de ytterlighetsvärden som antagits i fallen. 
En alternativ förutsättning är att de inbördes procentuella skillnaderna hålls på motsvarande 
nivå. Som exempel innebär detta i det hypotetiska fallet att värdena för ett kraftvärmeverk 
kan under- eller överskrida de ytterlighetsvärden som antagits i ytterlighetsfallen så länge 
förhållandet till värdena för de övriga kraftvärmeverken bibehålls – alltså procentuellt 
under- eller överskrider lika mycket för att samma slutsats kan göras. 



47 
 

 
 
Då scenario 3, 4 och 5 baseras på den förväntande kapaciteten år 2020 kan de ingående 
värdena i dessa scenarier anses vara mest relevanta för vidare studier kring lokalisering av 
en behandlingsanläggning. Viktigt att ha i åtanke är dock att en förutsättning för validiteten 
kring detta antagande är att samtliga kraftvärmeverk strävar efter, samt uppnår, ett fullt 
kapacitetsutnyttjande. Ett alternativt antagande är att den eventuella avvikelsen mellan 
faktisk förbränning och fullt kapacitetsutnyttjande i respektive kraftvärmeverk är 
förhållandevis lika stor sett till volymprocent. Något av dessa två antaganden måste 
uppfyllas för att de ingående värdena i tyngdpunktsberäkningarna skall vara relevanta. 
 

7.1 POTENTIELLA LOKALISERINGAR 
Utifrån de tyngdpunkter som framställts i scenario 1 till 5 ges approximativa utgångspunkter 
ur vilka potentiella lokaliseringar kan studeras. Genom att enbart studera avstånd mellan 
tyngdpunkterna och närliggande orter kan antagandet göras att mindre tätorter som 
exempelvis Björnlunda och Sparreholm förefaller vara potentiella lokaliseringsorter då de 
befinns på kortast avstånd till tyngdpunkterna. 
 
Genom att fastställa kriterier för orter som kan tänkas vara lämpliga för lokalisering av en 
behandlingsanläggning avgränsas urvalet av orter som är lokaliserade i närhet till 
tyngdpunkterna. Kriterierna ges enligt nedan och är indelade i två kategorier. Den ena 
kategorin består av kriterier som måste uppfyllas, varvid den andra kategorin utgörs av 
kriterier som anses värdeskapande. Ett värdeskapande kriterium innefattar villkor som på 
något sätt ger ett ökat värde ur ett transportlogistiskt perspektiv. 
 
Absoluta kriterier 

  Orten skall ligga i anslutning till riksväg eller Europa-väg 
 

o Detta kriterium ges hög prioritet av transportlogistiska skäl för att undvika 
nyanläggning av väg till behandlingsanläggningen. 

  Orten skall vara en centralort 
 

o Detta kriterium bygger på antagandet om att behandlingsanläggningen kräver 
kompetent personal, och förutsättningen för detta stärks genom att etablera 
behandlingsanläggningen i en centralort. Begreppet centralort definieras som 
en större tätort i ett kommunalt perspektiv. Detta kriterium fastställer således 
att mindre orter som exempelvis Björnlunda och Sparreholm utesluts ur 
vidare studier. 

  Orten skall ligga inom ett i sammanhanget rimligt avstånd till tyngdpunkterna 
 
De värdeskapande kriterierna som fastställs ger ökade förutsättningar för transporter av aska 
med transportsslag via tåg och sjö. 
 
Värdeskapande kriterier 

  Orten skall ha goda förutsättningar för intermodalitet 
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 Orten skall ligga i anslutning till järnvägsinfrastruktur med möjlighet till 
godstransporter 

  Orten skall ha goda förutsättningar för transporter via sjö 
 
Utifrån dessa kriterier väljs sex centralorter som ligger i nära anslutning till tyngdpunkterna i 
scenario 3, 4 och 5, enligt nedan.  
  Eskilstuna  Flen  Gnesta  Katrineholm  Nyköping  Södertälje 
 
Nedan visas en kartbild över alla potentiella lokaliseringar som ligger intill tyngdpunkterna. 
Orterna är valda efter deras anslutning till Europa-vägar, riksvägar samt järnvägsbanorna. 
Flen och Gnesta ses i detta sammanhang som mindre orter som inte uppfyller samma 
tillgänglighet som t.ex. Södertälje och Katrineholm, men är större orter som ligger i nära 
anslutning till tyngdpunkterna och beaktas därför i fortsatta studier.  
 

 
Figur 18. Potentiella orter för lokalisering av en behandlingsanläggning (Kartdata: Google, 2015) 

7.2 TRANSPORTKOSTNADER FÖR POTENTIELLA LOKALISERINGAR 
Utifrån resultaten i scenarierna kan det geografiska området kring tyngdpunkterna studeras 
för att analysera potentiella platser för lokalisering av en behandlingsanläggning. Alla valda 
orter i kapitel 7.1 är belägna i närhet till tyngdpunkterna i scenario 3, 4 samt 5 och är 
anslutna till riks- och Europa-vägar. I tabell 26 ges de kortaste avstånden mellan respektive 
kraftvärmeverk och de potentiella platserna. Sträckorna är mätta efter riks- och Europa-
vägar och är baserade på enkelresor med vägfordon enligt kartdata från Google (2015) och 
Eniro (2015). 
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Tabell 26. Avståndsmatris för kraftvärmeverken och potentiella lokaliseringar, km 

 

Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Södertälje 

Bristaverket 126 148 102 174 138 72 
Gärstadverket 146 116 144 88 102 167 
Händelöverket 107 76 104 49 62 127 
Högdalenverket 108 110 63 139 98 31 
Uppsala 112 139 130 159 166 99 
Västerås 44 86 113 97 128 116 

TOTAL  643 675 656 706 694 612 

 
För att göra en bedömning om vilken ort som medför en lägst total transportkostnad för de 
sex kraftvärmeverken beräknas totalkostnaden för att transportera de estimerade mängderna 
flyg- och bottenaska år 2020. I dessa beräkningar görs antagandet att samtliga transporter 
sker med en kostnad om 1 krona per tonkilometer och tar således ej hänsyn till 
anläggningsspecifika upphandlingar. 
 
Med utgångspunkt i den planerade förbränningskapaciteten år 2020 ges en ungefärlig 
indikation på volymer av flyg- och bottenaska som kommer att uppstå, under förutsättning 
att samtliga kraftvärmeverk utnyttjar full kapacitet. Genom att för varje ort multiplicera 
avståndet till respektive kraftvärmeverk med respektive askmängd som skall transporteras 
ges en uppskattad årlig transportkostnad. 
 
Den totala transportkostnaden beräknas utifrån två fall där man tar hänsyn till årsvolymerna 
av flygaska i det ena fallet och årsvolymerna av både flyg- och bottenaska i det andra fallet, 
enligt tabell 27. 
 
Tabell 27. Förväntade volymer flyg- och bottenaska år 2020  

  Flygaska år 2020, ton/år Flyg- och bottenaska år 2020, ton/år 

Bristaverket 8 272 55 220 
Gärstadverket 17 579 147 794 
Händelöverket 26 780 74 795 
Högdalenverket 40 529 188 705 
Uppsala 8 388 75 995 
Västerås 28 835 77 367 
TOTAL 130 383 619 876 

 
I tabell 28 presenteras de beräknade årskostnaderna för transport av flygaska mellan 
respektive kraftvärmeverk och ort. Motsvarande beräkningar för både flyg- och bottenaska 
presenteras i tabell 29. I båda fallen konstateras att en lokalisering i Södertälje skulle 
innebära den lägsta totala transportkostnaden för kraftvärmeverken. 
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Tabell 28. Transportkostnad för potentiella lokaliseringar – flygaska år 2020, SEK 

 

Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Södertälje 

Bristaverket  1 042 233      1 224 210      843 712      1 439 274      1 141 493      595 562     
Gärstadverket  2 566 539      2 039 168      2 531 381      1 546 955      1 793 061      2 935 699     
Händelöverket  2 865 426      2 035 256      2 785 087      1 312 204      1 660 340      3 401 020     
Högdalenverket  4 377 139      4 458 197      2 553 331      5 633 540      3 971 849      1 256 401     
Uppsala  939 486      1 165 969      1 090 475      1 333 734      1 392 452      830 438     
Västerås  1 268 722      2 479 776      3 258 310      2 796 956      3 690 829      3 344 814     
TOTAL   13 059 545      13 402 576      13 062 296      14 062 664      13 650 025      12 363 933     
 

Tabell 29. Transportkostnad för potentiella lokaliseringar – flyg- och bottenaska år 2020, SEK 

 

Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Södertälje 

Bristaverket  6 957 708       8 172 546       5 632 430       9 608 264       7 620 347       3 975 833      
Gärstadverket  21 577 926       17 144 106       21 282 338       13 005 873       15 074 990       24 681 601      
Händelöverket  8 003 118       5 684 458       7 778 731       3 664 979       4 637 321       9 499 028      
Högdalenverket  20 380 191       20 757 602       11 888 445       26 230 061       18 493 136       5 849 870      
Uppsala  8 511 413       10 563 271       9 879 318       12 083 166       12 615 129       7 523 481      
Västerås  3 404 141       6 653 548       8 742 453       7 504 584       9 902 956       8 974 553      
TOTAL   68 834 497       68 975 531       65 203 716       72 096 926       68 343 878       60 504 365      
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 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras de metoder och data som används i studierna,  samt 
de resultat som kommit av dessa. Vidare analyseras lokaliseringsförslagen ur ett logistiskt 
perspektiv för att sättas i förhållande till de berörda kraftvärmeverkens verksamhet idag och 
den planerade verksamheten år 2020.  
 

8.1 TYNGDPUNKTSMETODEN OCH DATA 
Tyngdpunktsmetoden har i denna studie använts som lokaliseringsverktyg baserad på olika 
typer av indata samt som verktyg för känslighetsanalys. Metodens principer och dess 
tillvägagångssätt samt resultat utgör grunden för en initial och potentiell lokalisering av en 
behandlingsanläggning. De resultat som genererats utgör även en god grund för vidare 
studier kring lämplig lokalisering, antingen genom implementering i eller av andra metoder 
eller som stöd. Metodens nackdelar ligger i dess oförmåga att ta hänsyn till befintlig 
infrastruktur och icke tillåtna koordinater, och de tyngdpunkter som beräknats i denna studie 
är enbart baserade på respektive kraftvärmeverks askvolymer, avfallsvolymer, 
förbränningskapacitet och koordinater. 
 
Vidare studier kring detta problem och de resultat som genererats kan tänkas innefatta 
hänsynstagande till just infrastruktur och icke tillåtna koordinater för att ge en potentiell 
lokalisering med större fokus på villkor kopplade till vägnät, järnvägsinfrastruktur och 
hamnar. En tänkbar metod för detta kan bestå av nätverksflödesmodellering som, baserat på 
givna villkor, tar hänsyn till transportavstånd, transporttider och transportvolymer för att på 
så sätt komma ett steg närmare en lokalisering som kan betraktas som optimal. Vidare skulle 
problemet kunna betraktas som ett minkostnadsflödesproblem där man i varje nodrelation 
definierar de variabler som ligger inom problemets villkor, för att sedan fastställa de 
förbindelser som minimerar systemets totalkostnad. Som följd till dessa implementeringar 
kan frågan tänkas uppstå om huruvida det eventuella resultat som genereras skulle utgöra en 
verklig praktisk skillnad i förhållande till de resultat som presenterats i denna studie. 
Systemets karaktär och förhållandevis lilla omfattning sett till både antal kraftvärmeverk och 
den geografiska spridningen av dessa kan tänkas innebära resultat som förvisso skiljer sig i 
förhållande till varandra, men som i praktiken ej nödvändigtvis skulle representera en 
skillnad som utgör större beslutsgrund ur ett transportkostnadsperspektiv än de som ges i 
denna studie.  
 
Ytterligare studier kring problemen i denna studie kan, med hjälp av tyngdpunktsmetoden, 
tänkas innefatta implementering av flera typer av parametrar kopplade till miljökostnader 
och direkta transportkostnader (wi). Implementering av flera parametrar i förhållandevis små 
system som studeras i denna studie gör sig enligt Thai och Grewal (2005) särskilt användbar 
då en större noggranhet ges med hänsyn till, i många fall, minst lika viktiga faktorer. I fallet 
som studeras i denna rapport görs dock antagandet att den miljöpåverkan som 
vägtransporterna medför ej väntas utgöra en större skillnad vad gäller negativa miljöeffekter. 
Då samtliga åkerier som anlitas av kraftvärmeverken använder sig av snarlika lastfordon 
väntas också miljöutsläppen hålla en jämlik nivå i förhållande till antalet transporter som 
sker. En intressant faktor är dock de särskilda upphandlingar och avtal som existerar mellan 
kraftvärmeverken och åkerierna. Här råder troligtvis en större skillnad i exempelvis 
tonkilometertaxa och transportkostnadsrelaterade villkor, vilket möjligtvis hade gett andra 
resultat än de som presenteras i denna rapport. 
 
De data som används i tyngdpunktsmetoden baseras till större delen på historisk data 
kopplade till respektive kraftvärmeverks verksamhet kring avfallsförbränning. Majoriteten 
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av de data som används är offentligt utgivet via reglerad och lagstadgad miljörapportering 
och dess pålitlighet kan därför anses som god och väl tillämplig i de metoder som används i 
denna rapport. Viss förväxling eller förvirring kan ske vid studier av de olika 
miljörapporterna då en del termer och beteckningar skiljer sig, trots att de i grunden avser 
samma sak. Här kan tänkas att en generell standardisering både vad gäller språkbruk och 
rapportstrukturer är önskvärd för att minimera risken för missförstånd. Detta anses dock 
överlag vara av mindre betydande karaktär och har i denna rapport ej skapat större problem 
vad gäller implementering av data i modellerna. 
 

8.2 LOKALISERING AV EN BEHANDLINGSANLÄGGNING 
Efter genomförda tyngdpunktsstudier har det fastställts kriterier för val av lämplig ort i nära 
anslutning till de beräknade tyngdpunkterna. Kostnader som kan kopplas till vägtransporter 
av aska och RGR är i det generella fallet en hög kostnadspost i förhållande till övrig 
verksamhet med direkt koppling till behandling av aska och RGR (Svensson, 2015). De 
viktade transportavstånden i kapitel 7.2 tar hänsyn till volymer och kapaciteter kring 
avfallsförbränning och ger en generell bild av transportbehovet år 2020. Med förutsättningen 
att antaganden görs enligt de villkor som sätts i kapitel 7.2 ges totala viktningsvärden för 
respektive ort och följaktligen de inbördes kostnadsförhållandena som kan tänkas råda. 
Detta ger alltså en övergripande bild av kostnadsförhållandena där målet är att minska 
transportkostnaderna ur ett helhets- och systemperspektiv. Detta innebär att ingen särskild 
hänsyn har tagits till transportverksamheten kring varje enskilt kraftvärmeverk.  
 
I centralortskriteriet som ges i lokaliseringsstudien finns utrymme för diskussion kring 
huruvida det är en för- respektive nackdel att etablera en behandlingsanläggning vid en 
centralort. Fördelen med en centralort är att befolkningensmängden är större, vilket troligtvis 
ger bättre förutsättningar för att hitta kompetent personal. Nackdelen kan dock till viss del 
ligga i juridiska, politiska och miljömässiga frågor då det möjligtvis kan vara svårare att 
sluta avtal med kommun och landägare kring etablering av en behandlingsanläggning. En 
fördel med mindre orter och dess mindre population ligger då i att motstridande frågor blir 
mindre omfattande, vilket därmed kan innebära att man lättare kan sluta avtal med berörd 
kommun. 
 

Södertälje har stora möjligheter att hantera sjötransporter till och från Mälardalen samt 
sjötrafik som kommer från övriga Sverige. En stor del av alla tågtransporter som kommer 
från södra Sverige går genom Södertälje, och motorvägarna E20 samt E4 möts även här. 
Södertäljes tillgänglighet samt goda förutsättningar för godstransporter med de tre 
transportslagen gör det till ett lämpligt alternativ för lokalisering av en 
behandlingsanläggning. De goda förutsättningarna för intermodalitet öppnar upp möjligheter 
och alternativ för de framtida transportrelaterade processerna på kraftvärmeverken. En 
potentiell nackdel kan ligga i dess tidvis stora vägtrafikflöden som påverkar transporttider 
in, ut och genom Stockholm. Dessa strömmar påverkar även kringliggande orter och 
följaktligen även de vägtrafikförbindelser som finns i Södertälje. Utifrån kraftvärmeverkens 
perspektiv kan kostnaderna kopplade till detta anses till hög grad vara styrd efter de 
upphandlingar som råder mellan respektive kraftvärmeverk och de åkerier som anlitas. 
Kostnadsvillkoren i upphandlingarna grundas ofta helt på en rak tonkilometerkostnad, vilket 
innebär att de eventuellt längre transporttiderna ej påverkar transportkostnaderna. En möjlig 
svårighet kopplad till detta kan dock hänföras till åkeriernas eventuella ovillighet att lägga 
sina rutter över högtrafikerade områden. Detta innebär att de till högre grad kan tänkas vilja 
styra upphandlingarna som främjar deras intressen – antingen genom implementering av 
prissättningar baserade på transporttider eller genom annan kostnadsimplementering som 
väger upp de direkt monetära eller effektivitetsrelaterade förluster som kommer av längre 
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transporttider. Här finns dock stort utrymme för arbete kring relationen mellan ansvariga 
instanser hos båda parter, där ett öppet förtroende troligtvis leder till bättre upphandlingar 
som gynnar båda parter. Exempel kan ses i ett av de berörda kraftvärmeverkens 
transportrelaterade processer, där åkerierna ges full frihet att disponera vissa delar inom 
anläggningen utan tidsbegränsning. Detta leder till en större möjlighet för åkerierna att 
optimera och planera rutter efter dess egna förutsättningar och intressen. 
 
I ett hypotetiskt fall där de eventuella trafikrelaterade problemen i anslutning till 
Stockholmsområdet innebär för stora transportmässiga hinder finns möjlighet för Gnesta att 
ses som ett lämpligt alternativ för lokalisering av en behandlingsanläggning, då Gnesta har 
likvärdiga förutsättningar kring transportlogistiska aspekter samt intermodalitet. Etablering 
av en behandlingsanläggning i Gnesta skulle enligt beräkningarna i kapitel 6.2 innebära en 
högre total transportkostnad i förhållande till Södertälje, men denna kostnadsskillnad anses i 
sig inte ha tillräckligt stor praktisk betydelse i ett eventuellt beslutstagande kring 
lokaliseringsalternativ. 
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 SLUTSATS 
I denna rapport identifieras ett flertal aspekter kring volymer och uppkomst av aska samt 
RGR. Utifrån detta har förslag på lämplig lokalisering med hjälp av tyngdpunktsmetoden 
fastställts med hänsyn till transport-, logistik- och kostnadsrelaterade aspekter. I 
lokaliseringsstudierna konstrueras fem scenarier som är baserade på olika variabler och 
värden kopplade till aska och RGR i de inblandade kraftvärmeverken. Med utgångspunkt i 
de olika scenarierna har sex potentiella orter valts för djupare analys utifrån ett 
transportkostnadsperspektiv med hänsyn till transporter.  
 
Då scenario 3, 4 och 5 baseras på den förväntande kapaciteten år 2020 kan de ingående 
värdena i dessa scenarier anses vara mest relevanta för studier kring lokalisering av en 
behandlingsanläggning. Dessa scenarier tar hänsyn till de planerade verksamheterna år 
2020. Samma ingångsvärden har även använts för att bedöma de relativa kostnaderna 
kopplade till transporter genom att vikta avstånden mellan kraftvärmeverken och de 
potentiella lokaliseringsorterna. Viktningsvärdena baseras på varje kraftvärmeverks andel av 
total kapacitet samt askvolym år 2020. 
 
Svar på de frågeställningar som utformats i kapitel 1.4 ges nedan. 
  Vad har de berörda kraftvärmeverken för befintliga och planerade ask- och RGR-

mängder till följd av avfallsförbränning? 
 
Genom studier av miljörapporter, kapacitets- och avfallsutredningar samt korrespondens 
med kontaktpersoner vid de berörda energibolagen fastställs mängder aska enligt nedan. De 
planerade volymerna baseras på andelen aska som förbränts mellan 2011 och 2014. 
 

Bristaverket 
Flygaska 2014: 6 150 ton 
Flygaska 2020: 8 272 ton 
Bottenaska 2014: 34 906 ton 
Bottenaska 2020: 46 948 ton 
 

Högdalenverket 
Flygaska 2014: 30 987 ton 
Flygaska 2020: 40 529 ton 
Bottenaska 2014: 119 407 ton 
Bottenaska 2020: 148 176 ton 
 

Gärstadverket 
Flygaska 2014: 11 389 ton 
Flygaska 2020: 17 579 ton 
Bottenaska 2014: 91 639 ton 
Bottenaska 2020: 130 215 ton 
 

Kraftvärmeverket i Uppsala 
Flygaska 2014: 7 703 ton 
Flygaska 2020: 8 388 ton 
Bottenaska 2014: 58 778 ton 
Bottenaska 2020: 67 606 ton 
 

Händelöverket 
Flygaska 2014: 27 365 ton 
Flygaska 2020: 26 780 ton 
Bottenaska 2014: 52 589 ton 
Bottenaska 2020: 48 016 ton 

Kraftvärmeverket i Västerås 
Flygaska 2014: 14 400 ton 
Flygaska 2020: 28 835 ton 
Bottenaska 2014: 24 237 ton 
Bottenaska 2020: 48 532 ton 

  Hur ser de transportrelaterade processerna ut kring hanteringen av aska och RGR? 
 
Samtliga kraftvärmeverk anlitar externa åkerier för transport av aska och RGR. 
Upphandlingarna baseras i huvudsak på en rak tonkilometerkostnad, varvid övriga kostnader 
kopplade till transporter av aska och RGR specificeras enligt anläggningsspecifika villkor. 
Utredningar kring konkreta kostnadsbilder görs ej i denna rapport av sekretesskäl.  
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Samtliga transporter sker via väg, men det finns intresse av att utreda förutsättningar för 
järnvägs- och sjötransporter. Detta tas i hänsyn i rapportens lokaliseringsutredningar, men 
djupare utredningar görs ej. Lokaliseringsutredningen baseras dock på en hög värdesättning 
av möjlighet till intermodala transporter och det lokaliseringsförslag som ges uppfyller krav 
kopplade till detta.  
 
Transportslagen som används består av två lastfordonstyper – bulkbilar och flakbilar. 
Transportarbetet förvaltas antingen av en tredjepartlogistiker eller av de 
mottagningsanläggningar som aska och RGR transporteras till – i detta fall NOAH eller 
Ragn-Sells. 
  Var skulle en rimlig lokalisering av en behandlingsanläggning vara belägen med hänsyn 

till kraftvärmeverkens generering av aska och RGR, sett ur ett 
transportkostnadsperspektiv? 

 
Med tyngdpunktsmetoden som verktyg fastställs de geografiska områden som används som 
generella utgångspunkter för val av lämpliga orter. Dessa orter bestäms enligt fastställda 
villkor som berör dess transportmässiga tillgänglighet samt avstånd till tyngdpunkterna i 
scenario 3, 4 och 5. De orter som studeras är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, 
Nyköping och Södertälje.  För att fastställa den ort som innebär en lägst total 
transportkostnad för kraftvärmeverken antas en generaliserad transportkostnad om 1 krona 
per tonkilometer. Med hänsyn till varje kraftvärmeverks uppskattade askvolymer år 2020 
samt avstånd till varje potentiell lokaliseringsort ges de totala transportkostnaderna enligt 
tabell 30. I denna tabell presenteras två fall där det i ena fallet enbart tas hänsyn till flygaska, 
varvid i det andra fallet tas hänsyn till både flyg- och bottenaska. 
 
Tabell 30. Totala transportkostnader för potentiella lokaliseringar 

 

Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Södertälje 

Flygaska 13 060 000 13 450 000 13 070 000 14 070 000 13 660 000 12 370 000 
Flyg- och bottenaska 68 840 000 68 980 000 65 210 000 72 100 000 68 350 000 60 510 000 

 
I båda fallen visas att en lokalisering i Södertälje skulle innebära lägsta totala 
transportkostnader om ca 12,4 MSEK respektive 60,5 MSEK.  
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BILAGA 1. TYNGDPUNKTSMETODEN –  VIKTADE VÄRDEN OCH 
VOLYMER 

 
 

I tyngdpunktberäkningarna används värden från nedanstående tabeller. Samma koordinater 
används för respektive kraftvärmeverk i beräkningarna för de olika scenarierna samt 
ytterlighetsfallen. Dessa koordinater används tillsammans med relevanta viktningsvärden Vi 
i ekvation 1 för att få ut tyngdpunktskoordinater. 
 

Koordinater för scenarier och ytterlighetsfall 

 Xi Yi 

Bristaverket 59,60966 17,861911 
Gärstadverket 58,434335 15,65718 
Händelöverket 58,618501 16,233578 
Högdalenverket 59,257881 18,058118 
Uppsala 59,853818 17,676604 
Västerås 59,587891 16,516433 
 

Vi för scenario 1 till 5 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 

Bristaverket 6150 41056 240000 8272 55220 
Gärstadverket 11389 103028 600000 17579 147794 
Händelöverket 27365 80154 460000 26780 74795 
Högdalenverket 30987 150394 1000000 40529 188705 
Uppsala 7703 66481 375000 8388 75995 
Västerås 14400 38637 400000 28835 77367 
 

Vi för ytterlighetsfall 1 till 8 

Vi YF1 YF2 YF3 YF4 YF5 YF6 YF7 YF8 

Bristaverket 8400 6150 6150 6150 6150 6150 6150 8400 
Gärstadverket 11389 12309 11389 11389 11389 11389 11389 12309 
Händelöverket 23867 23867 33003 23867 23867 23867 23867 33003 
Högdalenverket 28301 28301 28301 30987 28301 28301 28301 30987 
Uppsala 6920 6920 6920 6920 8596 6920 6920 8596 
Västerås 20000 20000 20000 20000 20000 25000 20000 25000 
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BILAGA 2. YTTERLIGHETSFALL – BERÄKNINGAR 
 

 
Nedan ges beräkningar för ytterlighetsfallen. Dessa baseras på värden i bilaga 1 för att 
implementeras i ekvation 2. 
 

Ytterlighetsfall 1 
 

{  
  隙 =  のぱねぱにぱな,どばひひぱぱばば = のひ.なねばどぬなひは 桁 =  なはばひのにど,どぬひひぱぱばば = なは.ひぱのひのにはね 

 

Ytterlighetsfall 5 
 

{  
  隙 =  のぱなねねばね,ぬねぬひぱぬどぬ = なの.なねぱねひぬぬば 桁 =  なははぱひのは,ばにばひぱぬどぬ = なは.ひばばはばぱねぱ 

 

Ytterlighetsfall 2 
 

{  
  隙 =  のばはばひなぱ,ひぬぬひばのねば = のひ.なにひはぬひぬぱ 桁 =  なはのぬばぬの,ぬねのひばのねば = なは.ひのぬになのぱぬ 

 

Ytterlighetsfall 6 
 

{  
  隙 =  はどなにどひぱ,ばひひなどなはにば = のひ.なのぱねばひのぬ 桁 =  なばになひなに,ひどねなどなはにば = なは.ひねぬねのぱひは 

 

Ytterlighetsfall 3 
 

{  
  隙 = はにねひはひば,ひばなどのばはぬ = のひ.どひなのぬねのは 桁 =  なばぱばはねど,ばどぱなどのばはぬ = なは.ひどにぬにはどぬ 

 

Ytterlighetsfall 7 
 

{  
  隙 =  のばなねなのひ,ぬねねひははにば = のひ.なぬはにのひねぱ 桁 =  なはぬひぬぬど,ばぬひひははにば = なは.ひはのののののぱ 

 

Ytterlighetsfall 4 
 

{  
  隙 =  のぱばぬぬには,どなぬひひぬなぬ = のひ.なぬひのねぱぱぬ 桁 =  なはぱばぱぬね,ぱねねひひぬなぬ = なは.ひひのなどねぱな 

 

Ytterlighetsfall 8 
 

{  
  隙 =  はひひのどどど,ねなのななぱにひの = のひ.なぬなぱぬねひの 桁 =  にどどにひねは,ぱばなななぱにひの = なは.ひぬなばひはのね 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


