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Sammanfattning  
 
Vid CO2-utsläpp från bland annat fossila bränslen som kol och olja försträks den 
naturliga växthuseffekten. Växthuseffekten är ett grundläggande fenomen för att 
allt liv på jorden ska finnas (IPCC 2013). Den här rapporten handlar om att beräkna 
CO2-utsläpp ur ett livscykelperspektiv för att kunna begränsa den förstärkta 
växthuseffekten som uppstår vid energiomvanling i Karlskoga kraftväremverk 
(KVV).  
KVV släppte under 2016 ut 46 374 ton CO2 genom sin energiomvandling från 
hushållsavfall, olja och torv till sammanlagt 349 675 MWh energi fördelat på 
elektricitet, ånga och fjärrvärme (Lidell1). 
RT-flis, flis, biomal och bio-olja användes också vid energiomvandlingsprocessen 
men enligt Naturvårdsverket (2017) ger dessa bränslen inte upphov till 
koldioxidutsläpp. Varje år måste kraftvärmeverk med en installerad effekt över 20 
MW rapportera sina koldioxidutsläpp till Naturvårdsverket enlig lag 2004:656 
(Naturvårdsverket 2004). Den här rapporten kartlägger koldioxidutsläpp ur ett 
livscykelperspektiv från de bränslen som användes i KVV under 2016.  Genom att 
undersöka de koldioxidutsläpp som sker ur ett livscykelperspektiv enligt SS-ISO 
14040 standardmetod så visar den här rapporten att KVV under 2016 gav upphov 
till 75 067 ton CO2. 38 % av de totala CO2-utsläppen skedde innan 
förbränningsprocessen i Kraftvärmeverket, de här utsläppen kommer från 
framställning och transport av bränslen. De bränslen som bidrog med mest CO2-
utsläpp under 2016 var hushållsavfall och torv. Rapporten diskuterar ett scenario 
där plast i hushållsavfall sorteras bort och istället återvinns. Resultatet av scenariot 
visar att koldioxidutsläppen kan reduceras då fossila delar av hushållsavfallet likt 
plast sorteras bort och återvinns istället för att förbrännas.  
Energiomvandling utan förbränning och av bränslen som härstammar från fossila 
bränslen reducerar koldioxidutsläppen kraftigt från KVV. Om samtliga fossila 
delar av bränsleförbrukningen togs bort och ersattes av biobränslen skulle 
koldioxidutsläppen minska kraftigt men betydande utsläpp skulle ändå kvarstå då 
rapporten visar att framställning och transport står för en stor del av de totala CO2-
utsläppen. I en känslighetsanalys så tar rapporten också upp vikten av att välja rätt 
emissionsfaktor vid förbränning. Beroende på hur utsläppen av CO2 beräknas vid 
förbränning så har det en stor del i det totala resultatet av CO2-utsläpp från KVV 
under 2016. 
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Abstract 
 
In 2016, Karlskoga Combined Heat and Power  (CHP) Plantreleased 46 374 tonnes 
of CO2 through its energy conversion from household waste, oil and peat to a total 
of 349 675 MWh of energy distributed by electricity, steam and district heating. 
(Lidell 2 ). RT chips, chips, biomass and bio-oil were also used in the energy 
conversion process, but according to the Swedish Environmental Protection 
Agency (2017) these fuels do not give rise to CO2- emissions. Each year, CHP 
plants with an installed power of more than 20 MW must report their CO2- 
emissions to the Swedish Environmental Protection Agency's Single Act 2004: 656 
(Swedish Environmental Protection Agency 2004). This report charts CO2-
emissions from a life cycle perspective from the fuels used in CHP in 2016. By 
examining the carbon dioxide emissions from a lifecycle perspective according to 
the SS-ISO 14040 standard method, this report shows that Karlskoga CHP in 2016 
generated 75,067 tonnes of CO2. 38% of total CO2 emissions occurred before the 
combustion process in the CHP, these emissions derive from production and 
transport of fuels. The fuels that caused the most CO2 emissions in 2016 were 
household waste and peat. The report discusses a scenario where plastics in 
household waste are sorted out and instead recycled. The result of the scenario 
shows that carbon dioxide emissions can be reduced as fossil parts of household 
waste like plastics are sorted out and recycled instead of combustion. Energy 
conversion without combustion and production of fossil fuels reduces CO2-
emissions significantly from Karlskoga Kraftvärmverkverk. If all fossil fuels were 
removed and replaced by biofuels, CO2-emissions would decrease sharply, but 
significant emissions would still remain, as the report shows that production and 
transport account for a large proportion of total CO2 emissions. In a sensitivity 
analysis, the report also summarizes the importance of choosing the right emission 
factor during combustion. Depending on how CO2 emissions are calculated on 
combustion, it is a major part of the total CO2 emissions from Karlskoga CHP in 
2016. 
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Förklaringar, Förkortningar och Begrepp  

• KEMAB- Karlskoga Energi och Miljö  
• KVV-Karlskoga Kraftvärmeverk  
• Destination omlastning- Körsträcka beräknat fram tills det att omlastning 

till nytt fordon sker. 
• Sbbergslagen -Samhällsbyggnad Bergslagen 
• Biomal-Bränsle framställt av avlidna och slaktade djur. 
• Biogasanläggning – Anläggning som producerar biogas. 
• RGK-Rökgaskondensering  
• IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change 
• CO2-utsläpp	–	koldioxidutsläpp 
• Emissionsfaktor	–	Ger	en	uppskattad	mängd	utsläpp	per	använd	mängd	

bränsle.	I	den	här	rapporten	används	emissionsfaktorer	för	att	beräkna	
CO2-utsläpp. 

• LCA	Emissionsfaktorer-	Ger	en	uppskaddad	mängd	utsläpp	per	
används	mängd	bränsle	ur	ett	livsvykelperspektiv.	I	den	här	rapporten	
används	LCA-emissionsfaktorer	för	att	beskriva	CO2-utsläpp	från	de	
bränslen	som	används	i	Karlskoga	kraftväremverk	under	2016. 

• Exergi-den	maximala	mängd	arbete	ett	system	kan	utföra. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Syfte 
 
Varje år ger Karlskoga Kraftvärmeverk (KVV) upphov till CO2-utsläpp, 

rapporteringen till Naturvårdsverket innefattar dock endast de utsläpp som sker 

genom förbränning. Den här rapporten kartlägger CO2-utsläpp ur ett 

livscykelperspektiv; det vill säga från, framställning, till transport och förbränning 

av de bränslen som används vid KVV.   

 

1.2 Mål 
KVV vill kunna beräkna sina CO2-utsläpp ur ett livscykelperspektiv. Målet med 

rapporten är att kartlägga CO2-utsläpp från de bränslen som användes i 

kraftvärmeverket under 2016 samt tillhanda hålla emissionsfaktorer för att i 

framtiden kunna beräkna CO2-utsläpp ur ett livscykelperspektiv.  

 

Rapporten skall besvara följande frågor:  

 

• Hur mycket CO2 (ur ett livscykelperspektiv) släpptes under 2016 ut på 

grund av de bränslen som användes vid energiproduktion i KVV? 

 

• Utföra känslighetsanalys på de emissionsfaktorer som används för 

rapportering av CO2-utsläpp vid KVV. Hur påverkas resultatet när 

emissionsfaktorerna vid förbränning förändras? 

 

• Utföra scenarioanalys enligt följande: 

Antagande: Om 10 år är det förbjudet att slänga plast i hushållsavfallet som 

går till förbränning. All plast måste sorterat och istället omhändertags av 

återvinningsföretag. 

Fråga: Baserat på CO2-utsläpp under 2016 ur ett livscykelperspektiv. Vilket 

bränsle som användes under 2016 av KVV är bäst lämpat att ersätta den 

mängd plast som sorteras bort från hushållsavfallet. 



 
 

Krav: Bränslet som ersätter plasten i hushållsavfallet ska släppa ut så lite 

CO2 som möjligt ur ett livscykelperspektiv. 

Diskussion kring det rekommenderade bränslets möjlighet att ersätta den 

mängd energi som föreslås skall utföras. 

 

• Utför allokering för att bestämma vilket CO2-utsläpp som de olika 

produkterna, el, värme och ånga ger upphov till. Både när det gäller LCA-

analysen för 2016 samt känslighetsanalysen. Hur påverkar olika 

allokeringsmetoder de koldioxidsläpp som uppstår ur ett 

livscykelperspektiv? 

 

1.3 Metod 
 

LCA-Analys 

LCA-analys genomfördes enligt ISO 14040-standarder. Målet med LCA-analysen 

var att kartlägga CO2-utsläpp från framställning, transport och förbränning av de 

bränslen som användes i KVV under 2016. LCA-analysen ligger till grund för 

samtliga resultat i rapporten och är beskriven i kapitel 4.2. 

 

Datainsamling 
Data för 2016 tillhandahölls av Lidell3, där bränslemängd, leveranser, använda 

bränslen och transportörer utgjorde grunden för datainsamlingen. Kontakt 

upprättades med samtliga leverantörer av bränsle till KVV under 2016. Data som 

tillhandahölls av leverantörer sammanställdes och jämfördes med befintlig data 

från Lidell3.  

 

Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen genomförs genom att byta ut de emissionsfaktorer som KVV 

använder sig av i sin rapportering av CO2-utsläpp. De emissionsfaktorer som 

                                                
3 Lidell, Per. Kraftvärmechef Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Interjuv februari 
2017.  <per.lidell@karlskogaenergi.se> 



 
 

används identifieras i relevant litteratur. Sedan genomförs beräkningar och 

sammanställning av nya LCA-emissionsfaktorer för att jämföra resultat.  

 

Scenarioanalys 

Identifiera mängden plast i hushållsavfall och verksamhetsavfall. Avlägsna den 

mängd energi som plasten står för i den totala mängd 

hushållsavfall/verksamhetsavfall som användes i KVV under 2016. 

Rekommendera baserat på LCA-analysen det bränsle som skulle ge upphov till 

minst CO2-utsläpp vid ersättning av den plast som tagits bort från den totala 

bränslemängden.  Ingen hänsyn behöver tas till tillgänglighet av bränsle i resultatet 

men tas upp i diskussion. 

 

  



 
 

2. Beskrivning av fallet 
 
Vid förbränning av bränslen i KVV så uppstår utsläpp av växthusgaser, en stor del 

av gaserna består av CO2. Beroende på vilket bränsle som används vid tillfället av 

energiomvandling blir bidraget till den förstärkta växthuseffekten olika. Förstärkt 

växthuseffekt uppstår när det släpps ut mer växthusgaser i atmosfären än vad 

naturen kan ta upp. Detta fenomen uppstår till exempel vid förbränning av vissa 

typer av bränslen. Den CO2 som inte kan tas upp av naturen hamnar i atmosfären 

tillsammans med andra växthusgaser. Där bildar de ett skal runt jorden som 

förhindrar reflekterande ljus från solen via jorden att ta sig ut i rymden. Desto mer 

växthusgaser som samlas i atmosfären och inte tas upp av naturen och kolets 

naturliga kretslopp, gör så att jordens medeltemperatur stiger (Rummukainen 

2005). 

Alla bränslen ger ifrån sig CO2 vid förbränning, men endast de fossila bränslen som 

används ger upphov till förstärkt växthuseffekt. Biobränslen bidrar inte till den 

förstärkta växthuseffekten (Rummukainen 2005). Växthuseffekten och den 

förstärkta växthuseffekten förklaras vidare i kapitel 3.2. 

 

Förbränning av fossila bränslen är den enskilt största anledningen till den globala 

uppvärmningen som sker på vår planet enligt IPCC (2007). Under 

klimatkonferensen i Paris 2015 enades världens ledare och klimatförhandlare om 

att samtliga länder tillsammans måste hjälpas åt för att minska jordens utsläpp av 

växthusförstärkande gaser däribland CO2. Världens länder enades om att ta ansvar 

över att minska sina egna utsläpp samtidigt som de ska hjälpa andra länder att 

minska sina.   

 

Enligt lag 2004: 656 skall förbränningsanläggning som har installerad effekt på 

minst 20 MW och är ansluten till fjärrvärmenät ansöka om rättigheten att släppa ut 

CO2. KVV innefattas av den här lagen och varje år rapporterar anläggningen till 

Naturvårdsverket hur stora deras CO2-utsläpp varit (Naturvårdsverket, 2004). 

Lag 2004:656 tar endast hänsyn till det som sker inuti kraftvärmeverket, själva 

förbränningen. Energiomvandling genom förbränning av bränslen är den största 

boven när det gäller CO2-utsläpp i Sverige (Naturvårdsverket, 2016b). 



 
 

Men CO2-utsläppen genom skorstenen till följd av förbränning av bränslen är inte 

de enda utsläppen som kan kopplas ihop med kraftvärmeverket. Dagligen levereras 

bränsle från de olika leverantörerna för att förse kraftvärmeverket i Karlskoga med 

den energi som behövs för att möta kundernas behov. Transporterna sker via 

lastbilar som alla har rest olika långt för att leverera bränslet.  Under 2016 

levererades sammanlagt 401 570 MWh med energi till KVV, i form av flera olika 

bränslen som används vid energiomvandlingen. Varenda MWh transporterades 

under 2016 med lastbil. Transporterna ger upphov till CO2-utsläpp via de bränslen 

som förbränns i motorerna. Utsläppen från lastbilarna varierar beroende på vilket 

drivmedel som används och hur lång körsträckan är (Färdplan 2016). 

Innan bränslena transporteras till kraftvärmeverket så har de på något sätt 

framställts, framställningen av bränsle ger också upphov till CO2-utsläpp då olika 

maskiner och fordon som förbränner bränslen använts.  Beroende på vilket bränsle 

som framställs så ser CO2-utsläppen olika ut (Carlson et al, 2002). KVV:s upphov 

till CO2 är alltså större än bara förbränningen om transport och framställning tas 

med i beräkningen (Carlson et al 2002). 

 

 

 
 
 
 
 
  



 
 

3. Litteraturstudie 
 

3.1 Kraftvärmeverk  
 
Skillnaden mellan ett kraftvärmeverk och ett värmeverk är att värmeverket endast 

producerar värme medan ett kraftvärmeverk producerar elektricitet och värme.  Det 

som sker inuti kraftvärmeverket är att något bränsle förbränns i en panna och 

värmen som uppstår i pannan hettar upp vatten som omvandlas till ånga. Ångan 

leds till en ångturbin som driver en elgenerator. Efter ångturbinen finns det 

fortfarande värme kvar i ångan som överförs till ett fjärrvärmenät. Fjärrvärmen leds 

sedan ut till bostäder och andra lokaler som värms upp med det heta vattnet (Avfall 

Sverige 2011a). 

I KVV levereras även ånga till industriområdet Björkborn som ligger i anslutning 

till Kraftvärmeverket. Ångan tas ut efter ångturbinen och leds sedan till lokalerna 

inom industriområdet där den värmer upp lokalerna (Lidell4). 

Vid förbränningen uppstår rökgaser, dessa gaser innehåller till 99 % sådant som 

normalt finns i luften så som vattenånga, koldioxid, kväve och syre. Den resterande 

delen består av väteklorid, svaveloxider, kväveoxider och spårämnen (Avfall 

Sverige 2011b). 

 

3.2 Växthuseffekten och dess effekter 
 
Växthuseffekten är ett grundläggande fenomen som gör att vi kan leva här på 

jorden. Begreppet ”växthuseffekt” grundar sig i att vissa gaser som finns i 

atmosfären bland annat metangas, lustgas, vattenånga och CO2 absorberar vissa 

våglängder av strålning som är på väg att lämna atmosfären och istället skickar 

tillbaka dessa mot jorden. Gaserna som också kallas för växthusgaser gör så att 

atmosfären bildar ett skal kring jorden likt glasrutorna runt om ett växthus.  

Glasrutorna kring ett växthus släpper in strålning till växterna samtidigt som 

rutorna absorberar och reflekterar strålning vilket höjer temperaturen inuti 

växthuset. Det varma klimatet i växthuset är gynnsamt för att odla i , likadant 
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fungerar atmosfären och dess växthusgaser kring jorden.   Växthuseffekten höjer 

jordens medeltemperatur med ca 30°C och utan den skulle inget liv finnas på 

jorden (Rummukainen, 2005). Sedan 1850-talet har jordens medeltemperatur ökat 

med cirka 0,8 °C. Enligt IPCC (2013) beror den här ökningen på att mängden 

växthusgaser har ökat i atmosfären. Det kallas att växthuseffekten förstärks och där 

av ökar temperaturen på jorden. Den största anledningen till den förstärkta 

växthuseffekten är förbränningen av fossila bränslen (Rummukainen 2005).  

De branscher som idag använder sig av mest fossilt bränsle och därmed släpper ut 

mest växthusgaser sett till hela världen är el- och värmeframställning (25 %), jord- 

och skogsbruks industri (24 %), övriga industrier (21 %) och transporter (14 

%). De här fyra branscherna står idag för 84 % av de totala utsläppen av 

växthusgaser (IPCC 2014). 

 För att stoppa den förstärkta växthuseffekten så måste utsläppen av växthusgaser 

upphöra. Genom att byta ut olja, kol och torv mot klimatneutrala bränslen så skulle 

utsläppen av växthusgaserna minska betydligt. Vindkraft, solenergi, vattenkraft, 

vågkraft och utvecklandet av bioenergi i form av flis, bio-olja, biomal och 

energigrödor är alla energikällor som har potential att ersätta de fossila bränslen 

som används idag. Ett stort problem idag är mängden energi som produceras med 

fossila bränslen, det kan bli svårt att ersätta all fossilenergi på en och samma gång 

men med en kombination av flera olika energikällor kanske det kan ersätta 

energibehovet till ett kraftvärmeverk likt det i Karlskoga. Lagstiftare i ledande 

positioner i länder har ett stort ansvar när det gäller att styra 

energiomvandlingsprocesser i sitt land, så att landet hela tiden strävar efter att 

minska sina utsläpp av växthusgaser. Lagar som reglerar användningen av fossila 

bränslen skulle ha stor inverkan på minskandet av växthusgaser i atmosfären 

(Persson et al 2010). 

 

I Sverige är det sedan 2005 olagligt att deponera organiskt avfall. Organiskt avfall 

förstärker växthuseffekten genom att metangas CH4 frigörs från materialet. 

Metangas förstärker växthuseffekten fyra gånger mer än CO2. Genom att förbjuda 

deponering av organiskt avfall och istället ta tillvara på metangasen genom att 



 
 

exempelvis framställa biogas av den så minskas förstärkningen av växthuseffekten	

(Persson et al 2010). 

 

3.3 Energiåtervinning   

 
Att minska användandet av fossila bränslen är en grundläggande metod för att 

minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Växling av energi är den enskilt 

största anledningen till utsläpp av växthusgaser (IPCC 2013).  Det går att omvandla 

energi på sätt som inte bidrar till lika mycket utsläpp av växthusgaser som 

förbränning av fossila bränslen. Att utvinna energi från material som redan tjänat 

sitt syfte och blivit avfall kallas för energiåtervinning (RVF 2003). 

Energiåtervinning menas att den energi som finns samlad i ett material som annars 

skulle deponeras tas tillvara. Energi utvinns från avfallet genom att förbränna det 

för att sedan överföra den energin till framställning av el, värme, kyla eller ånga 

(RVF 2003). 

Sverige har tillämpat energiåtervinning från hushållsavfall och verksamhetsavfall 

sedan början på 1980-talet. Genom att tillvarata på den energi som finns i 

exempelvis hushållsavfallet istället för att lägga det på deponi så har Sveriges 

utsläpp av CO2 minskat sedan energiåtervinning infördes som metod (RVF 2003). 

 

I rapporten som Finnveden et al. (2005) har skrivit går det att läsa om olika 

metoder hur avfall hanteras samt hur de påverkar miljön. Att minska mängden 

avfall innan det uppstår är det bästa sättet att minimera mängden avfall. Alltså 

arbeta aktivt för att avfall inte uppstår. Uppstår inte avfall så behöver det inte heller 

tas om hand, vilket är det absolut bästa för miljön. Det bästa sättet att hantera avfall 

när det redan uppstått är att återanvända det. Det näst bästa sättet att är att återvinna 

avfallet så att nya produkter av tex plast kan tillverkas av den plast som slängs i 

hushållsavfallet. Genom att återvinna material så behöver inte nya råvaror utvinnas, 

miljön mår bättre av att lämnas orörd och resurserna ligger kvar i marken. 

Framställning av material kräver stora mängder energi som också sparas då vi 

återvinner material. Det tredje bästa sättet att hantera avfall ur en miljösynpunkt är 

energiåtervinning. Energiåtervinning sker via den metod som KVV arbetar efter 

där hushållsavfall förbränns för att bland annat värma upp bostäder Det sämsta 



 
 

sättet att hantera avfall är att lägga det på hög, så kallad deponi. Genom att lägga 

avfall på deponi så skadas närliggande miljö genom de gifter 

som rinner med lakvattnet. Deponering leder till att ingen energi återvinns och nya 

material måste produceras (Finnveden et al 2005). 

 

Karlskoga kommun arbetar efter följande modell som visas i figur 1, när det gäller 

att ta hand om avfall. Avfallstrappan som de väljer att kalla modellen stämmer bra 

överens med Finnveden et al. (2005) rapport gällande hur avfall ska hanteras på 

miljövänligaste sätt.  

 

 

 
Figur 1. Avfallstrappean, Karlskoga Kommun (Avfallstrappan 2017). 

 
3.4 El och fjärrvärmeproduktion 
   
I 270 av Sveriges 290 kommuner finns idag minst ett fjärrvärmesystem som är 

kopplat till ett kraftvärmeverk eller ett värmeverk. Vissa kommuner i Sverige har 

även fjärrkyla kopplat till sina fjärrvärmesystem.  Cirka fyra miljoner svenskar får 

idag sin värme från ett fjärrvärmesystem.  Från början av 1980-talet fram tills idag 

så har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 25 %, detta är direkt kopplat 

till att kraftvärmeverken gick över från olja och kol baserat bränsle till biobränslen 

(Svensk Fjärrvärme 2009a). 

Svensk fjärrvärme (2009b) hävdar att den enskilt största anledningen till Sveriges 

låga utsläpp av växthusgaser jämför med andra länder är att vi idag använder oss av 



 
 

förnyelsebart bränsle i våra kraftvärmeverk. Produktionen av fjärrvärme har en god 

utvecklingspotential då geotermisk energi samt spillvärme från industrier har goda 

möjligheter att producera mer värme till lokaler (Svensk Fjärrvärme 2009b) 

Genom att studera Naturvårdsverkets statisk över CO2-utsläpp från fjärrvärme och 

elproduktion går det att se följande: idag står avfall för 50 % av bränslet, fossila 

alternativ står för 30 %, övriga bränslen som används till största del är, torv och 

övriga biobränslen (Naturvårdsverket 2015). 

 

3.4 Användning av fossila bränslen i Sverige och klimat-neutralitet  
 
Förbränning av fossila bränslen inom industrin, värme, elproduktion och 

transporter är de tre största anledningarna till utsläpp av växthusgaser i 

Sverige.   Av Sveriges totala energianvändning så står fossila bränslen för ca 30 % 

(Naturvårdsverket, 2016a). Användningen av fossila bränslen har minskat för varje 

år sedan 1971, och mellan 1990 och 2016 så minskade koldioxidutsläppen från 

användningen av fossila bränslen med 25 % (Energimyndigheten 2015). 

 

 
Figur 2.Visar hur användandet av fossila bränslen minskat sedan 1990 fram tills idag. Även 
den totala mängden växthusgaser har minskat under samma period (Naturvårdsverket 
2016c). 



 
 

 
Sveriges regering har satt upp ett miljömål där landet ska vara klimatneutralt år 

2050. Med klimatneutralitet menas att den mängd växthusgaser som släpps ut vid 

förbränning ska också kunna tas upp av kolets naturliga kretslopp. Klimatneutrala 

bränslen skall ersätta de bränslen som idag förstärker växthuseffekten. Fossila 

bränslen skall fasas ut och ersättas med klimatneutrala bränslen (Färdplan 2016). 

Enligt Profu (2010) så är Sveriges elförsörjning klimatneutral redan idag då den 

produceras av vattenkraft, vindkraft, biobränslekraft och kärnkraft.  

 

I tabell 1 finns de bränslen som KVV använder sig av i sin energiproduktion. 

Bland de bränslen som används så är RT-flis, flis, biomal och bioolja alla klassade 

som klimatneutrala. Det menas att de bränslena inte ger något tillskott av CO2 när 

de förbränns utan räknas in i det naturliga kretsloppet. Hushållsavfall, olja och torv 

däremot är inte klimatneutrala. Hushållsavfall har spår av oljeprodukter i sig, olja 

ger ett tillskott av CO2 till atmosfären när det förbränns och likaså torv. 

Hushållsavfall skulle kunna bli ett klimatneutralt bränsle ifall oljebaserade 

produkter i soporna sorterades bort (Färdplan 2016). 
 

Tabell 1.Mängd bränslen som användes under 2016 (Lidell5). 

Bränsle   MWh                           
       (energi-innehåll) 

Mängd                          
    (ton eller m3) 

Specifik energi-innehåll 
(kJ/kg) 

RT-Flis   173 901 52 266 ton 32 500 
Flis   46 824 11 137 ton 136 644 
Olja  45 848 4043 m3 50 000 
Bio olja   161 373 m3 1895 
Torv   61 835 21 256 ton 706 762 
Biomal   4147 1963 ton 288 671 
Hushållsavfall/     
Verksamhetsavfall  

87 223 32 146 ton 9768 
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4. Metod 
 
Målet med metoden är att kartlägga CO2-utsläpp ur ett livscykelperspektiv för de 

bränslen som under 2016 användes i KVV. Den här rapporten tar inte hänsyn till 

övriga utsläpp av växthusgaser eller andra miljöpåverkningar som sker i samband 

med energiframställning vid KVV. 

Metoden delas in i 4 delar: datainsamling, LCA, känslighetsanalys och scenario-

analys. 

 

4.1 Datainsamling 
 
Kraftvärmeverket ingår i koncernen Karlskoga Energi och Miljö AB. Karlskoga 

Energi och Miljö AB består av 5 dotterbolag: Karlskoga Elnät AB, Karlskoga 

Stadsnät AB, VA-bolaget i Karlskoga AB, Karlskoga Vattenkraft AB och 

Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Koncernen äger också 50 % av Biogasbolaget i 

Mellansverige AB (Lidell6). 

  
 

 
Figur 3.Karlskoga Kraftvärmeverk (KEMAB 2017). 
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KVV förser närområdet med värme, ånga och elektricitet. Värme transporteras från 

kraftvärmeverket via ett fjärrvärmenät till 1470 anläggningar, ånga transporteras 

till industriområdet Björkborn där den används för att värma upp 

lokaler. Elektricitet levereras till kunder i Karlskoga kommun, Storfors kommun, 

Degerfors kommun, Kristinehamn kommun och Hällefors kommun. 

Energiomvandling sker genom förbränning av bränsle i tre stycken pannor, en 

rosterpanna som används vid förbränning av hushållsavfall och verksamhetsavfall, 

två stycken CFB (cirkulerande fluidiserad bäddpanna) som används vid 

förbränning av bland annat, flis och torv (Lidell7). 

 
Figur 4.Karlskoga Kraftvärmeverk levererar ånga, värme och el till närområdet. Google 
Maps 

 
Totalt producerades 349 676 MWh energi på KVV år 2016.  Energin som 

producerades såldes som fjärrvärme (202 222 MWh), ånga (119 234 MWh) och 

elektricitet (28 220 MWh). Flera olika bränslen används vid framställning av 
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energi i KVV, figur 5 ger en procentuell fördelning mellan de bränslen som 

användes under 2016 (Lidell7). 

Se tabell 1 för den mängd bränsle som användes i KVV under 2016.  

 
  

 

Figur 5.Bränslen som används vid Karlskoga kraftvärmeverk se tabell 1 för mer specifika 
värden (Lidell8). 

 
KVV återvinner även energi från de rökgaser som uppstår vid förbränningen av de 

olika bränslen. Rökgasåterföring bidrog under 2016 med 18 368 MWh (Lidell8). 

Rökgasåterföring kommer inte att räknas som ett ingående bränsle i den här 

rapporten. CO2-utsläpp i samband med rökgasåterföring kommer inte heller 

beräknas. Anledningen är att rökgasåterföring inte har någon given emissionsfaktor 

vid förbränning samt att rökgasåterföring inte heller bidrar till den förstärkta 

växthuseffekten vid transport eller framställning då det här bränslet uppstår i 

samband med förbränning inuti kraftvärmeverket.  
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Figur 6.Leverantörer av bränsle till Karlskoga Kraftvärmeverk (Lidell9) (Google Maps) 

1,Rekom AB. 2,West Energy AB. 3, Econova AB. 4, Ljusnarsberg Kommun. 5, Kopparberg 
Kommun. 6, Lindesberg Kommun. 7, Nora Kommun. 8, Hällefors Kommun. 9, Filipstad Kommun. 
10, Storfors Kommun. 11, Neova AB. 12, Karlskoga Kommun. 13, Konvex AB. 14, Mosserud 
Återvinningsanläggning. 15, Degerfors Kommun. 16, Degerfors Skogstjänst AB.I kartan redovisas 
inte de 20 tal företag som levererar sitt verksamhetsavfall till KVV, dessa företag redovisas i tabell 
19 i bilaga 3. 

 
4.1.1 Bränslen Karlskoga Kraftvärmeverk 
Figur 6 ger en bild över vart bränslena som används i KVV under 2016 kommer 

ifrån. Bilden stämmer inte helt då stjärnorna visar vart de olika leverantörerna av 

bränsle har sina huvudkontor. Bilden ger en förenklad överblick var leverantörerna 

ligger i förhållande till KVV. Bilaga 1 har information gällande kontaktperson hos 

de berörda företagen. Tabell 14 i bilaga 3 beskriver vilket bränsle som vilken 

leverantör levererade till KVV under 2016.   

 

4.1.2 Hushållsavfall/verksamhetsavfall 
   

I Karlskoga är det företaget Karlskoga Energi och Miljö AB som sköter 

hanteringen av hushållsavfall. Förutom att återvinna hushållsavfall till energi så tas 

även det organiska avfallet tillvara på och transporterars till Biogasbolaget i 

Mosserud (Karlskoga). Biogasbolaget AB tillverkar biogas av matrester, gräs och 
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andra organiska avfall (Lidell10). Under 2016 gick sammanlagt 427 630 ton 

organiskt avfall till rötning i Sverige för att bilda biogas (Avfall Sverige 2016). 

 

Avfall Sverige (2012) – genomförde plockanalys på avfall som bestod av 40–45% 

hushållsavfall och 55–60% verksamhetsavfall. Verksamhetsavfall är sådant avfall 

som transporteras från företags personalrum och kontor till kraftvärmeverken. 

Plockanalyserna visade att avfallet bestod av 25 % biologiskt avfall, 21 % papper, 

16 % plast, 4 % metall, 2 % glas, 3 % övrigt organiskt och 29 % kategoriserades 

som övrigt avfall.  I rapporten Avfall Sverige (2012) genomfördes även två andra 

plockanalyser på hushållsavfall/verksamhetsavfall där innehållet av plast varierade 

från 14 % till 26%. I samband med att innehållet i hushållsavfall/verksamhetsavfall 

varierar så varierar också energimängden i avfallet. När 

hushållssoporna/verksamhetsavfallet förbränns i KVV så är det energi i avfallet 

som återvinns och blir till ånga, värme och el. Enligt Gode et al. (2011) har 

hushållssopor där det organiska materialet sorterats ut ett energiinnehåll på 16,7 

MJ/kg. I kommuner där det organiska avfallet följer med till förbränningsprocessen 

så sjunker energiinnehållet till 12,2 MJ/kg. Hushållsavfall bör beräknas som 85 

% biobränsle och 15% 	fossilt bränsle, beroende på att innehållet i påsarna ofta 

består av plastmaterial framställt av oljebaserade råvaror (Gode et al. 2011).  I 

Karlskoga sorterar invånarna själva ut det organiska materialet vilket generellt 

höjer energiinnehållet per kg hushållsavfall. KVV energiåtervinner inte bara 

hushållsavfall från Karlskoga kommun även Degerfors, Kristinehamn, Storfors, 

Filipstad, Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg/Kopparberg transporterar 

också sitt hushållsavfall till KVV. Samtliga kommuner sorterar ut det organiska 

avfallet och transporterar det till Biogasanläggningen i Karlskoga (Lidell10). 
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4.1.3 Flis   
Bränslet flis härstammar från skogsbruk och som biprodukt vid tillverkning av 

olika trämaterial. Karlskoga Kraftvärmeverk AB använder sig bara av organisk flis 

där bränslet inte blivit färgat, impregnerat eller på annat sätt blivit behandlat. Det 

sker inget tillskott av CO2 vid förbränning av flis. Emissionsfaktorn som KVV 

använder sig av är 0 kg CO2/MWh enligt Naturvårdsverkets rekommendationer 

(Lidell11).  

 

4.1.4 RT-flis 
Returflis (RT-flis) är ursprungligen emballage, rivningsvirke och bland annat 

uttjänta lastpallar som flisas upp och transporteras till KVV. Karlskoga 

Kraftvärmeverk AB beräknar RT-Flis som klimatneutralt då det enligt dem är 100 

% organiskt och inte innehåller några andra ämnen än trämaterial (Lidell11). 
 

4.1.6 Biomal   
Sedan början av 2000-talet måste slakteriavfall och kadaver bränns för att minska 

smittorisken när det gäller spridning av ”galna kosjukan”. Djurrester innehåller 

inga höga halter av tungmetaller eller växthusgaser vilket gör dem till bra bränslen 

vid energiomvandling(Waste Refinery 2011). Konvex AB har tagit fram en metod 

där avfallet krossas till ett mjöl liknande pulver som sedan transporteras till 

förbränningsanläggningar (Waste Refinery 2011). 

Konvex AB förser Karlskoga kraftvärmeverk med biomal och 

produktionsanläggningen är belägen vid återvinningscentralen i Mosserud 

(Karlskoga). Konvex samlar in slakterirester och döda djur från hela 

Sverige. Biomal räknas som ett biobränsle då den energi som finns i de avlidna 

eller slaktade djuren omvandlas till nyttig energi för samhället samtidigt som de 

ämnen som finns inbundna i bränslet förs tillbaka till naturen vid förbränning 

(Lidholm12). 
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4.1.7 Olja   

Karlskoga kraftvärmeverk använder sig av eldningsolja 1 och 3 i sin 

energiproduktion. 	Eldningsolja 1 räknas som lätt och eldningsolja 3 som tung olja. 

Enligt SPBI (2010) så är skillnaden mellan tung och lätt eldningsoljan 

bland annat priset, eldningsolja 1 är en dyrare produkt men hanteringen av den är 

enklare för kraftvärmeverket. Eldningsolja 3 kräver bland annat att den är 

uppvärmd innan hanteringen av den kan påbörjas vilket kräver mer av den 

anläggningen som skall förbränna bränslet. Eldningsolja 3 ger enligt SPBI (2010) 

upphov till lite mer CO2-utsläpp.  

Olja är ett fossilt bränsle som bidrar till förstärkt växthuseffekt.   Karlskoga 

kraftvärmeverk använder sig av eldningsolja 1 i två mindre anläggningar vid 

extremt kalla vinterdagar. Eldningsolja 3 används för att säkerställa 

energiproduktion i kraftvärmeverket (Lidell13). 

 

 
4.1.8 Torv   

 
Torv bildas genom nedbrytning av biomassa. Växter och döda djur bryts ner i en 

syrefri miljö och bildningen av torv påbörjades när inlandsisen drog sig tillbaka för 

cirka 10 000 år sedan. En tredjedel av Sveriges landyta har torvtillgångar, 

tjockleken på torv i marken varierar dock stort över hela landet 

(Energimyndigheten 2012). Produktionen av torv sker genom skördning där torv 

separeras från landmassan. Torvproduktionen är väldigt känslig beroende på väder, 

torra varma förhållanden ger hög produktion medans blöta förhållanden ger låg 

produktion. Torv återfinns oftast i våtmarker och sumpskog (Energimyndigheten 

2012). 

Torv räknas idag som ett fossilliknande bränsle men de finns delade meningar 

om den saken. Torv bildas på mycket kortare tid än exempelvis olja och därför vill 

vissa kalla det för ett biobränsle. FN:s klimatpanel IPCC har placerat torven i en 

egen kategori där det varken räknas som fossilt eller förnyelsebart. I handeln 
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gällande elcertifikat betraktas torv som ett biobränsle, men ur klimatsynpunkt 

betraktas det som fossilt. Vid rapportering av CO2-utsläpp varje år så räknas torv 

som ett fossilt bränsle som bidrar till växthuseffekten (Naturvårdsverket 2016a). 
 

4.1.9 Bio-olja   

 
Under 2016 testade Karlskoga Kraftvärmeverk att använda sig av bio-olja från 

West Energy AB som bränsle i panna. Testandet av bio-olja ingår i Karlskoga 

Kraftvärmeverk AB:s arbete för att minska sitt utsläpp av växthusgaser (Lidell14). 

West Energy AB levererade under 2016 161 MWh bio-olja till KVV. West Energy 

AB har ingen egen framställning av bio-olja utan köper in färdig bio-olja från 

framförallt Tyskland, Nederländerna, Spanien och Frankrike.   West Energy AB 

garanterar att deras produkt är 100 % organiskt och bidrar inte till den förstärkta 

växthuseffekten vid förbränning. Transporten av bränsle ger däremot upphov till 

förstärkta växthuseffekt då transporterna i stor utsträckning drivs av fossila 

bränslen. Bio-oljan transporteras med båt från Europa till Trollhättan där 

transporten med båt är ett aktivt val från West Energy AB för att hålla nere 

utsläppen av växthusgaser.    

Från Trollhättan transporters sedan bio-oljan till cisterner i Lidköping, denna 

transport plus transporten till kund görs med lastbilar.  West Energy AB kan idag 

inte säga vilket drivmedel som används i de lastbilar som transporterar bränslet 

inom Sverige (Svensson15).    
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4.2 LCA-Livscykelanalys 
 
LCA analysen kommer att ske enligt SS-ISO 14040 som är en metod för att utföra 

LCA analyser. Inom ISO 14040 finns det flera olika metoder beroende på vilket 

ämne eller produkt som ska undersökas. Gemensamt för de här metoderna är att 

dessa fyra steg följs: 

• Definition av mål och omfattning 

• Inventeringsanalys 

• Miljöpåverkansbedömning 

• Tolkning 

 

Definition av mål och omfattning:  

I den första delen av arbetet så ska det klargöras varför analysen genomförs. Svara 

på frågan varför är det här viktigt att analysera? Och vad ska svaret användas till?  

Produktbild över flöden och tänkbara miljöproblem att analysera tas upp, 

avgränsningar görs samt bestämma vilket miljöproblem som skall analyseras. 

 

Inventeringsanalys: 

Arbetet här går ut på att samla in data över de olika flödena. Utföra beräkningar, 

sortera data och finna litteratur kring de data och flöden som behandlas för att 

stötta upp arbetet med en grundlig kunskapsbas. 

 

Miljöpåverkansbedömning: 

Klargöra hur miljön påverkas av de beräkningar och antaganden som är gjorda 

under inventeringsanalysen. Hur påverkas miljön till av de beräkningar som är 

gjorda i inventeringsanalysen? Finna alternativa beräkningssätt för att jämföra 

resultat. 

 

Tolkning: 

Sammanställning av resultat och rapportera. Diskutera svagheter och styrkor av 

resultatet. Ge rekommendationer för framtida studier. Ge en bild över vad resultatet 

i studien innebär.  

 



 
 

 
 
 

 
Figur 7.Flödesschema ur ett livscykelperspektiv över de bränslen som används i Karlskoga 
Kraftvärmeverk. 

 
Samtliga bränslen som används i KVV härstammar från någon grundråvara. Olja 

pumpas upp ur jordens inre för att sedan raffineras och behandlas för att bli till 

bränsle. Torv bryts ur jordens yta. De olika trädbränslena härstammar från skogen 

där de genom flera olika processer slutligen har blivit till flis. Bio-olja framställs 

genom raffinering av organiska produkter. Biomal framställs genom insamling av 

kadaver som sedan pressas till det köttmjöl som förbränns. Hushållsavfall grundar 

sig i människans sätt att hantera avfall (Lidell16), (SPBI2010), (Energimyndigheten 

2012).  

 

Alla bränslen har en livshistoria, alla bränslen framställs på något sätt, de 

transporteras, de förbränns de blir till aska som måste tas omhand om i den slutliga 

avfallshanteringen.  

Beroende på vilket bränsle som framställs så går det åt olika mängder energi i 

framställningen. Det kan vara dieseldrivna maskiner som sköter skördning, 
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brytning osv. Pumpar drivs med el för att pumpa upp exempelvis olja. Elen 

härstammar från någon energikälla och varje steg i ett bränsles liv kan ge upphov 

till CO2-utsläpp (Carlsson & Pålsson 2008). 

 
Figur 8. Förenkling av bränslets livscykel (Carlsson & Pålsson 2008). 

LCA analys är en metod för att spåra en produkts miljöpåverkan genom dess 

livslängd. I den här rapporten är det CO2-utsläpp som skall kartläggas från de olika 

processer som visas i figur 8. Dock kommer rapporten inte att ta upp CO2-utsläpp 

gällande avfallshantering. Vid förbränning av bränslen så uppstår aska som 

omhändertas av kraftvärmeverket. Omhändertagandet skiljer sig mellan vilket 

material som förbränns, en stor del av asken använts som täckmaterial vid deponier 

och en viss del används som fyllnadsmaterial. Men beroende på vilket innehåll av 

ämnen som askan består av så har de olika miljökonsekvenser (Energisektor 2010). 

De här miljökonsekvenserna och CO2-utsläpp från hanteringen av aska kommer 

inte vara en del av den här LCA-analysen. På grund av att askan kan hanteras på så 

många olika sätt har det varit svårt under den här tidsperioden att kartlägga CO2-

utsläpp från hantering av aska.  

Den här livscykelanalysen gällande de bränslen som används i Karlskoga 

Kraftvärmeverk under 2016 för att framställa energi kommer undersöka CO2-

utsläpp från framställning/uppkomst av bränsle, transport av bränsle samt 

förbränning av bränsle. 

 

LCA-analysen skall mynna ut i två stycken LCA-Emissionsfaktorer. LCA-

Emissionsfaktorn är en sammanställning över CO2-utsläpp för varje bränsle sätt till 

ett livscykelperspektiv.  LCA-analysen delas in i tre separata delar, framställning, 

transport och förbränning som slutligen sammanställs. Emissioner för varje bränsle 

i de olika faserna av livscykelanalysen beräknas var och en för sig. 
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4.2.1 Framställning av bränsle 
 
För att beräkna CO2-utsläpp från framställning av bränslet används programmet 

SIMAPRO.  SIMAPRO är en mjukvara som använder många databaser med data 

gällande LCA-analyser. I den här rapporten används SIMAPRO databasen 

ecoinvent 3.1 för att ta fram data gällande emissionsfaktorer för framställning av 

hushållsavfall, olja och trädbränslen.   

 
  
Tabell 2.Emissionsfaktorer framställning 

Bränsle Emissionsfaktor 
framställning 

Databas 

Hushållsavfall 0,05 kg CO2/MJ Heat, district or 
industrial, other than 
natural gas (SE) 
treatment of municipal 
solid waste, 
incineration Alloc Def, 
U 
 

Olja 0,2 kg CO2/Kg framställt 
bränsle 

Light fuel oil. Europe 
without Switzerland 
Market for. Conseq, U 
 

Trädbränslen- Flis samt 
RT-flis.  

0,014 kg CO2/MJ Heat, central or small-
scale, other than natural 
gas( RoW) heat 
production, softwood 
chips from forest at 
furnace 50 kw Alloc 
DEF,S 

Bio-olja 0,05 kg CO2/MJ Uusitalo et al (2013). 
 
Emissionsfaktor från tabell 2 samt mängd inlevererat bränsle från tabell 1 har 

använts i ekvation 1 för att beräkna CO2utsläpp i samband med framställning av 

bränslena hushållsavfall, olja och trädbränslen. För mer detaljerad genomgång av 

metoden se bilaga 5. 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟	𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔	 ∗ 𝑀ä𝑛𝑔𝑑	𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒	𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡 =

𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝      



 
 

9:	;<=
>?

∗ 𝑀𝐽/å𝑟 = 𝑘𝑔	𝐶𝑂2/år   (1) 

       

 

4.2.1.1 Beräkning av CO2-utsläpp i samband med brytning av torv 
 
Vid brytning av Torv används jordbruksmaskiner drivna av diesel. Enligt 

Eriksson17 är diesel åtgången 0,85 liter diesel/MWh bruten torv. Värdet användes 

för att beräkna CO2-utsläpp i samband med brytning av bränslet torv. Se bilaga 5 

för mer detaljerad förklaring. 

 

4.2.1.2 Beräkning av CO2-utsläpp vid framställning av bränslet biomal 
 
I den här rapporten beräknas biomal som ett klimatneutralt bränsle när det gäller 

framställningsprocessen. De produkter som används för framställningen har inget 

värde på marknaden utan det utnyttjandet av slakteriavfall som annars skulle ha 

lagts på deponi beräknas som ett noll emissionsbränsle.  

 

4.2.2 CO2-utsläpp vid transport av bränsle 
CO2-utsläpp från transporten av bränslet begränsas till utsläpp från drivmedlet som 

transportfordonet använder. Här tas ingen hänsyn till livscykelperspektivet för 

bränslet utan endast användningen av bränsle i transportfordonet. Samtliga 

transporter inom Norden sker med lastbilar, tabell 3 visar hur kategoriseringen av 

lastbilar gått till.   

 

Antagande: Körsträckan för transport med lastbilar beräknas endast för resan till 

KVV. Rapporten tar ingen hänsyn till vart lastbilen åker efter att bränslet är 

avlastat på KVV.  Transporter på sjöfart beräknas inte i den här rapporten. De 

bränslen berörda av det här undantaget är olja och bio-olja som båda transporteras 
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främst från Holland med sjöfart till Sverige för att sedan omlastas till lastbilar som 

kör dem till Karlskoga (Svensson18). 
Tabell 3.Kategorisering av fordon efter de drivmedel som används 

Drivmedel Emissionsfaktor   
kg CO2/km 

Emissionsfaktor   
kg CO2/GJ 

Värmevärde 
GJ/liter  

Källa 

Diesel  0,87 74,01 0,0371 GHG 
Protocol 
(2005).   

Biofuel 
RME  

- 0,00008 - (Gode, J 
et al. 
2011) 

Biogas 0 0 - Avfall 
Sverige 
(2012). 

HVO 100 0 - - Tretten19 
 
 
I bilaga 1 går det att finna kontaktpersoner hos de olika leverantörerna av bränsle. 

Kontakt upprättades med varje leverantör, målet med att kontakta leverantör var att 

få information gällande deras transport till Karlskoga kraftvärmeverk.  

Bilaga 2 redovisar de frågor som besvarades av de flesta leverantörerna. 

Information gällande vilket bränsle som levererades av vilken transportör samt 

antalet leveranser under 2016 tillhandahölls av (Lidell20). 

I bilaga 3 finns en sammanställning över transportörer och den information som 

transportörerna tillhandahöll rapporten.  

 

4.2.2.1 Ekvationer som användes vid beräkning av CO2-utsläpp från 
transporter. 
 
Ekvationerna hämtas från GHG Protocol (2005) och används för att få samtliga 

resultat i samma enhet (kg CO2/år) för att kunna sammanställa livscykelanalysen.   

𝐶𝑂2	𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 = 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙	å𝑡𝑔å𝑛𝑔 ∗ 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟    (2) 
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2017. <andreas.tretten@econova.se> 
20 Lidell, Per. Kraftvärmechef Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Interjuv februari 
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Följande ekvation beskriver hur den totala körsträckan km/år har beräknats. 

𝐾ö𝑟𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟	𝑡𝑖𝑙𝑙	𝐾𝑉𝑉/å𝑟 ∗ 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑                     (5) 

(9U
åM
= XYZ[N

åM
∗ 𝑘𝑚) 

Antalet leveranser från varje leverantör av bränsle tillhanda gavs av (Lidell21). 
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Nedan följer en enklare förklaring av CO2-utsläpp vid transport av bränsle till 

KVV under 2016. För mer detaljerad genomgång se bilaga 3. 
 

4.2.2.2 Transport av bio-olja 
 
Enligt Svensson22 transporteras oljan från hela Europa med olika transportmedel till 

West Energy AB:s anläggning i Lidköping. De flesta leveranser från Europa 

kommer båtvägen in till Trollhättan och vidare med lastbil  till Lidköping. I den här 

rapporten har endast transporten från anläggningen i Lidköping till Karlskoga 

Kraftvärmeverk räknats med.  Körsträckan mellan Lidköping och Karlskoga 

Kraftvärmeverk är enligt Google maps 161 km, endast enkelresa beräknas i den här 
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studien. Lastbilarna drivs av diesel och under 2016 levererades endast bio-olja en 

gång till KVV och i energimängd motsvarade 161 MWh enligt Lidell16. 

Ekvation 3 samt information från tabell 1 och 3 användes vid beräkning av CO2-

utsläpp i samband med transport av bio-olja. För mer detaljerad beskrivning se 

bilaga 3. 

 

4.2.2.3 Transport av eldningsolja 
 
Eldningsolja levereras till KVV genom företaget Preem. Oljan levereras med fartyg 

från Rotterdam till Göteborg. CO2-utsläpp från båtresan beräknas inte i den här 

rapporten. Från Göteborg till Karlskoga transporteras den med dieseldrivna 

lastbilar. Totalt skedde det 112 transporter av eldningsolja 1 och eldningsolja 3 

under 2016 (Lidell23). Körsträckan mellan Göteborgs hamn och Karlskoga 

kraftvärmeverk beräknades med hjälp av Google maps där sträckan angavs till 277 

km. I den här studien beräknas alla körsträckor som enkelresor.  

Totalsträckan under 2016 har beräknats med ekvation 5. CO2-utsläpp beräknades 

med ekvation 3 med information från tabell 3. Detaljerad beskrivning över 

beräkningar finns i bilaga 3. 

 

4.2.2.4 Transport av Torv 
 
Företaget Neova AB levererar årligen 61 835 MWh torv till Karlskoga 

kraftvärmeverk enligt tabell 1. Enligt Lidell17 skedde 487 transporter av Torv under 

2016. Transporterna sker från 716 94 Stockås, 60 km med lastbil driven av diesel 

(Eriksson24). Total körsträcka under 2016 beräknat med ekvation 5. CO2-utsläpp 

från transport av Torv under 2016, beräknat med ekvation 3 med information från 

tabell 1. 
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4.2.2.5 Transport av biomal 
 
Under 2016 levererades totalt 4147 MWh biomal till KVV fördelat på 58 

leveranser enligt Lidell17. Transporterna körs 11 km och gjordes under 2016 med 

lastbilar drivna av diesel (Lidholm25).  Beräkning av totalkörsträcka under 2016 

utförd med ekvation 5. Beräkning av CO2-utsläpp från transporter av biomal 

gjordes med ekvation 3 med hjälp av information från tabell 3.  

 

4.2.2.6 Transport av hushållsavfall/verksamhetsavfall 
 
Sammanlagt levereras hushållsavfall och organiskt avfall i form av matrester från 

nio kommuner till Karlskoga. Hushållsavfallet levereras som bränsle till KVV, det 

organiska avfallet transporteras till Biogasbolaget AB som genom rötning av 

matrester framställer fordonsgas. För att kunna beräkna CO2-utsläpp kontaktades 

samtliga kommuner som levererar hushållsavfall till KVV. I den här rapporten tas 

ingen hänsyn till det organiska avfall som transporteras till Biogasbolaget AB. 

Karlskoga, Degerfors och Storfors kör sitt avfall direkt till KVV. Lindesberg, Nora, 

Ljusnarsberg/Kopparberg, Hällefors, Kristinehamn och Filipstad samlar ihop sitt 

avfall för att sedan omlasta det från sopbilarna till andra fordon som sedan 

transporterar avfallet till KVV. All information som samlades in från 

leverantörerna av hushållsavfall sammanställs i tabell 14 i bilaga 3.  

Informationen från tabell 14 i bilaga 3 sattes in i ekvation 2,3 och 4 (beroende på 

vilken information som transportören hjälpte till med) för att beräkna CO2-utsläpp 

från transport av bränslen till Karlskoga Kraftvärmeverk. Detaljerad genomgång av 

CO2-utsläpp från transport av hushållsavfall finns i bilaga 3. Verksamhetsavfall 

levererades av ett 20 tal företag till KVV under 2016. I bilaga 3 finns den 

detaljerad beskrivning över beräkningar som är gjorda för att kartlägga CO2-utsläpp 

från transporter av verksamhetsavfall. 
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<mikael.lidholm@konvex.se> 
 



 
 

4.2.2.7 Transport av trädbränslen- RT-flis och flis 
 
Ingen av leverantörerna förutom Rekom svarade på frågor angående körsträcka 

under 2016 eller drivmedelåtgång. Antagen körsträcka utifrån Google maps har 

därför använts för att beräkna CO2-utsläpp från transporter av trädbränslen.  

 

Ekvation 3 och 5 ihop med information från tabell 3 samt tabell 4 användes för att 

beräkna CO2-utsläpp från transporter av trädbränslen. Detaljerad beskrivning finns 

i bilaga 3.  
Tabell 4.Sammanställning över leveranser av trädbränslen 

Företag Bränsle Drivmedel Antal 
leveranser 
enligt (21) 

Adress Avstånd till 
KVV 
(google 
maps) (km) 

Econova AB RT-Flis HVO 100 1 Econova AB, Jursla 
Industriområde, 616 21 Åby* 

161 

Econova AB Flis  HVO 100 680 Econova AB, Jursla 
Industriområde, 616 21 Åby * 

161 

DFS 
Skogstjänst 

RT-Flis Diesel 17 Degerfors Skogstjänst AB, 
Lidetorp 165, 693 92 

25,7 

DFS 
Skogstjänst 

Flis Diesel 585 Degerfors Skogstjänst AB, 
Lidetorp 165, 693 92 

25,7 

DFS 
Skogstjänst 

Flis Diesel 195 Kilstavägen, 691 36 Karlskoga 5 

DFS 
Skogstjänst 

Flis Diesel 301 Degerfors Skogstjänst AB, 
Lidetorp 165, 693 92 

25,7 

DFS 
Skogstjänst 

Skogsflis Diesel 41 Degerfors Skogstjänst AB, 
Lidetorp 165, 693 92 

25,7 

KEMAB Flis   Diesel 22 
 

Mosseruds 
återvinningsanläggning, 
59.3247, 14.4429 

9 

KEMAB Flis  Diesel 183 Mosseruds 
återvinningsanläggning, 
59.3247, 14.4429 

9 

KEMAB Flis  Diesel 118  9 

 
Rekom levererar RT-fis och flis till Karlskoga Kraftvärmeverk, under 2016 hade 

den en total körsträcka på 80 000 km och alla transporter kördes med diesel som 

drivmedel (Woxen26). 

 

I kapitel 4.4 finns en sammanställning över CO2-utsläpp från transporter av 

bränslen i tabell 6. 

 

                                                
26 Woxen, Yngvil. Senior operations manager Rekom Norge AB. Epost kontakt 
april 2017. <yngvil@rekom.no> 
 



 
 

4.2.3 Förbränning av Bränsle på KVV 
CO2-utsläpp vid förbränning av bränsle beräknas med emissionsfaktor (tabell 5) 

multiplicerat med den mängd bränsle som används.  

 
 
Tabell 5.Emissionsfaktorer vid förbränning av bränsle. 

Bränsle Emissionsfaktor  
(kg CO2/MWh) 

Källa 

(A). Hushållsavfall 114  Naturvårdsverket 
(2017). 

(B). Hushållsavfall 90  Smed (2010) 
(A). Torv 386  Naturvårdsverket 

(2017). 

(B). Torv 378  Smed (2010) 
(A) Olja 274  Naturvårdsverket 

(2017). 
(B) Olja 267  Smed (2010) 
(A) RT-Flis 0  Naturvårdsverket 

(2017). 
(B) RT-Flis 3,7  Gode, J et al. 

(2011) 
(A) Flis 0  Naturvårdsverket 

(2017). 
(B) Flis 347  Smed (2010) 
(A) Biomal 0  Naturvårdsverket 

(2017). 
(B) Biomal 28   Smed (2010) 
     Bio olja 0 Svensson27 

 
*(A)-Förbränningsfaktorer från naturvårdsverket  
*(B)-Emissionsfaktorer använda för känslighetsanalys 
 
Emissionsfaktorerna från tabell 3 och mängden använt bränsle från tabell 1 sattes 

in i ekvation 7 för att beräkna det totala utsläppet av CO2 vid förbränning av varje 

bränsle. 

 

Information från tabell 3 ihop med mängd bränsle från tabell 1 användes för att 

beräkna CO2-utsläpp vid förbränning med ekvation 7. 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑚ä𝑛𝑔𝑑	𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 ∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐶𝑂2	𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝	𝑓ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔	  

                                                
27 Svensson, A-M. VD West Energy AB. Epost kontakt mars 2017. 
<info@westenergi.se> 



 
 

(𝑀𝑊ℎ ∗ 9:	;<=
>xy

= kg CO2 under 2016)   (7). 

 

Detaljerad beskrivning av beräkningar gällande emissioner vid förbränning och en 

sammanställning över CO2-utsläpp från de olika bränslena finns i bilaga 4. 

 
4.2.4 Sammanställning av LCA-Analys 
 
För att sammanställa LCA-analysen så adderas utsläpp från de olika delarna ihop 

enligt tabell 6. För varje bränsle som användes av KVV under 2016 sammanställs 

en egen LCA-emissionsfaktor. Faktorn kan sedan användas för att beräkna CO2-

utsläpp per mängd använt bränsle ur ett livscykelperspektiv. 

 

𝑘𝑔	𝐶𝑂2	𝐹𝑟𝑎𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑘𝑔	𝐶𝑂2	𝑇𝑟!𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 + 𝑘𝑔	𝐶𝑂2	𝐹ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔

= 𝑘𝑔	𝐶𝑂2	𝐿𝐶𝐴 

 

4.2.4.1 Beräkning av LCA-emissionsfaktorer 
 

Ekvation 8 användes för att beräkna LCA-emissionsfaktor 
�M[UwZäNNYrY:	9:	;<=��M[Yw�LMZ	9:	;<=��öMvMäYYrY:	9:	;<=

tYNquqMqM[s	UäY:s	vMäYwNq	�YsqM	=mno,>x�
=

𝐿𝐶𝐴	𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟	 9O	;<=
>xy

     8.

  

Detaljerad beskrivning gällande LCA-emissionsfaktor går att finna i bilaga 6. 

 
 
Tabell 6.Sammanställning över CO2-utsläpp och LCA-emissionsfaktorer. 

Bränsle Framställnin
g (kg CO2) 

Transpor
t (kg 
CO2) 

Förbrännin
g (A) (kg 
CO2) 

LCA(A
) (kg 
CO2) 

LCA-
Emissionsfakt
or (A) Kg 
CO2/MWh 

Hushåll/verksa
m 

15 700 000 893 801 9 943 422 26 537 
223 

304 

RT-Flis 8 764 000 47 042 0 8 811 
042 

50 

Flis 2 366 000 47 042 0 2 413 
042 

52 

Olja 679 224 26 991 12 562 352 13 268 289 



 
 

567 
Bio-olja 29 000 140 0 29 140 180 
Torv 144 318 25 421 23 868 310 24 008 

049 
388 

Biomal 0 555 0 555 0,14 
                                                                                   
Totalt kg CO2-utsläpp under 2016 

75 067 
618 

 

 
 4.3 Känslighetsanalys 
 
Tidsramarna för det här arbetet gjorde att känslighetsanalysen fick begränsas till 

förbränningsdelen. Känslighetsanalysen genomfördes för förbränningsdelen för att 

påvisa hur koldioxidutsläppen vid Karlskoga Kraftvärmeverk förändras när 

alternativa emissionsfaktorer används. De alternativa emissionsfaktorerna 

redovisas i tabell 5 där rapporterna Smed (2010) och Gode, J et al (2011) ligger till 

grund för känslighetsananalysen. För att beräkna koldioxidutsläppen vid 

förbränning för känslighetsanalysen användes värden ur tabell 1 samt 5. De sattes 

in i ekvation 1. För detaljerad beskrivning vid beräkning av känslighetsanalysens 

förbränningsfaktor se bilaga 4. 

Vid sammanställning av känslighetsanalys användes samma CO2-utsläpp för 

framställning och transport som i tidigare sammanställning. 

Markeringen (B) vid LCA-Emissionsfaktorerna ibland annat tabell 7 påvisar att det 

handlar om känslighetsanalysen.  

 
 
Tabell 7.Sammanställning känslighetsanalys. 

Bränsle Framställning 
(kg CO2) 

Transport 
(kg CO2) 

Förbränning 
(B) (kg 
CO2) 

LCA (B) 
(kg CO2) 

LCA-
Emissionsfaktor 
(B) (kg 
CO2/MWh) 

Hushåll/verksam 15 700 000 893 801 7 850 070 24 443 
871 

280 

RT-Flis 8 764 000 47 042 643 434 8 812 
607 

55 

Flis 2 366 000 47 042 16 247 928 18 660 
970 

398 

Olja 679 224 26 991 12 241 416 12 947 
631 

277 

Bio-olja 29 000 140 0 29 140 180 



 
 

Torv 144 318 25 421 23 373 630 23 513 
369 

380 

Biomal 0 555 116 116 116 671 28 
Totalt kg CO2-
utsläpp under 
2016 

   88 524 
257 

 
  
 
4.4 Scenario analys 
 
I Avfall Sverige (2012) har plockanalyser utförts vidföljande 

förbränningsanläggningar, Renova i Göteborg, Fortum Högdalens anläggning i 

Stockholm och vid Tekniska Verken i Linköping.  Alla tre anläggningar sysslar 

med energiomvandling genom förbränning av bland annat 

hushållsavfall/verksamhetsavfall. Plockanalyserna har utförts på 500 kg 

hushållsavfall/verksamhetsavfall vid varje anläggning för att kartlägga innehållet i 

avfallet.  I rapporten används plockanalysernas resultat för att ta reda på hur 

mycket plast som finns i avfallet och förbränns. Antagandet görs att avfallet som 

förbränns i Karlskoga Kraftvärmeverk innehåller lika mycket plast som 

medelvärdet av de tre anläggningarnas plockanalyser.  

 
 
Tabell 8.Andel plast i hushållsavfall/verksamhetsavfall (Avfall Sverige 2012). 

Anläggning Andel plast i  
hushållsavfall/verksamhetsavfall 

Renova  15,8% 
Fortum Högdalen  25,7% 
Tekniska verken 13,8% 
Medelvärde 18 % 
  
 
Antagande: 18 % av den inlevererade mängden hushållsavfall/verksamhetsavfall 

levererat till Karlskoga kraftvärmeverk består av plast. Den mängden sorteras ut av 

invånare och företag och når aldrig kraftvärmeverket i Karlskoga. Andelen energi 

som tagits bort skall ersätta av den energikälla som enligt tidigare resultat i 

rapporten ger minst utsläpp av CO2 ur ett livscykelperspektiv.  

 



 
 

𝑀ä𝑛𝑔𝑑	ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠/𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑠𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙ℎ𝑒𝑡𝑠𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙	 2016 ∗

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡	𝑖	𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 = 𝑚ä𝑛𝑔𝑑	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖	𝑠𝑜𝑚	𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙	𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑎𝑠 (9) 

 

Beräkning av totalt CO2-utsläpp från den del energi som skall ersättas 

𝐿𝐶𝐴	𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟	 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖	𝑠𝑜𝑚	𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙	𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑎𝑠 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝    (10) 

 
Tabell 9.Sammanställning över beräkningar med ekvation 10. 

Bränsle LCA-
Emissionsfaktor (A) 
kg CO2/MWh 

Ton CO2 
(A) 

RT-Flis 50 785 
Flis 52 816 
Olja 289 4537 
Bio-olja 180 2826 
Torv 388 6092 
Biomal 0,14 2 
 
Tabell 9 redovisar resultaten gällande hur mycket CO2-utsläpp som skulle 

uppkomma om andelen plast i hushållsavfall/verksamhetsavfall ersätts med något 

av de övriga bränslen som användet av Karlskoga kraftvärmeverk under 2016.  
 

Tabell 10.Scenario analys beräknat med LCA-emissionsfaktor från känslighetsanalys. 

Bränsle LCA-
Emissionsfaktor 
(B) 

Ton CO2 
(B) 

RT-Flis 51 801 
Flis 398 6249 
Olja 277 4349 
Bio-olja 180 2826 
Torv 380 5966 
Biomal 28 440 
 
Tabell 10 redovisar resultat gällande hur mycket CO2-utsläpp som skulle 

uppkomma om andelen plast i hushållsavfall/verksamhetsavfall ersätts med LCA-

emissionsfaktorer från känslighetsanalysen som är genomförda. 

 
 
 



 
 

 
4.5 Allokering 
 
Allokering är i LCA analyser ett sätt att fördela miljöpåverkan mellan olika 

produkter som produceras i samma process. I Kalskoga kraftvärmeverk så 

produceras el, värme och ånga samtidigt.  Allokering används i den här rapporten 

för att fördela det totala utsläppet av CO2mellan de produkter som säljs. En 

ekonomisk allokering utförs också, där intäkterna för produkterna fördelas på 

utsläppen av CO2 (Carlsson, Pålsson 2008). 

 

 

4.5.1 Exergi 
 
Kvalitén hos energi kan benämnas med ordet exergi. Exergifaktorer ger en 

indikator över hur bra energin är och hur den kan omvandlas till att utföra 

mekaniskt arbete. El har exergifaktorn 1, el kan omvandlas till alla former av 

energi och utföra alla typer av arbete (Martinsson et al 2012).  

 
 
Tabell 11.Ingåendet faktorer vid allokerings beräkningar. 

Produkt Såld energi 
(MWh) 

 Exergifaktor  Pris kr/MWh Intäkter 
(SEK) 

Elektricitet  28 220 1 350 9 877 000 
Fjärrvärme 202 222 0,21 700 141 555 

400 
Ånga  119 234 0,21 700 83 463 800 
Totalt  349 676   234 896 

200 
 kg CO2 under 

2016 
 

Totalt utsläpp 
av kg CO2 (A) 

75 067 618  

Totalt utsläpp 
av kg CO2 (B) 

88 524 257  

* Då ångan används för att värme lokaler inom Björkborns industriområde så 
beräknas ånga ha samma exergifaktor som varmvattnet i fjärrvärmenätet. 



 
 

Källa: Exergifaktorer: (Martinsson et al 2012), Priser: (Lidell28), Såld energi: 
(Lidell18) 
 

4.5.2 Allokeringsberäkning 
 
Bilaga 7 innehåller detaljerad beskrivning över de allokeringsberäkningar som 

genomförts. 

Allokeringsberäkning (energi): 
�h`gb`	_`abäcc	gi	CO2	 �,� ∗�åbl	kfke��	 ���

�h`gb`	�åbl	kfke��	 ���
= Energi	(MWh)	                                  (12) 

		 �fke��	(���)
�åbl	kfke��	(���)

= 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛	𝑓𝑜𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠	(𝑘𝑔𝐶𝑂2 − 𝑒𝑞	/𝑀𝑊ℎ	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦	𝑠𝑜𝑙𝑑)	(13) 

Allokeringsberäkning (exergi): 

 �¢ke��	(���)		
�åbl	kfke��	 ���

= 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛	𝑓𝑜𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠	(𝑘𝑔𝐶𝑂2 − 𝑒𝑞	/𝑀𝑊ℎ	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦	𝑠𝑜𝑙𝑑)	 (14) 

Allokeringsberäkning (ekonomi): 
�h`gb`	_`abäcc	gi	CO2 �,� ∗£YZäJZqM

�h`gb`	£f`ä¤`ke
= Intäkter	(SEK)	                                                   (15) 

£f`ä¤`ke	(��ª)		
�åbl	kfke��	 ���

= 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛	𝑓𝑜𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠	(𝑘𝑔𝐶𝑂2 − 𝑒𝑞	/𝑀𝑊ℎ	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦	𝑠𝑜𝑙𝑑)		(16) 

 

 

  

                                                
28 Lidell, Per. Kraftvärmechef Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Interjuv februari 
2017.  <per.lidell@karlskogaenergi.se> 



 
 

Kapitel 5 Resultat 
 
Totalt CO2-utsläpp från Karlskoga Kraftvärmeverk under 2016 beräknat med 

emissionsfaktorer från Naturvårdsverket (2017) ur ett livscykelperspektiv är 75 068 

ton CO2.  Känslighetsanalysens resultat visar att om emissionsfaktorerna vid 

förbränning förändras så har det inverkan på de totala utsläppen av CO2 för 

Karlskoga Kraftvärmeverk under 2016. Ur ett livscykelperspektiv visar 

känslighetsanalysen att 88 524 ton CO2 på grund av de bränslen som användes av 

Karlskoga Kraftvärmeverk under 2016. 

Scenario: Ur ett livscykelperspektiv baserat på indata från 2016 så är biomal det 

bränsle som ger upphov till lägst CO2-utsläpp. Biomal är därför bäst lämpat att 

ersätta den mängd bränsle som försvinner där 18 % av 

hushållsavfallet/verksamhetsavfallet sorteras bort. 

 
Resultat allokering 
 

 
Figur 9.Resultat av allokering. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Diskussion syfte och mål 
 
Rapporten gick ut på att kartlägga CO2-utsläpp från bränslen som används vid 

energiframställning ur ett livscykelperspektiv.   

Jordens medeltemperatur har stigit sedan användningen av fossila bränslen ökade 

drastiskt under den industriella revolutionen. Forskningen visar tydligt att genom 

mänsklig påverkan så förändras miljön här på jorden. Vi människor styr i dagsläget 

hur vi vill att framtida generationer ska få leva sina liv. Vi vet att vår användning 

och överkonsumtion av fossilbränslen kommer ha stor inverkan på människors liv i 

framtiden. Fossilbränslen används i produktionsanläggningar, i transportsektorn 

och inom energiomvandlingssektorn i väldigt stora mängder (IPCC 2014).   

Att omvandla energi från fossilbränslen till nyttig energi är en epok som 

förhoppningsvis snart är förbi här i Sverige, sedan oljekrisen i under 1970-talet har 

användningen av fossil bränslen minskat och ersatts av bioenergi. 

Vattenkraftverken samt de många kraftvärmeverken som förbränner flis och 

hushållsavfall är den största anledningen till att Sverige ligger i framkant när det 

gäller framställning av energi med låga utsläpp av växthusgaser. I Sverige 

använder vi oss också av kärnkraft vilket har haft en stor inverkan på minskandet 

av CO2-utsläpp i energiomvandlingsprocessen (Naturvårdsverket 2016b). 

Rapporten vill även visa läsaren hur valet av emissionsfaktorer påverkar 

rapportering av CO2-utsläpp. Naturvårdsverket forskning kring emissionsfaktorer 

är viktig för att faktiskt kunna visa hur stora utsläppen av olika växthusgaser är. 

Valet av emissionsfaktorer vid rapportering av växthusgaser kan vara skillnaden 

mellan stora och små utsläpp då vi inte alltid märker att mängden växthusgaser 

stiger i atmosfären.  

Scenarioanalysen vill visa vad ”enkelt” det kan vara att göra en förändring i 

utsläppen av CO2. Genom att privat personer sorterar ut plast ur sitt hushållsavfall 

så kan ett bränsle som hushållsavfall minska sitt bidrag till den förstärkta 

växthuseffekten väldigt mycket. 

 

 



 
 

 
6.2 Diskussion metod 
För att beräkna fram CO2utsläppen ur ett livscykelperspektiv så har ISO 14040 

standardmetod enligt Carlsson &Pålsson (2008) använts. Livscykelperspektivet har 

beräknats enligt figur 8, med undantag för att CO2-utsläpp vid avfallshantering av 

de olika bränslen ej beräknats. Figur 7 som kan liknas med ett flödesschema med 

systemgränser i den här studien visar att mängden energi som fraktas till KVV är 

den samma längst hela processen. Värt att ha i åtanke när den bilden studeras är. 

För varje steg från vänster till höger i figur 7 så ökar CO2-avtrycket hos bränslet. 

 

6.2.1 Framställning 
 
Beräkning av CO2-utsläpp vid framställning av bränsle så har data från rapporter 

och databaser använts. Alltså är det generella världen som använts.   

Hushållsavfall/Verksamhetsavfall, Olja och trädbränslen har beräknats med hjälp 

av data från SIMA Pro, i tabell 2 går det att finna exakta källor för dessa värden. 

Databasen ger endast fiktiva värden baserat på forskning, vilket aldrig kan återge 

hur stora utsläppen är i verkligheten.  

Hushållsavfall/verksamhetsavfall är ett bränsle som i sig består av olika typer av 

avfall, papper, plast, metall organiska material med mera. Att finna värden som 

överensstämmer med verkligheten när det gäller framställning av just det här 

bränslet är väldigt svårt. Anledningen är just de många olika komponenterna i 

bränslet, en påse med hushållsavfall och dess innehåll kan skilja sig från hushåll till 

hushåll. Osäkerheten i innehållet av hushållsavfallet hör ihop med att emissionerna 

i form av CO2-utsläpp är svårberäknade. 

 

Karlskoga Kraftvärmeverk får flis transporterat till sig från flera olika företag. Flis 

är ett trädbränsle där framförallt överblivet material från skogsavverkning tas 

tillvara på, flisas upp i en maskin för att sedan transporteras till kraftvärmeverket.  

RT-Flis uppstår på bland annat byggarbetsplatser där rivningsmaterial, lastpallar 

och emballage samlas ihop för att sedan flisas och köras till Kraftvärmeverket.  

I den här rapporten så har flis och RT-flis samlats under framställningsnamnet 

trädbränsle se tabell 2. I rapporten används värdet taget från programmet SIMA 



 
 

Pro för att beräkna CO2-utsläpp från framställning av de olika bränslen som 

användes av KVV under 2016. Det mesta av CO2 påverkan från framställning av 

trädbränsle kommer ifrån användning av maskiner i skogsavverkning och 

flisningsprocess (Gode et al. 2011). 

För att beräkna CO2-utsläpp vid framställningsprocessen över flis och RT-flis bör 

processen då bränslet skapas övervakas och de maskiner som används bör vara 

med i studien.  

Framställning av olja är en energikrävande process som ger upphov till stora CO2-

utsläpp, de ofta otillgängliga placeringarna av oljeriggar och andra upptagnings 

platser gör att transporten av oljeprodukter från uppumpningsområdet till 

raffinaderiet och lagringsplats gör att stora CO2-utsläpp drabbar oljebranschen 

under processen att framställa det färdiga bränslet (SPBI 2010) 

 

Torv har beräknats med data på bränsleåtgång vid brytning av torv från företagen 

Neva AB som förser Karlskoga Kraftvärmeverk AB med bränslet torv. Det här 

värdet får anses väldigt trovärdigt då det kommer direkt från källan.  

 

För bio-olja så är värden hämtat från rapporten Uusitalo et al (2013), men där också 

Waste Energy AB bidragit med information gällande att den bio-olja som användes 

i Karlskoga Kraftvärmeverk under 2016 bestod av olja framställt av raps från 

restprodukter som annars skulle ha gått till deponi eller förbränts. Värdet ur 

rapporten antogs vara raps baserat på odling utan att växtlighet skövlats för att ge 

utrymme till odlingen. Intressant i rapporten Uusitalo et al (2013) var bland annat 

att raps som odlats på mark där skog skövlas ner för att odlingen skall få plats kan 

ge upphov till mer CO2-utsläpp än vad fossil olja gör. Detta är viktigt att ha i 

åtanke då bio-olja diskuteras som ersättning av fossila bränslen.  

 

Biomal har i denna rapport inte beräknats ge upphov till förstärkt växthuseffekt i 

samband med framställning av bränslet, detta på grund av att det företag som 

levererar bränslet till Karlskoga Kraftvärmeverk inte besvarat på frågor kring 

processen. Biomal är en speciell produkt då slakteriavfall tas omhand istället för att 

på annat sätt förstöras. Slakteriavfallet mals ned till ett mjöl som sedan levereras 



 
 

till och matas in som bränsle i pannan på KVV. Processen använder sig av 

maskiner och transport i samband med framställning av bränslet vilka borde ge 

upphov till CO2-utsläpp. Detta är något som bör undersökas vidare.  

 

6.2.2Transport 
 
Beräkningen av CO2-utsläpp från transporter har endast beräknats för de transporter 

som sker med lastbil. Bio-olja och eldningsolja fraktas först med båt och sedan 

lastbil till Karlskoga Kraftvärmeverk. 

 

 
Figur 10. CO2-utsläpp från transporter. 

 
I figur 10 går det att se fördelningen av CO2-utsläpp från transporter av bränsle till 

KVV. Bilden visar att hushållsavfall står för den största mängden CO2-utsläpp i 

samband med transporter.  Beroende på vilket drivmedel som använts i 

transporterna så ökar eller minskar koldioxidutsläppen. Det dominerande 

drivmedlet bland transportörerna i den här studien är diesel.  

Koldioxidutsläppen från bio-olja samt olja borde vara högre då dessa bränslen har 

en längre transporteringshistorik än de övriga. Koldioxidutsläppen från transporten 

när insamlingen sker samt båttransporten är inte medräknad i det här arbetet. 

Samma sak gäller oljan som transporteras med båt från Holland till Göteborg, hur 

oljan transporteras innan den lastas på en båt har inte undersökts. Transporten av 

bio-olja samt olja bör därför undersökas vidare för att få ett mer korrekt resultat.   
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Beräkningarna baseras på direkt kontakt med transportörerna och egna antaganden 

som är beskrivna i metoddelen. Något som är viktigt att ha med i åtanke är att 

samtliga lastbilar som använts är generaliserade enligt tabell 3. Detta gör att data 

för en specifik lastbil som används vid en specifik transport inte är beräknad. För 

att få ett resultat som är mer korrekt så skulle varje använt fordon vid transporterna 

ha beräknats och dess utsläpp av CO2.  För att resultatet skall bli ännu mer korrekt 

så bör också transporterna med antagen körsträcka undersökas närmare.  

 

De CO2-utsläpp varje bränsle ger upphov till går också att diskutera kring. 

Exempelvis ger RME-diesel upphov till lägre CO2-utsläpp vid förbränning i 

motorerna men det resultatet kanske skulle bli annorlunda om en LCA analys 

gjordes för bränslet. Det går att läsa om problematiken kring rapsprodukter likt 

RME-diesel i rapporten (Uusitalo et al 2013).  

 

6.2.3 Förbränning 
 
CO2-utsläpp vid förbränning av bränsle är den största källa till utsläpp i den här 

rapporten. Utsläppen har beräknat med emissionsfaktorer dels från 

(Naturvårdsverket 2017) som Karlskoga Kraftvärmeverk använder sig av idag, 

samt alternativa emissionsfaktorer som används i känslighetsanalysen. Tanken med 

de alternativa emissionsfaktorerna är att belysa vikten i att välja ”rätt” faktorer vid 

beräkning av CO2-utsläpp. Beroende på bränslets egenskaper, fukt och hur det har 

använts vid exempelvis byggnationer så kan det ge upphov till större CO2-utsläpp 

än vad som det beräknats. Inlevererad mängd bränsle har multiplicerats med 

emissionsfaktor för respektive bränsle som är beskrivet i metoden.  Verkningsgrad 

och temperatur i pannan har inte betraktats i den här rapporten, endast den 

inlevererade mängden bränsle som Lidell29 försätt rapporten har använts. Ett mer 

exakt resultat vid beräkning av CO2-utsläpp i samband med förbränning skulle 

kunna vara om mätningar av kol skedde i samband med förbränning i KVV.  

 

Förbättringar av metod  

                                                
29 Lidell, Per. Kraftvärmechef Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Interjuv februari 
2017.  <per.lidell@karlskogaenergi.se> 



 
 

LCA analysen för varje bränsle kan bli bättre om framställningsprocess och 

transport delen undersöks på ett sådant sätt att det specifika bränslet som hamnar 

på Karlskoga Kraftvärmeverk följs ur ett livscykelperspektiv. Istället för att göra 

antaganden och ta data från andra rapporter. Detta skulle dock kräva mycket tid 

men resultaten skulle bli mer korrekta för KVV.  

 
 
6.3 Diskussion Resultat 
 
Ur ett livscykelperspektiv så har förbränning störst inverkan på CO2-utsläpp från de 

bränslen som används i Karlskoga Kraftvärmeverk. Transporterna ger upphov till 

lägst utsläpp av CO2. Skillnaden mellan den LCA-analys som genomfördes på 

2016 års data och den känslighetsanalys som genomförts är att förbränning och 

framställning skiljer sig. Känslighetsanalysen ger upphov till högre CO2-utsläpp 

från förbränning medans 2016 år LCA-analys ger ut högre CO2-utsläpp vid 

framställning. Detta beror till störst del att emissionsfaktorn vid förbränning av flis 

är högre i känslighetsanalysen.  

 

 
Figur 11.Fördelning av CO2-utsläpp mellan de olika delarna av LCA analysen. 

 
Figur 12.Fördelning av CO2-utsläpp mellan de olika delarna av känslighetsanalysen. 
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I figur 11 går det att se hur LCA emissionsfaktorerna förändras bränsle för bränsle. 

Här går återigen att se skillnaden i LCA-emissionsfaktor gällande flis hur den 

förändras i de två olika fallen.  Hushållsavfall ger upphov till lite mindre CO2-

utsläpp i känslighetsanalysen beroende på att andelen fossilt bränsle beräknas lägre 

enligt (Smed 2010). Förhoppningsvis kommer hushållsavfallet bli mer välsorterat 

utan bland annat plastprodukter i framtiden. Då kan emissionsfaktorn för 

hushållsavfall minska till den som används i känslighetsanalysen.  

 
Figur 13.Jämförelse mellan 2016 års utsläpp och den känslighetsanalys som genomförts. 

 
Tabell 1 visar att RT-Flis är det bränsle som använts mest, sätt till mängd 

levererade MWh till Karlskoga kraftvärmeverk. Men totalt sätt så är det 

hushållsavfall och torv som ger upphov till mest CO2-utsläpp enligt figur 11. 

Anledningen till detta är att framställning av hushållsavfall kräver mycket energi 

och ger upphov till större utsläpp av CO2.  

Hushållsavfall är speciellt då det ger upphov till stora mängder CO2-utsläpp men 

samtidigt så är det ett avfall som annars hade deponerats och inte bidragit med 

någon samhällsnytta om det inte förbrändes.  

Torv ger också stort upphov till CO2-utsläpp vid förbränning, vid användning av 

torv så sker ingen energiåtervinning likt den som uppstår vid förbränning av 

hushållsavfall. Torv skördas för att sedan förbrännas medans andra bränslen som 

hushållsavfall, flis och RT-flis alla utfört någon annan samhällsnytta innan de blev 
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till bränslen. För att förtydliga resonemanget: Torv framställs för att förbrännas. 

Hushållsavfall, RT-flis och flis är biprodukter som ”blivit över” efter användning.  

 

6.3.1 Scenario utan plast 
 
Scenariot där all plast är utsorterad ur hushållsavfallet baseras på de plockanalyser 

som genomförts i rapporten Avfall Sverige (2012). Där ett medelvärde som antags 

sammanstämma med den andel plast (18%) som återfinns i bränslet 

hushållsavfall/verksamhetsavfall som används i Karlskoga Kraftvärmeverk.   

Baserat på den LCA analys som genomförts i den här rapporten så är Biomal det 

bränsle som ersätter mängden hushållsavfall/verksamhetsavfall med lägst CO2-

utsläpp som följd. LCA-analysen gällande biomal är baserad på att framställningen 

av bränslet inte ger upphov till CO2-utsläpp, detta bör undersökas vidare då 

företaget Konvex inte svarat på frågor angående framställningsprocessen av 

bränslet. Framställningen av bränslet biomal bör ge upphov till CO2-utsläpp bland 

annat genom transport av kadaver till produktionsanläggningen. Mer info gällande 

produktionen av bränslet skulle vara ett bra tillskott till resultatet gällande den här 

frågan. Rapporten har inte tagit del om i info gällande om biomal kan ersätta 

mängden plast som försvinner utan har endast tagit hänsyn till mängden CO2 som 

släpps ut från bränslet. Under 2016 levererades endast 4147 MWh biomal till 

Karlskoga kraftvärmeverk, den mängd som ska ersättas är 15 700 MWh. Alltså 

räcker inte biomal till i dagsläget om vi antar att all biomal som framställs på 

Konvex AB i Karlskoga levereras som bränsle till Kraftvärmeverket. För att ersätta 

den mängd bränsle som försvunnit vid utsortering av plast så kan det alltså behövas 

att två eller fler bränslen får kombineras. Det näst bästa alternativet i scenario 

analysen är RT-flis. RT-flis levereras idag i stora mängder till Karlskoga 

kraftvärmeverk, då kan antagandet göras att KVV utan problem kan beställa 15 700 

MWh till från sina leverantörer. Koldioxidutsläppet från RT-flis skulle bli mycket 

högre än från biomal. Men tillgången till RT-flis får anses högre i Sverige än 

biomal.  

 



 
 

 
6.3.2 Allokering 
 
 
Tabell 12.Resultat av allokeringsberäkningar. Enheten för samtliga resultat är  

Allokering Energi (kg 
co2/MWh) 

Exergi (kg 
co2/MWh) 

Ekonomi (kg 
co2/MWh) 

Elektricitet 215 784 112 
Fjärrvärme 215 165 224 
Ånga 215 165 224 
Känslighetsanalys 
Elektricitet 253 925 132 
Fjärrvärme 253 194 264 
Ånga 253 194 264 
 
Allokeringsberäkningarna är baserade på mängd såld energi från Karlskoga 

Kraftvärmeverk under 2016 samt de beräknade LCA-analyserna gjorda i den här 

studien.  Allokering används för att fördela CO2-utsläppen mellan de tre produkter 

som säljs från KVV. 

 

6.3.2.1 Allokeringen är beräknat ur tre olika synvinklar 
 
Energi 
Energi-där 1 MWh elektricitet=1MWh fjärrvärme= 1MWh ånga. Här tas ingen 

hänsyn till vilken typ av energi som säljs utan alla är värda lika mycket. Därför blir 

också utsläppen av CO2 fördelade lika på varje energiform 

 

Exergi 

Här tar hänsyn till vilken typ av energi som säljs från Karlskoga Kraftvärmeverk. 

1 MWh Elektricitet = 0,21 MWh fjärrvärme= 0,21 MWh ånga.  

I Kraftvärmeverket så går de åt mest bränsle att producera elektriciteten fjärrvärme 

och ånga är en biprodukt som framställs av den energi som finns kvar efter att 

elektriciteten är producerad.  Eftersom att det går åt mer bränsle för att framställa 

elektricitet än fjärrvärme och ånga blir koldioxidutsläppen mer koncentrerade mot 

elektriciteten.  

 

Ekonomi 



 
 

Här tar rapporten hänsyn till hur Karlskoga Kraftvärmeverk tar betalt för de 

produkter som säljs och hur stora CO2-utsläppen fördelat på produkterna som säljs. 

Fjärrvärme och ånga säljs till ett högre pris än vad elektriciteten gör per MWh. I 

slutändan stämmer inte det påståendet då distributionskostnaderna och 

nätkostnaderna pressar priset högre än fjärrvärme och ånga. Men beräknat på 

kraftvärmeverkets pris på de olika energiformerna så får fjärrvärme och ånga en 

högre CO2 påverkan än elektricitet. Då priset på fjärrvärme och ånga är högre när 

de lämnar KVV. 

 

Resultatet av allokeringsberäkning påvisar hur koldioxidutsläppen i studien kan 

fördelas upp beroende på sålda produkter. Viktigt här är att skilja på de olika 

energiformerna, det går åt mer energi att framställa 1 MWh elektricitet än vad det 

gör att framställa 1 MWh fjärrvärme eller ånga. Men som konsument av 

fjärrvärme, ånga och elektricitet så görs det ingen skillnad på energiform hos 

Karlskoga Kraftvärmeverk.  

 

  



 
 

7. Slutsats 
 
Enligt beräkningarna som gjort så redovisas endast 62 % av CO2-utsläppen som 

sker vid Karlskoga Kraftvärmeverks omvandling av energi. Ur ett det 

livscykelperspektiv som har beräknats i rapporten så står transport och 

framställning av de bränslen som förbränns i Karlskoga Kraftvärmeverk för 38% 

av de totala koldioxidutsläppen. Transport och framställning gav under 2016 

upphov till 28 723 ton CO2 utsläpp. Motsvarar 28 723 ton CO2 enligt Utsläppsrätt 

(2017) så motsvarar det ungefär 7200 resor till Thailand med flyg.  

 

Allokeringsberäkningarna visar att ur ett energiperspektiv så ger de olika 

produkterna som säljs vid Karlskoga Kraftvärmeverk upphov till lika stora CO2-

utsläpp.  

Beräkning av exergifaktor visar dock att elektricitet ger upphov till större CO2-

utsläpp än de andra produkterna.  

Ur ett ekonomskitperspektiv sätt till försäljningspris så ger ånga och fjärrvärme 

upphov till störst CO2-utsläpp. Här ska dock läsaren ha i åtanke att efter 

elektriciteten säljs från kraftvärmeverket till kund så tillkommer distributions och 

nätavgift Lidell30. 

 

Om plasten skulle sorteras bort från hushållsavfallet och ersättas med ett annat 

bränsle som idag används på Karlskoga Kraftvärmeverk så ger biomal upphov till 

minst CO2-utsläpp. Här skall dock läsaren ha i åtanke att framställning av biomal 

inte är beräknat i rapporten. Att sortera ut plasten från hushållsavfall och 

verksamhetsavfall skulle ha större inverkan än vad som visas i resultatet i den här 

rapporten. När plasten sorteras ut så försvinner en stor del av det fossilbränslet som 

ger upphov till CO2-utsläpp i hushållsavfall och verksamhetsutfall. Utan 

plastprodukter skulle hushållsavfall/verksamhetsavfall nästan kunna anses som ett 

biologiskt bränsle. Förutom att CO2-utsläppen vid förbränning av 

hushållsavfall/verksamhetsavfall vid KVV skulle minska, så minskar även 

utsläppen vid framställning av plast. Plast är en oljeprodukt och som tidigare nämnt 

                                                
30 Lidell, Per. Kraftvärmechef Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Interjuv februari 
2017.  <per.lidell@karlskogaenergi.se> 



 
 

i rapporten så uppstår stora utsläpp av växthusgaser i samband med framställning 

och transporter av olja. 

 

Om Karlskoga Kraftvärmeverk AB tog bort hushållsavfall/verksamhetsavfall, olja 

och torv så skulle utsläppen av CO2 minska drastiskt. Vid förbränning skulle 

utsläppen av CO2 försvinna helt, men ur ett livscykelperspektiv som är beräknat i 

den här rapporten så skulle en del utsläpp kvarstå vid framställning och transport 

av andra bränslen. Men att ta bort hushållsavfall/verksamhetsavfall ur 

förbränningsprocessen skapar stora problem med hur handskades av avfall skulle 

gå till. Om inte hushållsavfall/verksamhetsavfall förbränns i KVV skulle det i dags 

läget hamna på en deponi där andra miljökonsekvenser uppstår som har diskuterats 

tidigare i rapporten. En förändring som skulle kunna ske är att RT-flis och flis 

ersätter torv och olja. I Hushållsavfallet så sorteras plast ut och ersätts av antigen 

biomal eller bio-olja. Trädbränslen finns det gott om i Sverige däremot så är lagret 

av bio-olja och biomal inte lika stort därför är mitt förslag att trädbränslen skall 

användas i största möjliga mån för att minska utsläppen av CO2. Trädbränslen är en 

lokal resurs som inte ger upphov till stora utsläpp av CO2 i framställningsprocessen 

eller transportdelen.  Biomal skulle antagligen vara det bästa bränslet att ersätta 

med men tyvärr har rapporten för lite information för att kunna rekommendera det.  

 

Transport av bränslen till Karlskoga Kraftvärmeverk står för endast 1% av de totala 

utsläppen vilken inte är särskilt mycket. Men i transportsektorn så finns det idag 

andra drivmedel att ersätta fossilbränslen med. Karlskoga Kommun ihop med 

SBBergslagen gör idag många transporter av hushållsavfall med fordon driva av 

biogas och RME-diesel, drivmedel som inte bidrar till förstärkt växthuseffekt i 

förbränningsprocessen i motorerna.  
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Bilaga 1-Transportörer av bränslen 
 
 
Tabell 13. Bränsle transportörer och kontakt personer. 

Företag/Kommun Kontakt Kontakt 
Neova torv Bror Erik 

Eriksson 
Mail kontakt 
21 februari-29 mars 2017 

Econova Recykling 
AB 

Andreas 
Tretten 

Mail kontakt 
21 februari-11 april 2017 

Degerfors 
Skogstjänst AB 

Per 
Bengtsson 

Mail kontakt 21 februari 
2017 

Mosserud 
Avfallsanläggning 

Janne Björk mail och telefonkontakt 
våren 2017 

Konvex Mikael 
Lidholm 

Mail kontakt  
28 februari-22 mars 2017 

Rekom Yngvil 
Woxen 

Mail kontakt 21 april 2017 

West Energy AB Maria 
Andrae 
Svensson 

Mail kontakt 25-26 april 
2017 

Filipstad Kommun Malin 
Andersson 

Mail kontakt 27 februari-
28 februari 2017 

Degerfors Kommun Kerstin 
Maretta 

 Mail kontakt 27 februari-
13 mars 2017 

Kristinehamn Görel 
Jernberg 

Mail Kontakt 24 februari-
29 mars 2017 

SBBergslagen Michael 
Lindström 

Mail Kontakt 21 februari-6 
april 2017 

Karlskoga 
Kommun 

KEMAB Per Lidell mail och 
telefonkontakt våren 2017 

Storfors Kommun KEMAB Per Lidell mail och 
telefonkontakt våren 2017 

*SBbergslagen transporterar hushållsavfall från följande kommuner till KVV: 
Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg/Kopparberg. 
*Verksamhetsavfall är inte med bland leverantörerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2-Frågor till transportörer 
 
Följande frågor skickades ut till alla berörda leverantörer av bränsle: 

 

Vilket bränsle transporterar ni till Karlskoga kraftvärmeverk? 

Hur transporterar ni bränslet? 

Om ni transporterar med lastbil: 

Vilken typ av lastbil använder ni er av? 

Drivmedel som används? 

Hur mycket drivmedel används under ett år? 

Hur lång är körsträckan för varje leverans?  

Om ni transporterar på något annat sätt än med lastbil: 

Vart transporteras bränslet? 

Vart omlastas bränslet? (Det finns ingen tågräls i anslutning till kraftvärmeverket, 

rapporten antar då att tåg kan användas till exempelvis Örebro eller Degerfors för 

att sedan transportera det till Karlskoga på vägen.) 

 

På grund av att omlastning sker mellan sopbilar och transportbilarna i vissa 

kommuner så fick även de inblandade kommunerna svara på frågorna:  

• Sker omlastning av avfall innan transport till Karlskoga? 

• Vilken typ av fordon sköter transporten till Karlskoga? 

• Vilket drivmedel använder sig fordonet av? 

• Hur lång sträcka kör fordonet varje år? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3-Beräkning av CO2-utsläpp från transporter 
 
 
Tabell 14.Sammanställning över info från leverantörer. 

Leverantör Bränsle Drivmedelåtgång 
liter/år 

Drivmedel Körsträcka 
Km/år 

Energiåtgå
ng 
KWh/år 

Källa 

Karlskoga + Storfors Hushållsavfall 56 304 Diesel   Lidell31 
Degerfors Hushållsavfall 23 796 Diesel   Bengtsson32 
Kristinehamn(stad) Hushållsavfall 57 903 Diesel   Jernberg33 
Kristinehamn (kvv) Hushållsavfall  Diesel 7638  Jernberg22 
Filipstad (stad) Hushållsavfall 35 000 Diesel   Andersson34 
Filipstad (kvv) Hushållsavfall  Diesel 6982  Andersson 23 

Nora (stad) Hushållsavfall  Diesel  804 Lindström35 
Nora (kvv) Hushållsavfall  RME  178 Lidström24 

Ljusnarsberg/ 
Kopparberg (stad) 

Hushållsavfall  Diesel  419 Lidström24 

Ljusnarsberg/ 
Kopparberg (kvv) 

Hushållsavfall  RME  87 Lidström24 

Lindesberg (stad) Hushållsavfall  Diesel  1374 Lidström24 
Lindesberg(kvv) Hushållsavfall  RME  362 Lidström24 
Hällefors (stad) Hushållsavfall  Diesel  561 Lidström24 
Hällefors (kvv) Hushållsavfall  RME  32 Lidström24 
Neova AB Torv  Diesel   Eriksson36 
Preem Olja  Diesel   Lidell20 
Rekom AB Flis/RT-Flis  Diesel 80000  Woxen37 

 
Econova AB Flis/RT-Flis  HVO100   Tretten38 

 
Degerfors skogstjänst Flis/RT-Flis  Diesel 25493*  Bengtsson 21 
West Energy AB Bio-olja  Diesel 161*  Svensson39 

*(stad)- Transport av avfall inom kommunen  
*(kvv)- Transport av avfall efter omlastning i kommunen 
 
 
 
                                                
31 Lidell, Per. Kraftvärmechef Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Interjuv februari 
2017.  <per.lidell@karlskogaenergi.se> 
32 Bengtsson, Per. VD Degerfors Skogstjänst AB. Epost konstakt mars 2017. 
<per@dfsskogstjanst.se> 
33 Jernberg,Görel. Renhållningschef Kristinehamn Kommun. Epost kontakt mars 
2017. <gorel.jernberg@kristinehamn.se> 
34 Andersson, Malin. Renhållningschef Filipstad Kommun. Epost kontakt mars 
2017. <malin.andersson@filipstad.se> 
35 Lindström, Michael. Kvalitetsledare avfall och återvinning Samhällsbyggnas 
Bergslagen. Epost kontakt mars 2017. <Michael.Lindstrom@sbbergslagen.se>  
36 Eriksson,B-E. Produktabsvarig Neova AB. Epost kontakt mars 2017. Bror-Erik 
<bror-erik.eriksson@neova.se> 
37 Woxen, Yngvil. Senior operations manager Rekom Norge AB. Epost kontakt 
april 2017. <yngvil@rekom.no> 
38 Tretten, Andreas. Försäljningschef recycling. Econova AB. Epost kontakt mars 
2017. <andreas.tretten@econova.se> 
39 Svensson, M-A. VD West Energy AB. Epost kontakt mars 2017. 
<info@westenergi.se> 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning CO2-utsläpp från transporter av trädbränslen. 
Rapporten sammanställer en emissionsfaktor för transporter av kategorin 

trädbränslen. Kategorin innehåller följande bränslen: RT-flis, avfalls flis och 

Skogsflis. 
Tabell 15.Sammanställning över leveranser av trädbränslen 

Företag 
(källa) 

Namn på 
transport 
enligt 
Lidell1 

Drivmede
l 

Antal 
leveranse
r enligt 
Lidell1 

Adress Avstån
d till 
KVV 
enligt 
Google 
maps 

Econova 
AB 

RT-Flis HVO 100 1 Econova AB, Jursla 
Industriområde, 616 
21 Åby* 

161 

Econova 
AB 

Avfall 
Flis  

HVO 100 680 Econova AB, Jursla 
Industriområde, 616 
21 Åby * 

161 

DFS 
Skogstjäns
t 

RT-Flis Diesel 17 Degerfors Skogstjänst 
AB, Lidetorp 165, 693 
92 

25,7 

DFS 
Skogstjäns
t 

Avfall Flis Diesel 585 Degerfors Skogstjänst 
AB, Lidetorp 165, 693 
92 

25,7 

DFS 
Skogstjäns
t 

Avf. Flis 
Kilsta 

Diesel 195 Kilstavägen, 691 36 
Karlskoga 

5 

Dfs 
Skogstjäns
t 

Flis Diesel 301 Degerfors Skogstjänst 
AB, Lidetorp 165, 693 
92 

25,7 

Dfs 
Skogstjäns
t 

Skogsflis Diesel 41 Degerfors Skogstjänst 
AB, Lidetorp 165, 693 
92 

25,7 

KEMAB Mosserud 
Flis 
Träbränsle

Diesel 22 
 

Mosseruds 
återvinningsanläggnin
g, 59.3247, 14.4429 

9 



 
 

  
KEMAB Flis 

Träbräns 
till PC  

Diesel 183 Mosseruds 
återvinningsanläggnin
g, 59.3247, 14.4429 

9 

KEMAB Mosserud 
Avfall 
Flis  

Diesel 118  9 

 Totlal 
körsträcka 
enligt (27) 

    

Rekom 80 000 km Deiesel    
 
 
 
 

 

 

Sammanställning av CO2 påverkan från  transporter av trädbränslen 
 

Dieseldrivna leveranser: 

Totalkörsträcka beräknades med ekvation 5: 

17 ∗ 25,7 + 585 ∗ 25,7 + 195 ∗ 5 + 301 ∗ 25,7 + 41 ∗ 25,7 + 22 ∗ 9

+ 183 ∗ 9 + 118 ∗ 9 + 80000 = 108142,8	𝑘𝑚 

 

HVO 100 drivna leveranser:  

161 + 680 ∗ 161 = 109641	𝑘𝑚 

 

Ekvation 3 används för att beräkna CO2-utsläpp från transporter av trädbränsle, 

emissionsfaktorer som används i ekvation 3 för dieselbränsle och HVO100 är 

hämtade från tabell 3. 

 
CO2-utsläpp från leveranser driva av diesel: 
108142,8	𝑘𝑚 ∗ 0,87	 9:	;<=

JU
= 	94084	𝐾𝑔	𝐶𝑂2  

CO2-utsläpp från leveranser drivna av HVO100: 

109641	𝑘𝑚 ∗ 0,77
𝐾𝑔	𝑐𝑜2
𝑘𝑚 = 0	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

 

Totalt CO2-utsläpp av leveranser från trädbränslen under 2016 



 
 

94084	𝐾𝑔	𝐶02		 

Antagande görs här att hälften av utsläppen härstammar från RT-flis och hälften 

från Flis. 

Antagandet förs eftersom att det är flera leverantörer som levererar både RT-flis 

och flis. 

RT-flis 47 042 Kg CO2 

Flis 47 042 Kg CO2 

 

Beräkning av CO2-utsläpp från transporter av hushållsavfall och 
verksamhetsavfall. 
Under 2016 användes totalt 87 223 MWh obehandlat avfall som bränsle i 

Karlskoga Kraftvärmeverk. Obehandlat avfall inkluderar hushållsavfall och avfall 

från olika verksamheter. 
 

Tabell 16.Översikt antal leveranser från respektive leverantör av hushållsavfall till KVV 
(Lidell40) 

Kommun Antalleveranser 
Karlskoga + Storfors 1589 
Degerfors 602 
Filipstad 131 
Kristinehamn 235 
Sbbergslagen 409 
 
Karlskoga Kommun och Storfors Kommun: 

Karlskoga energi och Miljö använde sig av totalt 10st lastbilar även kallade 

sopbilar under 2016 vars uppgift var att hämta hushållsavfall i Karlskoga och 

Storfors Kommun. Sopbilarna plockar upp både hushållsavfall och organsiktavfall. 

Hushållsavfallet töms i Karlskoga kraftvärmeverk där det förbränns och omvandlas 

till fjärrvärme, ånga och elektricitet. Det organiska avfallet transporteras till 

Biogasanläggningen i Karlskoga.  

Den här rapporten antar att all förbränning av drivmedel i sopbilarna ger CO2 

avtryck på hushållsavfallet, ingen hänsyn tas till att dela upp utsläppen mellan 

organiskt och hushållsavfall.   

                                                
40 Lidell, Per. Kraftvärmechef Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Interjuv februari 
2017.  <per.lidell@karlskogaenergi.se> 



 
 

5st sopbilar drivs av biogas vilket enligt tabell 3 inte ger upphov till något CO2-

utsläpp. De andra 5 sopbilarna som använts drivs däremot av diesel som enligt 

tabell 3 ger upphov till CO2-utsläpp.  

 

Enligt Lidell41 förbrukades 56 304 liter diesel under 2016 genom att transportera 

hushållsavfall inom Karlskoga och Storfors Kommun. 

Ekvation 2 och värden från tabell 3 användes för att beräkna de totala 

koldioxidutsläppen från transporter har hushållsavfall inom Karlskoga och Storfors 

Kommun. 

56304	𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 ∗ 0,0371	
𝐺𝑗
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 ∗ 74,01

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝐺𝑗 = 154597	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

 

Kristinehamn Kommun 
Enligt Kristinehamns kommun så använder de sig av sopbilar drivna av diesel för 

att plocka upp hushållsavfall och organiskt avfall inom kommunen. Under 2016 

gick det åt 57 903 liter diesel för att plocka upp hushållsavfall inom kommunen. 

(Görel42) 

Avfallet omlastas sedan vid Strandmossen i Kristinehamn där företaget LBC tar 

han om transporten mellan Kristinehamn och Karlskoga Kraftvärmeverk. LBC tar 

även hand om de transporter med organiskt avfall som levereras till 

biogasanläggningen i Karlskoga, dessa transporter räknas inte med här dock. 

LBC har inte svarat på mina förfrågningar angående: Fordon, drivmedelsåtgång/år, 

körsträcka/år.  Pga. detta så är följande antaganden gjorda gällande transporter 

mellan omlastningsplats Strandmossen i Kristinehamn och KVV gjorda: 

• Diesellastbil kör mellan omlastningsplats och KVV 

• Körsträckan mellan omlastningsplats och KVV är endast gjord som enkel 

resa. Då rapporten inte räknar med att lastbilen åker tillbaka till 

Kristinehamn tom och hämtar ett nytt lass med hushållsavfall.  

 

                                                
41 Lidell, Per. Kraftvärmechef Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Interjuv februari 
2017.  <per.lidell@karlskogaenergi.se> 
42 Jernberg,Görel. Renhållningschef Kristinehamn Kommun. Epost kontakt mars 
2017. <gorel.jernberg@kristinehamn.se> 



 
 

Total körsträcka mellan omlastningsplats Strandmossen och Karlskoga 

Kraftvärmeverk har beräknats med hjälp av Google maps till 32,5 km.  

Med hjälp av info från tabell 14 och ekvation 5 så har den totala körsträckan under 

2016 beräknats: 

32,5	𝑘𝑚 ∗ 235	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	2016 = 7637,5	𝑘𝑚	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	2016	 

Med det total körsträckan beräknad så kan koldioxidutsläppen från strandmossen 

till Karlskoga kraftvärmeverk beräknas med ekvation 3 ihop med värden från tabell 

3.  

7637,5	𝑘𝑚 ∗ 0,87
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝐾𝑚 = 6645	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

Med mängden diesel som kommunen uppgav så kan total CO2- utsläpp för 

upphämtning av hushållsavfall inom kommunen beräknas med ekvation 2 ihop med 

värden från tabell 3. 

57903	𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟	𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ∗ 0,0371
𝐺𝑗
𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟 ∗ 74,01	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝐺𝑗 = 158988	𝐾𝑔	𝐶𝑂2	 

Totalt CO2-utsläpp från leveranser av hushållsavfall från Kristinehamn till 

Karlskoga kraftvärmeverk: 

6645	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 158988	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 = 	165633	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

 

Filipstad 
35 000 liter diesel förbrukades under 2016 för att plocka upp hushållsavfall enligt 

Andersson43. 

Omlastning av hushållsavfall sker då LBC tar hand om transporten från Filipstad 

till KVV. LBC har inte svarat på mina förfrågningar gällande körsträcka/år och 

drivmedelsåtgång/år så följande antaganden är gjorda: 

• Diesellastbil kör mellan omlastningsplats och KVV 

• Körsträckan mellan omlastningsplats och KVV är endast gjord som enkel 

resa. Då rapporten inte räknar med att lastbilen åker tillbaka till Filipstad 

tom och hämtar ett nytt lass med hushållsavfall.  

• Körsträckan mellan omlastningsplats och KVV är beräknat med hjälp 

Google Maps.  

                                                
43 Andersson, Malin. Renhållningschef Filipstad Kommun. Epost kontakt mars 
2017. <malin.andersson@filipstad.se> 



 
 

 

Beräkning av CO2utsläpp från upphämtning av hushållsavfall inom kommunen. 

Ekvation 2 användes med hjälp av info från tabell 3. 

35000	𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟	𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ∗ 0,0371	
𝐺𝑗
𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟 ∗ 74,01	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝐺𝑗 = 96102	𝐾𝑔	𝐶𝑂2	 

 

Ekvation 2 har använts för att beräkna CO2-utsläpp från leveranser mellan 

omlastningsplats i Filipstad och KVV. 

6982	𝑘𝑚 ∗ 0,87	
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑘𝑚 = 6074	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

Totalt CO2-utsläpp för transport av hushållsavfall inom Filipstad Kommun och 

vidare till Karlskoga Kraftvärmeverk: 

96102	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 6074	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 = 102176	𝐾𝑔	𝐶𝑂2	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	2016	 

 

Degerfors 
Enligt Degerfors Kommun användes 23 796 liter diesel under 2016 för att 

transportera hushållsavfall till Karlskoga Kraftvärmeverk. 

 

Ekvation 1 har ihop med värden ur tabell 3 har använts för att beräkna CO2-utsläpp 

från transport av hushållsavfall mellan Degerfors och Karlskogakraftvärmeverk.  

23796		𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟	𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ∗ 0,0371	
𝐺𝑗
𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟 ∗ 74,01	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝐺𝑗 = 65338	𝐾𝑔	𝐶𝑂2	 

 

Sbbergslagen  
Samhällsbyggnad Bergslagen- Sbbergslagen sköter gemensamt hushållsavfallet 

och dess transporter till KVV för följande kommuner: 

• Hällefors 

• Nora 

• Lindesberg 

• Ljusnarsberg/Kopparberg 

 
 



 
 

Tabell 17.Sammanställning över information gällande transporter inom Sb bergslagens 
transporter av hushållsavfall (Lidström44). 

Kommun Drivmedel Energiåtgång 
GJ/år 

Hällefors (stad) Diesel 561 
Hällefors (KVV) RME-Diesel 32 
Nora (stad) Diesel 804 
Nora (KVV) RME-Diesel 178 
Lindesberg (stad) Diesel 1374 
Lindesberg (KVV) RME-Diesel 362 
Ljusnarsberg/Kopparberg (stad) Diesel 419 
Ljusnarsberg/Kopparberg (KVV) RME-Diesel 87 
   
Totalt Diesel 3158 
Totalt RME-Diesel 659 
 *(stad)-Transporter inom kommunen 
*(KVV)- Transporter från kommunen till Karlskoga Kraftvärmeverk 
 
Med hjälp av ekvation 4 och informationen från tabell 15 och tabell 3 beräknades 

CO2-utsläpp från transporter av hushållsavfall inom området SBbergslagen. 

CO2-utsläpp från transporter från diesel drivna fordon inom SBbergslagen området: 

3158
𝐺𝑗
å𝑟 ∗ 74,01

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝐺𝑗 = 233724	𝐾𝑔	𝐶𝑂2	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	2016 

CO2-utsläpp från transporter från RME-diesel drivna fordon inom SBbergslagen 

området: 

659
𝐺𝑗
å𝑟 ∗ 0,08

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝐺𝑗 = 53	𝐾𝑔	𝐶𝑂2	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	2016 

 

Totalt CO2-utsläpp från transporter av hushållsavfall inom och från SBbergslagen 

området vidare till Karlskogakraftvärmeverk under 2016: 

223724	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 53	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 = 223777	𝐾𝑔	𝐶𝑂2	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	2016 

 
 
Tabell 18.Sammanställning av CO2-utsläpp från transporter av hushållsavfall. 

Kommun Kg CO2 under 2016 
Karlskoga+Storfors  154 597 
Kristinehamn  165 633 
Filipstad  102 176 
                                                
44 Lindström, Michael. Kvalitetsledare avfall och återvinning Samhällsbyggnas 
Bergslagen. Epost kontakt mars 2017. <Michael.Lindstrom@sbbergslagen.se> 



 
 

Degerfors 65 338 
Sbbergslagen 223 777 
Totalt  711 571 
 
 
CO2-utsläpp från leveranser av verksamhetsavfall 
Lidell45 bidrog med information gällande de företag som levererade 

verksamhetsutfall under december månad 2016. Antal leveranser och namn på 

leverantörer finns i tabell 17.  

Följande antaganden är gjorda för den här rapporten: 

• Antalet leveranser från varje företag/leverantör antags vara lika stort under 

varje månad året runt. 

• Verksamhetsavfallet antags levereras med lastbil som drivs av diesel 

• Körsträckan är framräknad med hjälp av Google Maps, och startadress 

antogs företagens/leverantörernas huvudadress enligt eniro.se. 

• Transporterna beräknas endast enkel resa till Karlskoga Kraftvärmeverk 

 
Tabell 19.Leverantörer och antal leveranser under december månad 2016. 

Leverantör av 
verksamhetsutfall 

Drivmedel Sträcka till 
KVV enligt 
Google 
MAps (km) 

Antal 
Leveranser 
under 
december 
2016 enligt 
Lidell44 

Total 
körsträcka 
december 
2016 (km) 

Kronhallen 
Degerfors  

Diesel 16,4 
 

3 49,2 

LBC Logistik Diesel 5,7 315 1795,5 
Stena Recycling  Diesel 6,9 417 2877,3 
Parsbergs 
Renhållning AB 

Diesel 59,1 1 59,1 

KEMAB 
(Mosserud) 

Diesel 8,8 227 1997,6 

Maint Partner Diesel 5 48 1135 
 

Saab Bofors 
Dynamics 

Diesel 5 12 60 
 

Outokumpu 
Stainless  
 

Diesel 15,7 24 
 
 

376,8 
 

                                                
45 Lidell, Per. Kraftvärmechef Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Interjuv februari 
2017.  <per.lidell@karlskogaenergi.se> 



 
 

Polisen Karlskoga  
 

Diesel 4,6 
 

14 
 

64,4 
 

Polisen Örebro  Diesel 46,7 
 

8 
 

373,6 
 

Kulan Diesel 3,6 
 

4 
 

14,4 
 

Lasarettet Diesel 6 39 
 

234 
 

Coop Forum Diesel 4,5 13 3,915 
 

Samhall Hällefors  Diesel 57 
 

6 342 
 

Sekretesspapper 
(Renh.bol)  

Diesel 10* 
 

15 
 

342 
 

Samhall Fastighet 
Karlskoga  

Diesel 3 2 6 
 

Brännbart rampen 
Mosserud  

Diesel 9,1 261 2375,1 
 

Söderbergs Åkeri  
 

Diesel 5,6 8 44,8 
 

Mobila teamet  
 

Diesel 10* 13 
 

130 
 

Miljötjänst  
 

Diesel 77,4 45 3483 
 

Kristinehamn Diesel 30,2 56 1691,2 
 

*Antagande gjorda gällande körsträcka 
 
Total körsträcka i december 2016 för varje leverantör beräknades med hjälp av 

ekvation 5.  

Alla leverantörer antags använda sig av diesellastbilar vid transport av 

verksamhetsavfall i Karlskoga kraftvärmeverk. Alla körsträckor under december 

2016 adderas ihop och blir totalt: 

17 455 km. I den här studien antags att varje leverantör av verksamhetsutfall 

levererar lika mycket avfall varje månad. Lika många transporter som skedde i 

december månad 2016 beräknas ske varje månad under 2016. Den totala 

körsträckan för samtliga leverantörer under december 2016 multipliceras med 12 

för att beräkna körsträckan under hela 2016. 

Körsträcka under 2016 för samtliga leverantörer av verksamhetsavfall: 

17455	𝑘𝑚 ∗ 12	𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = 209460	𝑘𝑚	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	2016 



 
 

CO2-utsläpp från transporter av verksamhetsavfall under 2016 beräknas med 

ekvation 3: 

209460𝑘𝑚 ∗ 0,87
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑘𝑚 = 182230	𝐾𝑔	𝐶𝑂2	 

Sammanställning av CO2-utsläpp från transport av hushållsavfall och 

verksamhetsavfall under 2016.  

182230	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 711571	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 = 893801	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

Beräkning av emissionsfaktor för transport av hushållsavfall/verksamhetsavfall.  

Enligt tabell 1 levererades 87 223 MWh bränsle med ursprung från hushållsavfall 

och verksamhetsavfall.  Genom att dividera den totala mängden CO2-utsläpp från 

transport av hushållsavfall och verksamhetsavfall med mängden levererad bränsle 

till kraftvärmeverket så fås en emissionsfaktor med enheten Kg CO2/MWh. 
893801	𝐶𝑂2
87	223	MWh = 10,2 

 

 

 

 
  



 
 

Bilaga 4-Beräkningar av CO2-utsläpp vid förbränning 
Med Information från tabell 1 samt 3 så gjordes följande beräkningar. 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑚ä𝑛𝑔𝑑	𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 ∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐶𝑂2	𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝"	𝑓ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔	 

1. 

(𝑀𝑊ℎ ∗ 9:	;<=
>xy

= Kg CO2 under 2016) 

(A). Hushållsavfall: 

87223MWh	 ∗ 114
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 9943422	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

(A). Torv: 

61835MWh	 ∗ 386
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 23868310	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

(A). Olja 

45848MWh	 ∗ 274	
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 12562352		𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

(A). RT-Flis 

173901MWh	 ∗ 0
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 		0	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

(A). Flis 

46824MWh	 ∗ 0
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 	0	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

(A). Biomal 

4147MWh	 ∗ 0
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 		0	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

Bio-olja 

161MWh	 ∗ 0
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 		0	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

Total CO2-utsläpp med emissionsfaktorer (A) under 2016 

9943422	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 23868310	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 12562352		𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 0	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 +

0	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 0	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 0	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 = 46374048	𝐾𝑔	𝐶𝑂2  

Beräkningar känslighetsanalys 
(B). Hushållsavfall: 

87223MWh	 ∗ 90
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 7850070	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

(B). Torv 

61835MWh	 ∗ 378
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 	23373630	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 



 
 

(B). Olja 

45848MWh	 ∗ 267
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 	12241416	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

(B). RT Flis 

173901MWh	 ∗ 3,7
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 643434		𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

(B). Flis 

46824MWh	 ∗ 347
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 16247928		𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

(B). Biomal 

4147MWh	 ∗ 28 9:	;<=
>xy

= 116116		𝐾𝑔	𝐶𝑂2  

Bio-olja 

161MWh	 ∗ 0
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ = 		0	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

 

Total CO2-utsläpp med emissionsfaktorer (B) under 2016 

7850070	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 23373630	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 12241416	𝐾𝑔	𝐶𝑂2

+ 643434		𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 16247928		𝐾𝑔	𝐶𝑂2 + 116116		𝐾𝑔	𝐶𝑂2

+ 0	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 = 59830725	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Bilaga 5- CO2-utsläpp vid framställning av bränsle. 
 

CO2-utsläpp vid framställning av Hushållsavfall, Olja samt trädbränslen. Vi 

beräkningarna gällande framställning av bränsle, så samlas flis och RT-flis under 

kategorin trädbränslen. 

 
 
Tabell 20.Omräkning av värden i tabell 1 för att få rätt enhet när det gäller de olika bränslen 
som skall beräknas. 1 MWh=3600000. 

Bränsle   MWh (energi-
innehåll) 

Mj Emissionsfaktor 

RT-Flis   173901  6,26*10^8 0,014 Kg 
CO2/Mj 

Flis   46824  1,69*10^8 0,014 Kg 
CO2/Mj 

Hushållsavfall/Verksamhetsavfall  87223  3,14*10^8 0,05 Kg 
CO2/Mj 

Olja  45848  1,65*10^8 0,2 Kg CO2/Mj 
Bio olja   161  5,8*10^5 0,05 Kg 

CO2/Mj 
 
 
CO2-utsläpp vid framställning av bränslet hushållsavfall 
Ekvation 7 används.  

3,14 ∗ 10³Mj ∗ 0,05	
Kg	CO2
Mj = 15700000	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

 

CO2-utsläpp vid framställning av bränslet RT-Flis 

6,26 ∗ 10³�µ ∗ 0,014	
Kg	CO2
Mj = 8764000	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

 

CO2-utsläpp vid framställning av bränslet Flis 

1,69 ∗ 10³�µ ∗ 0,014	
Kg	CO2
Mj = 2366000	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

 
 
CO2-utsläpp vid framställning av bränslet bio-olja 

5,8 ∗ 10¶Mj ∗ 0,05	
Kg	CO2
Mj = 29000	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

 

CO2-utsläpp vid framställning av bränslet olja 



 
 

Emissionsfaktor framställning 0,2 Kg CO2/Kg framställd olja 

Densitet olja= 840 kg/m3, Preem AB (2014) 

Enigt tabell 1 2016 levererades 4043 m3 olja till KVV.  

4043	m3 ∗ 840
kg
m3 = 3396120	Kg	olja 

3396120	Kg	olja ∗ 	0,2	
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝐾𝑔	𝑂𝑙𝑗𝑎 = 679224	Kg	CO2 

 

CO2-utsläpp vid framställning av Torv 
Vid brytning av Torv går det åt 0,85 liter diesel/MWh som bryts. Neova AB(2017). 

Enligt tabell 1 levererades det 61835 MWh Torv till Karlskoga Kraftvärmeverk 

under 2016.  

 

0,85
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟	𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑀𝑊ℎ ∗ 61835𝑀𝑊ℎ = 52560	𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟	𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 

 

Det gick åt 52 560 liter diesel att bryta den Torv som levererades till KVV under 

2016. 

Ekvation 2 används ihop med värden från tabell 3 och dieselåtgången för 

brytningen av torv används för att beräkna CO2-utsläpp från framställningen av 

bränslet Torv 

 

52560𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟	𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ∗ 0,0371
𝐺𝑗
𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟 ∗ 74,01

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝐺𝑗 = 144318	𝐾𝑔	𝐶𝑂2 

 

CO2-utsläpp vid framställning av Biomal 
Biomal består endast av djuravfall som inte har varken ekonomiskt eller annat 

värde på marknaden. Att framställa biomal anses i den här rapporten inte ha något 

fotavtryck gällande CO2-utsläpp. 

 

Beräkning av Emissionsfaktorer gällande framställning av det bränsle som 

användes i KVV under 2016. 

Hushållsavfall: 
15700000	 #𝑔	𝐶𝑂2
87223	𝑀𝑊ℎ = 180	𝐾𝑔	𝐶𝑂2/𝑀𝑊ℎ 



 
 

RT-Flis: 
8764000	𝐾𝑔	𝐶𝑂2
173901	𝑀𝑊ℎ

= 50	𝐾𝑔	𝐶𝑂2/𝑀𝑊ℎ 

Flis: 
2366000	𝐾𝑔	𝐶𝑂2
46824	𝑀𝑊ℎ

= 51	𝐾𝑔	𝐶𝑂2/𝑀𝑊ℎ 

 

Bio-olja: 
29000	𝐾𝑔	𝐶𝑂2
161𝑀𝑊ℎ = 180	𝐾𝑔	𝐶𝑂2/𝑀𝑊ℎ 

Olja 
679224	Kg	CO2
45848	MWh

= 15	𝐾𝑔	𝐶𝑂2/𝑀𝑊ℎ 

Torv 
144318	𝐾𝑔	𝐶𝑂2
61835MWh = 2,33	𝐾𝑔	𝐶𝑂2/𝑀𝑊ℎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Bilaga 6-Sammanställning LCA-analys och känslighetsanalys  
 
Tabell 21.Sammanställning över CO2-utsläpp, hela tabellen har enhet Kg CO2. 

Bränsle Framställni
ng 

Transpo
rt 

Förbränni
ng (A) 

Förbränni
ng (B) 

Totalt(
A) 

Totalt 
(B) 

Hushållsavf
all 

15700000 893801 9943422 7850070 265372
23 

244438
71 

RT-Flis 8764000 47042 0 643434 881104
2 

881260
7 

Flis 2366000 47042 0 16247928 241304
2 

186609
70 

Olja 679224 26991 12562352 12241416 132685
67 

129476
31 

Biolja 29000 140 0 0 29140 29140 
Torv 144318 25421 23868310 23373630 240080

49 
235133
69 

Biomal 0 555 0 116116 555 116671 
Totalt     750676

18 
885242
57 

 
 
 
LCA- Emissionsfaktorer genom användning av ekvation 8.  

Hushållsavfall (A) 
26537223Kg	CO2
87223	𝑀𝑊ℎ = 304	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

Hushållsavfall (B) 
24443871Kg	CO2
87223	𝑀𝑊ℎ = 280	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

RT-Flis(A) 
8811042	Kg	CO2
173901	𝑀𝑊ℎ = 50	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

RT-Flis(B) 
9481476	Kg	CO2
173901	𝑀𝑊ℎ = 55	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

Flis(A) 



 
 

2413042	Kg	CO2
46824	𝑀𝑊ℎ = 52	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

Flis(B) 
18660970	Kg	CO2
	46824	𝑀𝑊ℎ = 398	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

Olja (A) 

13268567Kg	CO2
45848M𝑊ℎ = 289	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

Olja (B) 
12947631	Kg	CO2
45848	M𝑊ℎ = 277	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

Bio-olja (A)(B) 
29140	Kg	CO2
161M𝑊ℎ = 180	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

Torv (A) 
24008049	Kg	CO2

61835M𝑊ℎ = 388	
𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

Torv (B) 

23513369	Kg	CO2
61835M𝑊ℎ = 380	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

Biomal(A) 
		555	Kg	CO2
4147M𝑊ℎ = 0,14	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

Biomal(B) 
116671	Kg	CO2
4147M𝑊ℎ = 28	

𝐾𝑔	𝐶𝑂2
𝑀𝑊ℎ  

 

 
 



 
 

Bilaga 7 Beräkning av allokering 
 

Allokering (alternativ, första ansatsen till allokering) 
»åNs	qYqM:r	(p¼)∗q½qM:r¾[JZLMY∗ZLZ[NZ�wZNä��	[u	JLNsrL½rs	åM	=mno	(X)

�LZ[NZ	wåNs	qYqM:r	(q½qM:r)
=

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔	(A)(EL) 

 
»åNs	qYqM:r(p¼)∗q½qM:r¾[JZLMY∗ZLZ[NZ�wZNä��	[u	JLNsrL½rs	åM	=mno	(¿)

�LZ[NZ	wåNs	qYqM:r	(q½qM: $)
=

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(B)(EL) 
»åNs	qYqM:r(�?äMMuäMUq)∗q½qM:r¾[JZLMY∗ZLZ[NZ�wZNä��	[u	JLNsrL½rs	åM	=mno	(X)

�LZ[NZ	wåNs	qYqM:r	(q½qM:r)
=

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(A)(Fjärrävrme) 
»å %s	qYqM:r(�?äMMuäMUq)∗q½qM:r¾[JZLMY∗ZLZ[NZ�wZNä��	[u	JLNsrL½rs	åM	=mno	(¿)

�LZ[NZ	wåNs	qYqM:r	(q½qM:r)
= 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

(B)(Fjärrvärme) 
»åNs	qYqM:r(ÅY:[)∗q½qM:r¾[JZLMY∗ZLZ[NZ�wZNä��	[u	JLNsrL½rs	åM	=mno	(X)

�LZ[NZ	wåNs	qYqM:r	(q½qM:r)
=

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(A)(Ånga) 
»åNs	qYqM:r(ÅY:[)∗q½qM:r¾[JZLMY∗ZLZ[NZ�wZNä��	[u	JLNsrL½rs	åM	=mno	(¿)

�LZ[NZ	wåNs	qYqM:r	(q½qM:r)
=

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(B)(Ånga) 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑒𝑥𝑒𝑟𝑥𝑖	𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡	𝑝å	𝑠å𝑙𝑑	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖	

= 28220 + 0,21 ∗ 202222 + (0,21 ∗ 199234) 

 

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔	 A EL

= (28220 ∗ 49011664)/28220 + 0,21 ∗ 202222 + (0,21

∗ 199234) 

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔	 B EL

= (28220 ∗ 62348949)/28220 + 0,21 ∗ 202222 + (0,21

∗ 199234) 

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔	 A Fjärrvärme

= (202222 ∗ 409011694)/28220 + 0,21 ∗ 202222 + (0,21

∗ 199234) 



 
 

 

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔	 B Fjärrvärme

= (202222 ∗ 62348949)/28220 + 0,21 ∗ 202222 + (0,21

∗ 199234) 

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔	 A Ånga

= (119234 ∗ 409011694)/28220 + 0,21 ∗ 202222 + (0,21

∗ 199234) 

A𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔	 B Ånga = (119234 ∗ 62348949)/28220 + 0,21 ∗ 202222 +

(0,21 ∗ 199234) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


