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Förord 

De schabloner som används idag vad gäller avfallsförbränningens bidrag till växthuseffekten bygger 
på plockanalyser och antaganden och ger en förenklad bild med stora felkällor. Indikationer har 
funnits på att andelen fossil koldioxid från avfallsförbränning, troligen är mindre än vad branschen och 
myndigheterna hittills trott. 

Avfall Sverige har därför i en tidigare studie tillsammans med Energimyndigheten studerat problemet. 
Resultaten från det projektet lämnade dock en hel del frågetecken.

I detta projekt har syftet varit att se vad det finns för valideringar rapporterade i litteraturen avseende 
fossilbestämning med 14C i rökgas samt med den så kallade balansmetoden. Dessutom har praktiska 
mätningar genomförts med 14C-metoden i rökgasen på kända blandningar av fossilt och biogent kol. 
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SammanFattning 

När det gäller bestämning av fossilandel i blandbränslen finns det några olika alternativ. Ett antal av 
dessa har utvärderats i det forskningsprojekt som genomfördes i Avfall Sveriges regi under 2010-2011. 
Eftersom det projektet gjordes på riktiga anläggningar med avfall som bränsle gick det dock inte att 
fastslå vilken metod som var mest rättvisande.

Detta projekt har därför undersökt 14C-analyser i rökgasen på kända bränsleblandningar. Målet har varit 
att se om denna metod ger en god överensstämmelse och i framtiden skulle kunna utgöra en framtida 
referensmetod. Målet har också varit att genom en litteraturstudie undersöka hur mycket validering 
som gjorts av både 14C-metoden och den så kallade balansmetoden (BIOMA).

Mätningarna utfördes som 3 stycken prover om 4 timmar och ett parallellt längre prov som täckte tiden 
som de övriga proverna togs under. Dessa prover jämfördes med en massbalans på ingående bränsle. 
Driften på båda anläggningarna var väldigt jämn vilket underlättade provtagningarna. Proverna gjordes 
på två anläggningar, Värtan (Stockholm, kol/olivkärnor/dolomit) och Ljungsbro(träpulver/Eo5).

Resultaten visade
1. Rökgasprovtagningarna hade god reproducerbarhet inbördes. För Värtan var överensstämmelsen 

mellan rökgasanalysen och den beräknade bränslemixen mycket god (den relativa skillnaden mot 
beräknad bränslemix var drygt en halv procent). I det fallet var det en hög fossilandel (>90 %). I 
Ljungsbro, där fossilandelen var mer överensstämmande med den man kan förvänta sig i blandat 
avfall (ca 30 %), var skillnaderna större (1,5-3,4 % relativt den beräknade bränslemixen) men 
fortfarande får det betraktas som god överensstämmelse.

2. Analyserna följder klart den trend som den beräknade bränslemixen uppvisade.

När det gäller litteraturstudien visade den att det finns relativt lite valideringar av båda metoderna i 
litteraturen, genomgången visade också att båda metoderna har sina styrkor och svagheter, 14C-metoden 
(oavsett om det är i rökgas eller på fastbränsle) främst i det bakgrundsvärde som resultaten normeras 
mot och BIOMA dels i sin känslighet för osäkerheter i vissa mätinstrument (CO2, O2) samt antagandet 
om sammansättningen på fossil respektive biogen andel av avfallet.

Slutsatsen blir dock att 14C-mätningar i rökgasen är en bra metod att bestämma andelen fossil koldioxid 
i blandade bränslen, speciellt om bakgrundsvärdet på det biogena kolet är känt. 

Denna studie har för lite mätningar för att kunna bestämma någon direkt osäkerhet förknippad med 
metoden. Klart är dock att det behövs mer studier, dels för att kunna bestämma en osäkerhet förknippad 
med metoden och dels för att kunna fastslå ett lämpligt bakgrundsvärde för avfall.
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1 inledning

Diskussioner har under de senaste åren förts kring att inkludera avfallsförbränning i EUs system för 
utsläppshandel (ETS). Detta ställer stora krav på noggrannheten i mätningen av emissionerna av fossilt 
koldioxid. I dagsläget finns inga anläggningar med i systemet som eldar hushållsavfall. Avfall Sverige 
har tillsammans med Energimyndigheten och sju förbränningsanläggningar finansierat och genomfört 
en stor studie om bestämning av fossilandel i brännbart avfall. Detta projekt rapporterades i början av 
2012 [1]. Resultaten från projektet lämnade en hel del frågetecken. Detta beror till stor del på att när 
man mäter på avfall så finns det inget facit, därmed är det väldigt svårt att uttala sig om metodernas 
noggrannhet. Ur hänseende till ETS hade det varit önskvärt att kunna identifiera minst en metod som 
kan användas som referensmetod.

Avfall Sverige har därför beslutat att gå vidare med ett nytt projekt. Projektet omfattar dels en 
litteraturstudie och dels mätningar på kända bränsleblandningar i fullskala. Litteraturstudien fokuserar 
på valideringar av kol-14 mätningar i rökgas samt även valideringar av den så kallade balansmetoden, 
framtagen vid universitetet i Wien. 
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2 mål och SyFte

Syftet med projektet har varit att se vad det finns för valideringar rapporterade i litteraturen avseende 
fossilbestämning med 14C i rökgas samt med den så kallade balansmetoden. Dessutom skulle praktiska 
mätningar genomföras med 14C-metoden i rökgasen på kända blandningar av fossilt och biogent kol. 
Målet är att fastslå om denna metodik skulle kunna vara en potentiell referensmetod.
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3 litteraturStudie

3.1 Kort om metodiken vid rökgasprovning
En metod för rökgasprovtagning finns beskriven i standarden ASTM D7459-08 [2]. Då denna 
provtagningsmetod är baserad på ett konstant flöde över tid måste anläggningen gå med relativt jämn 
last. I standarden finns det angivna godkända gränser för hur mycket flödet i anläggningen får variera 
för att provtagningsmetoden ska kunna anses vara likvärdig en flödesproportionell provtagning. Därav 
loggas minst en parameter som direkt kan kopplas till driftens stabilitet och pannlast (exempelvis: 
rökgasflöde, bränsleflöde etc). Provtagningen utförs efter rökgasreningsystemet och standarden avser 
prover på minst en timma och med minsta provmängd (av CO2) för analys på 2 cm3. 

Rökgasproverna analyseras exempelvis med Accelerator Mass Spectrometry, AMS, enligt standardmetod 
SIS-CEN 15747:2008 [3].

Bakgrundsvärde
För att kunna beräkna andelen fossilt kol i ett material relateras den uppmätta halten till en bakgrundshalt 
som är representativ för materialets ålder. Denna bakgrundshalt representerar kvoten mellan 14C/12C-
isotoperna i atmosfären för den tiden som materialet växte och därmed adsorberade CO2.

Kvoten mellan 14C/12C-isotoperna i atmosfären har uppmätts sedan 1950-talet och presenteras i 
Figur 1 som pMC (percentage Modern Carbon). Den tydliga toppen i mitten av 60-talet orsakades av 
atombombprovsprängningar i atmosfären, därefter sjunker den relativa halten av 14C i atmosfären. Ett 
fossilt material uppmäter ett pMC lika med noll medan en ung biomassa (ex gräs, mat) har ett pMC 
motsvarande dagens kvot i atmosfären (107 pMC år 2008). Biomassa som är äldre, exempelvis 40 
respektive 20 år uppmäter en bakgrundshalt motsvarande 131 och 114 pMC, se Figur 1. Om materialet är 
relativt homogent och har växt under en begränsad period kan bakgrundshalten uppskattas med relativt 
god säkerhet (exempelvis ett homogent biobränsle). För heterogena material såsom avfall blir fallet något 
mer komplext eftersom kolfraktionen är heterogen. Detta betyder att en representativ bakgrundshalt för 
avfall är en mix av olika pMC från dagens nivåer och så långt bak som kanske 30-talet. I SIS-CEN/TS 
15747:2008 [3] rekommenderas en gällande bakgrundshalt för SRF (Solid recovered fuels)  till 112 pMC. 
Detta värde har beräknats genom en antagen sammansättning av de olika kolkällorna. Vanligast är dock 
att använda värdet 107 pMC för avfallsblandningar där hushållsavfall utgör en stor del av blandningen. 
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Figur 1. Förändring av den relativa 14C-halten i atmosfären från 1955 till mitten av 1990-talet [4].

3.2 Beskrivning av balansmetoden 
Balansmetoden (BIOMA) utvecklades vid Wiens Tekniska Universitet och är en beräkningsmetod 
baserad på massbalanser och energibalanser som tillsammans ger ett överbestämt ekvationssystem, 
vilket innebär att antalet ekvationer > antalet okända [5,6]. Metoden använder sig av driftdata från 
befintligt styrsystem på anläggningen. Den viktigaste indatan är balansen mellan syrekonsumtionen 
och koldioxidbildning i processen. Själva metoden bygger på att det finns flera fundamentala skillnader 
mellan hur biogent och fossilt kol reagerar i en förbränningsprocess vilket möjliggör att deras reaktioner 
kan separeras. Några av dessa skillnader är:

Kol/Syre kvot: Fossila bränslen som t.ex. plast har en hög kol/syre kvot i extremfall som t ex polyeten är 
förhållandet oändligt eftersom polyeten inte innehåller något syre alls. Medan en typisk biomassa, t.ex. 
cellulosa, (-C6H10O5)-n, kan ha en kol/syre kvot på nästan 1. I modellen ansätts en kvot för den fossila 
andelen och en annan kvot för den biogena andelen. Dessa kvoter är beräknade utifrån ett stort antal 
analyser av avfallssammansättningen i Österrike.

Syre konsumtion: På grund av det högre syre innehållet i ett biogent material konsumerar dessa mindre 
fritt O2 (d.v.s. fritt syre tillsatt genom förbränningsluften) vid förbränning.

Energiinnehåll: Ett fossilt material har generellt ett högre energiinnehåll eftersom biogent material 
innehåller mer vatten och mindre inert material per massa.

Vid förbränning av avfall produceras CO2 samtidigt som O2 från luft förbrukas enligt nedan två generella 
reaktioner specifika för de två kolkällorna:

A. Biomassa (exempelvis cellulosa): (-C6H10O5-)n + 6O2  6CO2 5H2O
B. Fossilt (exempelvis polyetenplast): (-CH2-CH2-)n + 3O2  2CO2 + 2H2O
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Där är alltså en skillnad på hur mycket O2 de olika reaktionerna förbrukar; reaktion A förbrukar 1 mol 
O2 för varje mol producerad CO2 medan reaktion B förbrukar 1,5 mol O2 för varje producerad mol CO2. 
Detta ger en skillnad på 50 % i O2 förbrukningen beroende på om ett biogent eller fossilt kol är källan 
till CO2.

Genom att utgå från de två ytterligheterna, 100 % biogent material respektive 100 % fossilt material, 
kan teoretiska värden för värmevärde (HVwaste, kJ/kg) och syreförbrukning (O2

C
waste) beräknas baserat 

på sammansättningen av den biogena fraktionen och sammansättningen av den fossila fraktion. Ett 
rimlighetstest för att kontrolleras om de aktuella beräknade värdena är sannolika, d.v.s. ligger innan för 
gränserna för vad som är möjligt kan också utföras.

För att kunna genomföra beräkningarna krävs information om processparametrarna som är listade 
i Tabell 1. Av de listade parametrarna är de uppmätta halterna av O2 respektive CO2 i rökgasen det 
viktigaste för beräkningarna.

Tabell 1. Processparametrar till balansmetoden
kontinuerlig indata fördefinierad indata

• o2 respektive Co2 halten i rökgasen (aktuell, 
torr, %)

• avfallsmängd (ton/h)
• Massan av bottenaska, filteraska  

och filterkaka
• Mängden rökgas (rökgasflöde, nm3/h)  

Ångproduktionen (ton/h)
• Ångtryck respektive ångtemperatur (bar och °C)
• Matarvattentemperatur (°C)
• Mängden av stödbränsle (olja (ton/h), gas 

(nm3/h) eller tex slam (ton/h))

• vatteninnehållet i bottenaskan (slaggen), %
• vatteninnehållet i flygaskan, %
• slagginnehållet i avfallet, exklusive metaller, %
• energieffektiviteten i ”pannan” (%)
• o2-innehållet i förbränningsluften, % (normalt 

vanlig luft, men det finns tillfällen när den 
berikas eller förändras.)

Rent matematiskt baseras Balansmetoden på lösningen av sex stycken ekvationer; Fem teoretiska 
balansekvationer och en energibalansekvation (för massa, grundämne och energi). Dessutom används 
uppmätt data, dvs konventionell mätdata som finns tillgänglig på avfallsförbränningsanläggningar (t.ex. 
rökgasvolym, O2- och CO2-koncentrationer, ångproduktion, ask- och slaggproduktion). 

Ekvationerna som löses är följande balansekvationer (parametrarna återfinns i Tabell 2):
1. Massbalans: mB + mF + mI + mw = 1
1. Askbalans: mI = awaste

1. Kolbalans: cB*mB + cF* mF = Cwaste

1. Energibalans: HVB*mB + HVF*mF  - 2.45*mW = HVwaste

1. O2-balans: O2
C,B*mB + O2

C,F*mF = O2
C

Waste

1. Differensen O2-konsumtion: CO2-produktion:  ΔOCB*mB + ΔOCF = ΔOCwaste

De okända parametrarna från ekvationerna är massfraktionerna av inert, biogent, och fossilt material 
samt andelen vatten (mi, mB, mF och mW). Koefficienterna i ekvationerna till dessa parametrar (HVB, CB, 
etc) kan tas fram från den kemiska sammansättningen av bränslet (i detta fall: avfallet). Den kemiska 
sammansättningen finns beskriven i Tabell 3. En mer detaljerad beskrivning av ekvationerna och 
lösningsmetodiken finns beskriven av Fellner et al. och i patent A539/2005 (på tyska) [5,6].  
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Tabell 2. Parametrar för att beräkna de ingående ekvationerna i balansmetoden
ingÅende ParaMetrar i ekvation 1-6

mB 
mf 
mi 
mw 
awaste 
cB 
cf 
Cwaste 
HvB 
Hvf 
Hvwaste

andelen biogent material i avfallet, % 
andelen fossilt material i avfallet, % 
andelen inert material i avfallet, % 
andelen vatten i avfallet, %
*massan av aska i avfallet, kg
kolhalten i biogent material, g/kg askfri
kolhalten i fossilt material, g/kg askfri
*kolhalten i avfallet, g/kg askfri
effektiva värmevärdet för biogent material, kJ/kg 
effektiva värmevärdet för fossilt material, kJ/kg
*effektiva värmevärdet för avfallet, kJ/kg

o2
C,B

o2
C,f 

o2
C

Waste

ΔoCB                   

ΔoCf                          

ΔoCwaste

syrehalten i biogent material, % 
syrehalten i fossilt material, %
*syrehalten i avfall, %
skillnaden mellan syreförbruk-
ning och Co2- produktion för 
den biogena delen
skillnaden mellan syreförbruk-
ning och Co2-produktion för 
den fossila delen
*skillnaden mellan syreförbruk-
ning och Co2-produktion för 
avfallet

*Märkta parametrar är driftsdata från anläggningen

Tabell 3. Kemisk sammansättning av den biogena respektive fossila andelen i avfall

andel
C H s n o

g/kg askfri g/kg askfri g/kg askfri g/kg askfri g/kg askfri

Medel std Medel std Medel std Medel std Medel std

Biogen 483,3 3,2 65,0 0,8 1,2 0,3 8,0 2,9 441,4 5,3

fossil 768,6 20,2 109,0 7,0 3,0 1,1 13,3 5,5 87,7 21,8
std = standardavvikelsen

I metoden ingår dock vissa förenklingar som kan behöva beakta i framtiden då avfallsströmmar och 
material med all sannolikhet kommer att förändras. Till exempel räknas bioplast och bioolja som fossilt 
i dagens version av Balansmetoden men på grund av dessa materials låga förekomst i avfallsblandningar 
i nuläget anses felen vara försumbara [5]. Inför förändringar av avfallssammansättningen över tiden 
uttrycker Wiens Tekniska Universitet att det kan korrigeras genom att förändra den ingående statistiken 
över, till exempel, plastsammansättningen [5]. Det pågår också annan forskning som exempelvis 
undersöker hur stora mängder biogen plast som beräknas komma på marknaden inom en tioårsperiod, 
dessa resultat indikerar att denna förändring inte kommer att vara stor i den omedelbara närtiden [15]. 
Eftersom metoden hela tiden förfinas och metodutvecklingen av mjukvaruprogrammet är ständigt 
pågående [7] kan man nu förutom förbränning av organiskt material ta hänsyn till reaktioner av 
oorganiska ämnen, t.ex. att CaCO3 sönderfaller till CaO + CO2 eller oxidation av aluminium och järn, en 
förändring som skett sedan den första publikationen om metoden kom [5]. 
     
Värt att notera är även att metoden är väldigt känslig när det gäller indatan och en ökning på 1 %  i 
CO2, kan ge förändringar med över 9 % i beräknad fossil CO2 [5]. Detta noterades också i det svenska 
projektet ”Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige” [1] där ett instrumentbyte vid 
en anläggning gav en kombinerad förändring av att O2-halten steg 0,2 %-enheter och CO2-halten sjönk  
0,9 %-enheter vilket gav stora förändringar i den beräknade fossilandelen jämfört med 
originalinstrumentet, se Figur 2. 
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Figur 2. Andelen fossil koldioxid i rökgaserna som veckomedelvärden beräknade med programvaran 
BIOMA© (gröna trianglar) och ungefärlig andel verksamhetsavfall i avfallsmixen (blå prickar) plottat 
mot veckonummer, från [1]. Notera den tredje gruppen av mätvärden som visar högre andel fossilt 
kol än övriga grupper, vid det här tillfället användes ett annat instrument som visade en förändring 
i CO2-halt och O2-halt.   

3.3 Användande och validering av 14C-metoden och Balansmetoden
Publikationen ”A New Method to Determine the Ratio of Electricity Production from Fossil and Biogenic 
Sources in Waste-to-Energy Plants” från Wiens Tekniska Universitet  [5], är den artikel som introducerar 
BIOMA. I artikeln ligger fokus på att förklara de massbalanser som används för att balansmetoden 
skall fungera. För att gestalta verkliga mätfall används data från en fullskalig förbränningsanläggning 
som utvärderats med metoden. Dock jämförs metoden inte med andra metoder utan metoden 
exemplifieras med hjälp av omräkningar som inkluderar möjliga fel i indata och mätosäkerhet genom 
en känslighetsanalys. 

Mjukvaran för Balansmetoden, BIOMA©, som utvecklats vid Wiens Tekniska Universitet installerades 
vid en förbränningsanläggning och datautvärderingen av fyra år presenteras i ”Long term analysis of 
the biomass content in the feed of a waste-to-energy plant with oxygen-enriched combustion air” [8]. 
I den befintliga anläggningen var det speciella förhållanden eftersom den använder en syreberikad 
förbränningsluft, vilket medförde att metoden fick anpassas för att kunna bestämma syrebalansen 
över anläggningen. Slutsatserna i studien är att metoden är möjlig att anpassas något för att passa 
anläggningens specifika behov. Dessutom visar studien att med noggrann kalibrering och regelbundet 
instrumentunderhåll så kan tillförlitliga resultat produceras 90 % av tiden. Programvaran ger också 
anläggningen möjlighet att följa bränslets värmevärde och att använda programmets olika data till 
miljörapporter och redovisning. 
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som introducerar BIOMA. I artikeln ligger fokus på att förklara de massbalanser som används för 
att balansmetoden skall fungera. För att gestalta verkliga mätfall används data från en fullskalig 
förbränningsanläggning som utvärderats med metoden. Dock jämförs metoden inte med andra 
metoder utan metoden exemplifieras med hjälp av omräkningar som inkluderar möjliga fel i indata 
och mätosäkerhet genom en känslighetsanalys.  
 
Mjukvaran för Balansmetoden, BIOMA©, som utvecklats vid Wiens Tekniska Universitet 
installerades vid en förbränningsanläggning och datautvärderingen av fyra år presenteras i ”Long 
term analysis of the biomass content in the feed of a waste-to-energy plant with oxygen-enriched 
combustion air” [8]. I den befintliga anläggningen var det speciella förhållanden eftersom den 
använder en syreberikad förbränningsluft, vilket medförde att metoden fick anpassas för att kunna 
bestämma syrebalansen över anläggningen. Slutsatserna i studien är att metoden är möjlig att 
anpassas något för att passa anläggningens specifika behov. Dessutom visar studien att med 
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I studien av Hämäläinen et al. som handlar om rökgasprovtagning vid kraftverk [9] används 
7 olika bränslen, både fossila och biogena separat men också i olika blandningar och vid olika 
förbränningsanläggningar. Dessutom ingår fossil metangas som ett alternativ till de annars fasta 
materialblandningarna. Metodmässigt framgår det av artikeln att kontaminationsrisken av proverna är 
låg (men förhöjd ju mindre provmängd man har i och med ökad risk för kontamination från omgivande 
luft) och att deras förvaringsmetod av proverna innan analys, plastbaserad påse, inte har spelat in 
märkbart på resultaten. Författarna jämför sina resultat från metangasen med litteraturvärden på 
metangas och finner att deras uppmätta värden ligger inom det rapporterade intervallet. I försöken 
där de använt biomassa (sågspån och träflis) gjordes 7 mätningar under en tremånaders period och 
resultaten var relativt jämna (mellan 120,7 och 116,4 pMC) och något lägre än de förväntat sig i och med 
att träden vuxit när pMC-halten i atmosfären fortfarande var hög. Förklaring till detta fann de i att trots 
att sågspån innehåller alla delar av ett träd så består träflis mestadels av yngre delar av trädet. Denna 
teori kontrolleras i studien genom att elda vedträn av ett 73-årigt träd i ett laboratorium och resultatet 
visar en högre pMC-halt vilket stärker teorin om att materialet i deras sågspån/träflis-blandning var 
yngre än uppskattat. I övriga, något mer komplicerade, bränsleblandningar får författarna fram väntade 
resultat (beräknade med hjälp av uppskattningar) och kan relatera 14C-halten till mängden fossilt 
material i bränslet och se förändring av halten när de blandar in t.ex. torv. Slutsatserna i studien fastslår 
att rökgasprovtagning med efterföljande 14C-analys är en bra metod som kan visa även små förändringar 
i bränslet men att osäkerheten som kommer med de olika bakgrundshalterna finns närvarande vid 
användning av svårbestämda bränslen som torv och biobränsle.  

Mohn et al. [10] använde samtidiga mätningar med 14C-metoden och Balansmetoden på tre olika 
Schweiziska förbränningsanläggningar. Istället för att samla in rökgasproverna i påse som föreslaget i 
[1] bubblades rökgasen genom en KOH-lösning som sedan analyserades med AMS med avseende på 14C. 
För att undvika genomslag av CO2 mättes CO2–halten efter flaskorna med en sensor. Rökgasproverna 
samlades in under en 3-4 dagars period under en månads tid parallellt med att Balansmetoden användes. 
Resultaten visar god överenskommelse mellan metoderna trots att de tekniskt sett är oberoende av 
varandra (se Tabell 4). Viktigt att komma ihåg är dock att rökgasmätningarna är punktinsatser medan 
balansmetodens beräkningar baseras på realtidsdata och på så sett ger en högre upplösning över en 
längre tid.  

Tabell 4. Sammanfattande resultat från Mohn et al. [10]. Osäkerheten representerar 95 % 
konfidensintervall. De redovisade värdena är medelvärde av 6 mätningar per anläggning.
anläggning andel Biogen Co2 (%)

14C-metoden Balansmetoden

a 52,7±2,6 51,9±2,6

B 52,1±8,2 51,8±2,8

C 51,2±6,9* 49,7±3,6

Ytterligare en variant av rökgasmätningar beskrivs (ihop med Balansmetoden och 14C-analys av fast 
bränslen) i Staber et al. [11]. Skillnaden gentemot de två andra varianterna ligger till störst del i att det 
används en enklare analysmetod för 14C, nämligen vätskeskintillation (LSC) istället för AMS. Metoden 
finns beskriven i patent av Kneissl [12, 13]. I den experimentella uppställningen extraheras rökgas från 
rökgaskanalen som absorberas i Carbosorb-E, en organisk reagenslösning, som sedan analyseras med 
avseende på densitet (analysen ger det totala kolinnehållet) och LSC (analysen ger 14C-aktiviteten). Med 
detta underlag kan sedan den biogena och den fossila delen bestämmas med beräkningar. I slutsatserna 
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konstateras det att både Balansmetoden och 14C-metoden i rökgasprover ger bra resultat men det 
påpekas också att kunskapen och ackrediteringen för själva laboratorieanalysen fortfarande inte är 
tillräckligt väl spridd. Detta kan tolkas som att det i det långa loppet kan bli högre kostnader/långa 
väntetider för rökgasproverna om fler laboratorier inte ackrediterar sig. Å andra sidan, om denna metod 
är en analysmetod som är önskad, så kommer naturligtvis laboratorier fokusera på att få ta del av de 
pengar som genereras i form av rökgasprover eller fasta prover som metoden också används till.

I artikeln ”Abundance of 14C in biomass fractions of wastes and solid recovered fuels” (2009) påpekar 
författarna, som argumenterar för Balansmetoden, att osäkerheten i de rökgasmätningar som Mohn 
et al. [10] presenterat kan göra att resultaten skiljer sig mer från varandra än påstått [14]. Detta, 
anser de, beror på att den antagna bakgrundshalten av 14C i atmosfären varierar så pass mellan olika 
avfallsfraktioner, att ett bestämt värde (så som 107 pMC som t.ex. används enligt [3]) som antas för hela 
blandningen också orsakar osäkerheter i slutresultaten. Obermoser et al. publicerar även de en artikel 
2009 som inkluderar resultaten från Mohn et al. och presenteras med osäkerheter, som beräknades av 
Fellner et al. [14], i figurform, se Figur 3 [16]. 

Förutom summeringen av resultaten från Mohn et al. och Fellner et al. behandlar Obermosers 
artikel mätningar från anläggningar som installerat balansberäkningsprogrammet. Balansmetoden 
anses i slutsatserna som pålitlig efter att man har genomfört parallella mätningar på två oberoende 
förbränningslinjer som matats från samma bunker [16]. Med oberoende menar de att linjerna har 
separata indata till beräkningarna. Det förväntades från den här mätningen att de två linjerna skulle 
visa liknande, men inte identiska, resultat eftersom en avfallsbunker inte kan bestå av en homogen 
avfallsblandning, vilket också var fallet. Resultaten visas i Figur 4. 

Figur 3 Jämförelse av resultaten för fossil CO2 uppmätt med 14C-metoden (mörkgrå) och beräknat 
med Balansmetoden (ljusgrå). Osäkerheten representerar noggrannheten av metoderna med ett 95 % 
konfidensintervall. Figuren är tagen från [16] och baseras på data från [10] och [14]. 
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Figur 4 Förhållandet mellan resultaten (energi från bioenergi) som beräknats med Balansmetod (dagliga 
medelvärden) från två separata linjer (linje 1 & 2 jämförs mot linje 3) [16].  

Palstra & Meijer påpekar i en artikel publicerad 2010 att väldigt lite data som rör validering, 
tillförlitlighet och tillämpning av 14C-metoden finns publicerad i vetenskapliga tidskrifter [17]. 
Artikel bygger därför på en jämförelse mellan 14C-mätningar i CO2 med kända in- och utdata för kol 
vid en förbränningsanläggning där bränslet är en blandning kolpulver och träpulver. I studien ingick 
också mätningar vid en avfallsförbränningsanläggning. Metoden för uppsamling av CO2 var att låta 
rökgasen bubbla i NaOH som sedan har analyserats med AMS med avseende på 14C vid ett 
laboratorium och resultaten räknas sedan om till andel biogent CO2 med hjälp av diverse ekvationer. 
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Figur 4 Förhållandet mellan resultaten (energi från bioenergi) som beräknats med Balansmetod 
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som sedan har analyserats med AMS med avseende på 14C vid ett laboratorium och resultaten räknas 
sedan om till andel biogent CO2 med hjälp av diverse ekvationer. Beräkningarna i just denna studie 
skiljer sig något från andra (som exempelvis [10] och [11]) då det vid kolförbränningsanläggningens 
skorsten finns ett extra tillskott av rökgas från en anläggning som förbränner naturgas. Det vill säga, det 
finns ytterligare en källa av CO2, som det behöver tas hänsyn till i beräkningarna. 

Resultaten från mätningarna i Palstra & Meijer [17] visar att 5-10 % vid kolförbränningsanläggningen, 
respektive 48-50 % vid avfallsförbränningsanläggningen av CO2-utsläppen var biogena. Efter att ha av 
misstag använt dålig NaOH (nedsmutsad) fastslår artikelförfattarna också att kvalitén på den kemikalie 
man väljer att absorbera CO2 i, är av yttersta vikt för ett pålitligt resultat. Resultaten från mätningarna vid 
kolförbränningsanläggningen verifierades genom en typ av massbalansberäkning av in- och utflödet av 
kol i bidragande kolkällor (kol, biomassa, naturgas och atmosfäriskt CO2) med antagandet att CO2 utgör 
majoriteten av rökgasen och att man på så sätt kan ignorera bidrag från CO eller andra kolinnehållande 
föreningar. Jämförelsen mellan den biogena CO2-delen uppmätt med 14C-metoden och beräknad med 
massbalans visas i Figur 5. 

Sammanfattningsvis ger författarna sina rekommendationer på hur mätningarna i rökgas skall 
genomföras, exempelvis förespråkar de proportionerligt provflöde och rena startkemikalier. De anger 
också att NaOH-lösningen bör anpassas till provflödet för att undvika att CO2 tar sig igenom lösningen 
utan att lösas upp, något som kan ske vid en för liten lösningsmängd, för högt provflöde eller en för kort 
väg genom NaOH-lösningen. Man kan inte göra antagandet att man ändå samlat en del av det avsedda 
rökgasflödet då den CO2 som kan förloras om NaOH-lösningen inte är anpassad efter uppställningen 
till större del består av 14C än 12C och 13C då de två senare är mer lättlösliga och på så sätt förloras i 
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större mängd på vägen genom NaOH-lösningen [17]. Den laborativa repeterbarheten anses inte vara 
bidragande till felkälla när det gäller analys av 14C. De beräkningar och mätosäkerheter som presenteras 
i studien diskuteras i detalj och författarna rekommenderar att framtida användning av metoden bör 
inkludera mer information om de olika delarna som bränslet består av. Då det kan förekomma material 
som är 14C-berikade, avsiktligt eller ej, rekommenderar författarna att rökgasprover genomförs i korta 
intervall, från en timma till några dagar. Slutsatsen för studien är att rökgasprover är tillförlitliga och 
känsliga nog att mäta låga halter av biogent material. Dock påpekar de att om bränsleblandningen består 
av mer än 90 % fossilt material bör man även räkna med andra CO2-källor, som till exempel atmosfäriskt 
CO2, för att få en korrekt biogenandel av CO2-utsläppen.      

Figur 5 En jämförelse mellan uppmätt och be-
räknad biogen CO2 i rökgasen vid en kolför-
bränningsanläggning, från [17] (prov 3 och 
4 utelämnas då provtagningsflödet inte upp-
nådde kraven vid mätningstillfället vilket gav 
en för liten provmängd för tillförlitlig analys).

När det gäller farligt avfall som går till 
förbränning och dess bidrag till den fossila 
andelen finns en studie av Reinhardt & Richers 
som studerat just detta. Studien innefattade en 
kolmassbalans över en anläggning i Tyskland 
som förbränner farligt avfall och rökgasprover 
där rökgasen bubblades genom NaOH [18]. 
Resultaten av rökgasproverna visar en andel av 

biogent kol på cirka 8,2–12,5 %, framräknat med antagandet att materialet har en bakgrundsnivå på 140 
pMC för att täcka in olika typer av material. Författarnas slutsats är att det farliga avfallet som förbränns 
vid anläggningen består av cirka 5 % biogent material (vått). 

En studie som pågick parallellt med det svenska projektet ”Bestämning av andel fossilt kol i avfall som 
förbränns i Sverige” [1] var det danska projektet för utveckling av en mätmetod för CO2 [20]. I metoden 
följs en internationell standard (ISO 13833 [19]) för rökgasmätningar av CO2. Studien baserades 
huvudsakligen på 14C-mätning i rökgasen, men projektet inkluderade även två olika balansmetoder. 
Mätningarna gjordes genom att CO2 från rökgasen absorberades under olika långa perioder. Upplösningen 
som studerades var dygns-, vecko- och månadsprover. Det konstaterades att det var väsentliga skillnader 
i fossilandel från dag till dag men också över längre perioder. Den relativa osäkerheten för en enskild 
mätning bestämdes till 6,4 % (95 % konfidensintervall och en biogen andel om 62 %). Värt att notera är 
att osäkerheten då blir större när man ser till fossilandelen. Projektet konstaterade att bestämningarna 
med BIOMA konstant var lägre än de uppmätta värdena men att samma trender uppvisades och att 
osäkerheterna var i samma storlek på de båda metoderna trots att de fungerar enligt olika principer (se 
Figur 6).
 

   
 

 
Figur 5 En jämförelse mellan uppmätt och beräknad biogen CO2 i rökgasen vid en kolförbränningsanläggning, 
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en för liten provmängd för tillförlitlig analys). 
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genom NaOH [18]. Resultaten av rökgasproverna visar en andel av biogent kol på cirka 8,2–12,5 
%, framräknat med antagandet att materialet har en bakgrundsnivå på 140 pMC för att täcka in 
olika typer av material. Författarnas slutsats är att det farliga avfallet som förbränns vid 
anläggningen består av cirka 5 % biogent material (vått).  
 
En studie som pågick parallellt med det svenska projektet ”Bestämning av andel fossilt kol i avfall 
som förbränns i Sverige” [1] var det danska projektet för utveckling av en mätmetod för CO2 [20]. I 
metoden följs en internationell standard (ISO 13833 [19]) för rökgasmätningar av CO2. Studien 
baserades huvudsakligen på 14C-mätning i rökgasen, men projektet inkluderade även två olika 
balansmetoder. Mätningarna gjordes genom att CO2 från rökgasen absorberades under olika långa 
perioder. Upplösningen som studerades var dygns-, vecko- och månadsprover. Det konstaterades att 
det var väsentliga skillnader i fossilandel från dag till dag men också över längre perioder. Den 
relativa osäkerheten för en enskild mätning bestämdes till 6,4 % (95 % konfidensintervall och en 
biogen andel om 62 %). Värt att notera är att osäkerheten då blir större när man ser till 
fossilandelen. Projektet konstaterade att bestämningarna med BIOMA konstant var lägre än de 
uppmätta värdena men att samma trender uppvisades och att osäkerheterna var i samma storlek på 
de båda metoderna trots att de fungerar enligt olika principer (se Figur 6). 
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Figur 6 Jämförelse mellan 14C-mät-
ning i rökgasen och två olika balans-
metoder. Stapeln benämnd med ”ba-
lance method” avser BIOMA. [20]

3.4 Slutsatser av littera-
turstudien
Det finns fortfarande ett behov av fler 
validerande och jämförande mätningar 
när det gäller Balansmetoden och 
rökgasmätningar med 14C-analys. 
Många av de publicerade artiklarna 

om Balansmetoden härstammar från Wiens Tekniska Universitet, tillika upphovsmännen till metoden 
och mjukvaruprogrammet BIOMA©, vilket gör resultaten mindre oberoende, men självklart inte 
otroliga eller oriktiga. Metoden har visat sig duglig och används redan vid förbränningsanläggningar 
men innehåller trots allt några antaganden. Fördelen med Balansmetoden är att den ger en on-line bild 
av fossilandelen, en validering av mätinstrumenten och även kan ge mer information om till exempel 
produktion av så kallad grön el. 

En svårighet som finns när det gäller rökgasprover är att de som presenteras i publikationer ofta skiljer sig 
från varandra i metod för hur rökgasen extraheras från skorstenen. Till exempel finns det varianter där 
rökgasen samlas upp i påse, bubblas genom NaOH/KOH eller så absorberas de i andra typer av lösningar. 
Då själva provtagningsförfarandet, och förvaringen av proverna, spelar större roll när det kommer till 
mätosäkerhet och noggrannhet än den efterföljande laborativa analysen är det därför svårt att fullt ut 
jämföra mätningar genomförda av olika forskningsgrupper. Dock har metoden visat goda resultat när 
olika (kända) bränslen använts och det finns även publikationer som visar goda överensstämmelser 
med Balansmetoden. Rökgasprovernas fördel är att man, till skillnad från exempelvis fasta prover, får 
svar på vad rökgasen som lämnar anläggningen innehåller, snarare än ett heterogent bränsleprov från 
bunkern. Nackdelen är att det blir prover som bara speglar den tid som provet extraherats från rökgasen 
vilket skulle kunna betyda att många fler prover får tas. 

Ytterligare en svårighet med 14C-metoden är osäkerheten av bakgrundshalten av 14C i atmosfären. 
Avfallsblandningar är så heterogena att det i stort sett är omöjligt att avgöra vilken bakgrundshalt som 
är korrekt. Att använda den av standarden rekommenderade halten för biomassa, 107 pMC, gör att vissa 
delar av bränslet förskönas medan andra eventuellt klassa som äldre än de är, hur mycket av varje är 
dock svårt att avgöra.       

Av den tillgängliga dokumentationen som finns av de båda metoderna är det än så länge svårt att 
rekommendera den ena eller den andra då det fortfarande finns ett behov av validering och jämförelse 
av metoderna. 
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4 experimentell beStämning av FoSSilandelen 

genom c14-mätning i rökgaSen

4.1 Värtan
Värtaverket är en av AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads större produktions-anläggningar 
i Stockholm. Årligen produceras här ca 3 TWh fjärrvärme, 700 GWh el och 320 GWh fjärrkyla. Den 
kol/biobränsleeldade kraftvärmeanläggningen KVV6 utgör Värtaverkets baslastanläggning och består 
av två moduler med tillsammans 454 MW tillförd bränsleeffekt. Förbränningen sker i fluidiserad 
bubblande bädd under variabelt tryck upp till 12 bar vid fullast s.k. PFBC-teknik (Pressurized Fluidized 
Bed CombinedCycle). De båda modulerna är utrustade med var sin gasturbin, 2 x 15 MW och gemensam 
ångturbin, 120 MW 135 bar/535 C. Anläggningen är sedan 2010 försedd med rökgaskondensering, 50 
MW. Ungefär 250 000 ton kol förbrukas årligen i anläggningen. En principskiss över processen visas 
i Figur 7. Kolet tillförs pannorna i form av pumpbar pasta som tillverkas i anläggningen och består av 
kol, dolomit och vatten. Sedan flera år tillbaka sker inblandning av biobränslen främst olivkärnekross. 
Inblandningsgraden är relativt låg men anläggningen valdes ut för att den också är med i ETS och 
klarar de krav på noggrannhet som gäller där. För närvarande pågår ett projekt vars syfte är att 
öka inblandningen av biobränsle. En stor utmatning eftersom den våta inmatningen ställer krav på 
hydrofoba bränslekvaliteter.

 

Figur 7 Översiktsbild över Värtan och provtagningspunkterna
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4.2 Ljungsbro
Tekniska verken i Linköping AB har en produktionscentral lokaliserad vid Cloettas industriområde i 
Ljungsbro. HVC 45 består av två ångpannor, två elpannor och en kondensor för produktion av fjärrvärme. 
Panna 1 har en kombinerad olje- och pulverbrännare vilket gör det möjligt att elda enbart olja, träpulver 
eller en mix av olja och träpulver. Vid oljedrift är maximalt tillförd effekt 4,5 MW och vid träpulverdrift 
2,2 MW. Det är på denna panna som mätningarna utförts

4.3 Provtagningar
För att begränsa kostnaderna och samtidigt få ett så bra dataunderlag som möjligt det att utformades 
provtagningen som tre efterföljande prov om vardera 4 timmar, samt ett parallellt prov om 12 timmar. 
De tre provperioderna har betecknats med p1-p3 på respektive anläggning.

4.3.1 Fasta prover
För Värtan togs prover på den pasta som utgör den färdiga bränsleblandningen bestående av kol, 
olivkärnor, dolomit och vatten, men även på de enskilda komponenterna (kol, olivkärnor och dolomit). 
Även askan provtogs och analyserades. För Ljungsbro togs prover på träpulvret in, däremot togs inte 
prover på oljan som eldades i Ljungsbro. Detta för att oljan är en kommersiell standardprodukt (Eo5) 
som inte har så stora variationer i sammansättningen. Inte heller askor provtogs då det dels var små 
askmängder och dels väldigt låg halt oförbränt i askorna. Provtagningsmatrisen beskrivs i Tabell 5. 
Provtagningen för de fasta materialen skedde i form av stickprover under respektive provtagningsperiod. 
Proven togs av anläggningarnas egen personal och skickades sedan till analys hos Belab AB. För C14- 
analyserna skickades bränsleprover vidare av Belab till Beta Analytics där analysen utfördes enligt CEN/
TS 15747:2008.

Tabell 5 Provtagnings-/analysmatris för de fasta materialen. (x) markeringar anger att analysen var 
tänkt att genomföras men bedömts som överflödig då mängden kol i provet varit försumbar.

värtanverket

Material värMevärde aska eleMentar C14

kol x x x

olivkärnor x x x x

dolomit x x x

Pasta, p1 x x x x

Pasta , p2 x x x x

Pasta, p3 x x x x

flygaska, p1 x x x x

flygaska, p2 x x x x

flygaska, p3 x x x x

Bottenaska, p1 x x x (x)

Bottenaska, p2 x x x (x)

Bottenaska, p3 x x x (x)

lJungsBro

värMevärde aska eleMentar C14

träpulver, p1 x x x x

träpulver, p2 x x x x

träpulver, p3 x x x x
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4.3.2 Rökgasprover
Rökgasprovtagningen utfördes av Miljömätarna. Detta var samma mätkonsult som utförde 
provtagningarna i den tidigare utförda Avfall Sverige studien [1]. Provtagningen har skett enligt ASTM 
D7459-08 med en uppställning där ett tolvtimmarsprov togs och en parallell uppställning där tre efter 
varandra följande fyratimmarsprov togs. Metoden bygger på att ett delflöde sugs ut flödesproportionellt 
och samlas sedan upp i en plastpåse. Miljömätarna har sedan delat det erhållna provet i två och skickar 
det ena provet på analys.   

Miljömätarna har erhållit ackreditering för denna typ av provtagning (dock efter den aktuella 
provtagningen). Rökgasproven skickades sedan för analys hos Beta Analytics, analysen skedde enligt 
CEN/TS 15747:2008.

4.4 Resultat
Vid beräkning av fossilandelen utifrån laboratorieanalyserna är man tvungen att låsa ett referensvärde 
och Betalab använder värdet 107 pMC som referens för 100 procent biogent. Detta värde varierar dock 
beroende på när biomassan har växt (och även till viss del beroende på vilken biomassa det rör sig om). 
För att eliminera denna osäkerhet så gott det går gjordes 14C analyser på de rena biogena fraktionerna 
både i Värtan och Ljungsbro. Resultaten omräknade för att avspegla det bakgrundsvärde som biomassan 
i respektive försök hade enligt analyserna. För vidare förklaringar kring bakgrundvärdet, se avsnitt 4.1. 
En känslighetsanalys över betydelsen av bakgrundsvärdet presenteras under resultatdiskussionen.

4.4.1 Värtan
De invägda mängderna som blandats för två dygns drift ger viktfördelningen enligt Tabell 6. I tabellen 
finns också fördelningen energimässigt samt andelen kol i respektive bränsle utifrån analyserna i 
projektet.

Tabell 6 Invägd fördelning på bränslen till Värtanverket, exklusive spädvattentillsats. Dolomits 
effektiva värmevärde var <0,5, för beräkningens skull har det effektiva värmevärdet ansatts till 0,5 
MJ/kg. Alla vikter är relaterade till vått bränsle (ar).
Material andel vikt% andel energi% kolHalt i resPektive Bränsle vikt%

olivkärnor 11,65 7,92 41,00

kol 80,09 91,89 64,30

dolomit 8,26 0,19* 12,20

När olivkärnorna skickades på C14-analys erhölls resultatet att de var 95 % biogena. Detta beror på 
att labbet som tidigare nämnts normerar mot ett bakgrundsvärde om 107 pMC medan olivkärnornas 
bakgrundvärde uppmättes till 102,0 pMC. Resultaten har därför normerats om mot 102,0 pMC.

I Figur 8 visas resultaten från fossilbestämningarna i Värtan. De fasta proverna visar en inbördes väl 
överensstämmelse som avspeglar den jämna driften på pannan. Medelvärdet från mätningarna är 90,7 
% ±0,2 %. Den relativa avvikelsen i sig från den invägda och beräknade bränslemixen är -1,0 %-enheter. 
Även rökgasproverna visar, med ett undantag, väldigt god inbördes överensstämmelse. Av någon 
anledning har det första rökgasprovet en högre fossilandel än de tre andra. Eftersom samlingsprovet för 
hela perioden inte ger motsvarande utslag kan man misstänka att något blivit fel vid provtagning eller 
analys av det aktuella provet. Medel på de fyra proverna är 92,0 % ± 0,5 %, avvikelsen mot den invägda 
mängden är 0,4 %-enheter, skulle man däremot utesluta den första rökgasmätningen blir motsvarande 
värden 91,8 % ± 0,0 %, den relativa avvikelsen mot den mängden är 0,1 %. 
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Figur 8 Resultat från mätningarna i Värtan. Resultaten är normerade mot bakgrundsvärdet 
för olivkärnorna (102 pMC). Den svarta linjen indikerar nivån för den invägda bränslemixen. 
Fossilandelen i den invägda bränslemixen är beräknad utifrån de invägda mängderna samt analyser 
på kol, olivkärnor och dolomit. Rökgas reprsenterar samlingsprovet som togs under 12 timmar 

Ett annat sätt att kontrollera rimligheten i resultaten är att undersöka hur väl mängden CO2 

överensstämmer när man beräknar det dels från rökgasmätningar och dels från en materialbalans på 
bränsleflödet in. 

Pannans last var 221,4 MW och anläggningen har en termisk verkningsgrad om 87,5 % vilket ger en 
tillförd bränsleeffekt på 253 MW. Pastan hade ett effektivt värmevärde på 18,26 MJ/kg vilket i sin tur 
ger ett bränsleflöde om 13,85 kg/s. Efter att ha kompenserat för oförbränt i flygaskan så innebär det 
att 24,5 kg CO2/s kan härledas från bränsleflödet. Från driftdata och rökgasmätarna kan i sin tur CO2 
flödet beräknas baserat på mätning av CO2, O2, H2O samt rökgasflöde. Denna balans ger ett CO2 flöde 
på 24,4 kg/s. Vid beräkningen i rökgasen har alla andra gaskomponenter förutom, CO2, O2, H2O och N2 
försummats. Balansen ger som synes en väldigt god överensstämmelse.

Noteras ska också att 14C-analysen enligt standarden har en osäkerhet om 5 % relativ standardavvikelse 
vid bestämning av biogena halter <10 %.

4.4.2 Ljungsbro
Eftersom silovågen för träpulvret inte har en kalibreringshistorik så har i anslutning till försöken även 
kontrollvägningar skett på kalibrerad våg samt att vågdata jämförts mot leverantörsdata. Resultaten ses 
nedan i Tabell 7.
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Tabell 7 Kalibreringsdata för silovåg
korrigering 
träPulverMängd 2011 2012

15 nov 22 nov 27 okt 2 mar 16 apr 25 apr 7 maj 18 maj

invägt i silon (ton) 20,0 20,3 18,9 24,87 20,25 20,61 20,48 20,12

invägt på kalibrerad våg (ton) 25,66 20,86 21,72 21,44 20,90

lev enligt leverantör (ton) 23,14 22,14 20,08 25,76 20,78 21,70

diff (ton) 3,14 1,84 1,18 0,79 0,61 1,11 0,96 0,78

relativ diff 0,157 0,091 0,062 0,032 0,030 0,054 0,047 0,039

Storleken på felet på silovågen varierar från drygt 15 % till 3 %, medelvärdet på felet var 6,4 % med en 
standardavvikelse på 4,0 %. 

Bakgrundsvärdet för träpulvret visade sig vara avsevärt högre än det på labbet använda värdet (107), 
för att undersöka hur stabilt bakgrundsvärdet var samt att se känsligheten på denna parameter 
kompletterades den första analysen med två ytterligare. De extra analyserna gjordes på ett sparat 
bränsleprov som Belab hade lagrat. Resultaten ses i Tabell 8. Värdena ligger i paritet med det som setts 
i litteraturen [9].

Tabell 8 Analysvärden för C14 analys på träpulver
 kolHalt pMC träPulver

träpulver [vikt %] [%]

Prov 1 46,6 121,7

Prov 2 46,4 121,4

Prov 3 46,4 116,5

Medel 46,5 119,9

Median 46,4 121,4

Som synes var där en viss skillnad i bakgrundvärde, en skillnad som inte kan förklaras av analysens 
noggrannhet (+- 0,3 pMC enligt laboratoriet). Det finns olika faktorer som spelar roll, olika delar av träet 
har olika värden beroende på när träet dött och det innebär att olika delar av ett och samma träd kan 
ha olika bakgrundvärden. För fortsatta beräkningar har medianvärdet använts. En känslighetsanalys på 
bakgrundsvärdet görs också, se Figur 10.
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Tabell 9 Data för kolbalans på ingående bränsle. Kolhalten i träpulvret är baserat på fuktigt bränsle. 
Korrigeringsfaktorn är framtagen genom kalibrering av flödesmätningen av oljan.
träPulverMängd

delprov 1 2 3 total

invägd mängd kg 1120 1040 1100 3260

korrigeringsfaktor 1,064 1,064 1,064 1,064

korrigerad kg 1192 1106 1170 3468

analys vikt% kol 46,4 46,4 46,4 46,4

Mängd 553 513 543 1609

olJeMängd

Mätt mängd, liter 268 268 268 837

densitet, kg/l 0,93 0,93 0,93 0,93

analys %-vikt  kol lev.
tillstånd

85,8 85,8 85,8 85,8

kolmängd , kg 214 214 214 642

resultat fossilandel enligt MassBalans över ingÅende Bränsle 

andel fossilt kol i bräns-
let, vikt %

27,9 29,4 28,3 28,5

Tabell 10 Data från analyserna i rökgasen i Ljungsbro
rökgasanalys 1 2 3 total

analysvärde pMC 88,2 86,9 87,6 87,3

analysvärde % fossilt 17,6 18,8 18,1 18,4

pMC i träpulver 121,4 121,4 121,4 121,4

ref pMC 107 107 107 107

korr bioandel 72,65 71,58 72,16 71,91

fossilandel % 27,4 28,4 27,8 28,1

diff absolut %-enhet 0,6 1,0 0,4 0,4

diff relativ % 2,0 3,4 1,5 1,5

I Tabell 10 och Figur 9 syns det att rökgasanalyserna ger en stabil nivå på resultaten, dock är den 
konsekvent lägre än den beräknade fördelningen utifrån bränsletillförseln. Dock följer resultaten 
varandra så att när fossilandelen enligt bränslemixen ökar så visar rökgasprovtagningen samma 
tendens. Skillnaden mot halterna beräknade med massbalanser på ingående bränsle ligger mellan 1,5-
3,4 % vilket får anses vara bra.
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Figur 9 Jämförelse mellan beräknad fossilandel från bränslemix och uppmätt fossilandel enligt 
rökgasanalyser. 1-3 utgör de tre 4-timmarsperioderna och totalt utgör samlingsprovet.

4.5 Resultatdiskussion
Både i Värtan och i Ljungsbro har rökgasmätningarna varit stabila. I Värtan gav de efter kompensation 
av bakgrundsvärdet en väldigt god överensstämmelse med den teoretiska blandningen utifrån invägda 
bränslemängder. Däremot visade proverna på pastan konsekvent för lågt värde, dock var det också 
här jämna värden vilket avspeglar den jämna driften i anläggningen. En tänkbar delförklaring till den 
större differensen från den teoretiska blandningen är bakgrundsvärdet. Det gjordes enbart en analys 
av olivkärnorna och då erhölls ett bakgrundsvärde om 102 pMC, vilket i sig är lägre än väntat då det 
är lägre än atmosfärsnivån. Dock visade analysresultaten att även om 107 pMC användes som referens 
så var pastaanalyserna konsekvent lägre än den beräknade/invägda bränsleblandningen. Analysfelet 
enligt standard CEN/TS 15747:2008 anges till 2% vid biogena halter 10-100% medan den anges till 5% 
vid biogena halten <10 %, även denna senare osäkerhet kan dock inte förklara skillnaden. I litteraturen 
[17] anges att man vid biogena halter under 10 % i rökgasen även ska ta hänsyn till inkommande 14C i 
förbränningsluften (från CO2). I fallet Värtan står CO2 i ingående förbränningsluft för 2 ‰ av den totala 
mängden CO2. När man tar hänsyn till att denna CO2 avspeglar bakgrundsvärdet för olivkärnorna väl 
och att den biogena andelen i analysen var drygt 8 % kommer CO2 från förbränningsluften att utgöra 
ca 2,4 % av den uppmätta biogenandelen. Detta skulle då ge ett medelvärde i rökgasen på 92,2 % vilket 
fortfarande får asnses vara mycket god överensstämmelse. En annan tänkbar felkälla är att det enbart 
togs ut ett stickprov på pastan under varje period, dock är denna felkälla inte så trolig då den inbördes 
överensstämmelsen mellan pastaproverna var väldigt hög.

Bakgrundsvärdets betydelse åskådliggörs dock tydligt i Ljungsbro där träpulver eldades. I detta fall var 
bakgrundsvärdet avsevärt högre än laboratoriets 107 vilket resulterade i alldeles för låga fossilhalter när 
analyserna av rökgaserna utfördes. I efterhand skickade vi två extra analyser på träpulvret för att se om 
bakgrundsvärdet varierade märkbart. Resultaten av de analyserna är redovisade i Tabell 8 i föregående 
avsnitt. Betydelsen av dessa variationer är illustrerat i Figur 10 nedan. Avvikelsen från den invägda 
bränslemixen går från 37 % vid 107 pMC som referensvärde till 1,4 % med 121,7 pMC som referensvärde. 
Bakgrundsvärdet har alltså en väldigt stor inverkan på resultatet. 
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Bakgrundsvärdet gör det besvärligt för användning på avfall då det är extremt svårt att korrekt bestämma 
bakgrundsvärdet. Dock bör avfallet variera inom ett mer begränsat spann än vad vi har stött på när det 
gäller olivkärnorna (102 pMC) och träpulvret (121,7 pMC). Detta eftersom du i stort sett hela tiden har en 
blandning av färsk biomassa (matavfall och dylikt) med äldre biomassa såsom rivningsvirke, gammalt 
papper med mera. Så länge inte enbart ett kort stickprov tas, bör man således inte få extremvärdena som 
kan uppstå vid förbränning av monofraktionerna. 
 

Figur 10 Betydelsen av bakgrundsvärdet vid C14-analysen för det slutliga resultatet. De två sista 
staplarna avspeglar max och minvärdet från analyserna på träpulvret enligt Tabell 8.

En annan viktig faktor i dessa försök är invägningens noggrannhet. Vid Värtan har vi inte data för hur 
osäker invägningen är, dock vet vi att anläggningen är med i ETS och lever upp till de krav på osäkerhet 
som krävs. För Ljungsbro var det mer osäkert hur väl silovågen fungerade. Därför gjordes kalibreringar 
mot en kalibrerad våg samt mot leverantörens uppgifter om levererad mängd. Det genomsnittliga felet 
var drygt 6 %, dock fanns det enskilda avvikelser som var drygt 15 %. 

   
 

Bakgrundsvärdets betydelse åskådliggörs dock tydligt i Ljungsbro där träpulver eldades. I 
detta fall var bakgrundsvärdet avsevärt högre än laboratoriets 107 vilket resulterade i 
alldeles för låga fossilhalter när analyserna av rökgaserna utfördes. I efterhand skickade vi 
två extra analyser på träpulvret för att se om bakgrundsvärdet varierade märkbart. 
Resultaten av de analyserna är redovisade i Tabell 8 i föregående avsnitt. Betydelsen av 
dessa variationer är illustrerat i Figur 10 nedan. Avvikelsen från den invägda bränslemixen 
går från 37 % vid 107 pMC som referensvärde till 1,4 % med 121,7 pMC som 
referensvärde. Bakgrundsvärdet har alltså en väldigt stor inverkan på resultatet.  
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5 SlutSatSer

Generellt har projektet visat att 14C-analyser för bestämning av den biogena/fossila andelen kol i såväl 
bränsle som rökgas ger inbördes väldigt god reproducerbarhet. Dock finns där i Värtan en skillnad 
mellan resultaten från fastbränsleanalyserna och rökgasproverna. Denna skillnad ska tolkas försiktigt 
då det är ett begränsat dataunderlag. Inga självklara felkällor för att förklara denna skillnad har hittats. 

I Värtan erhölls extremt god överensstämmelse mellan rökgasanalyserna och den beräknade 
bränslemixen medan det var en större skillnad i Ljungsbro. Även om där var större skillnader så 
uppvisade rökgasbestämningen samma tendenser för fossilandelen som massbalansen på ingående 
bränsle gav. Detta talar för att det kan vara en osäkerhet i exempelvis bakgrundsvärdet som orsakar 
avvikelsen.

Från litteraturstudien kan man se att det inte finns speciellt mycket data tillgängligt kring verifiering 
av vare sig 14C bestämningar av fossilandelen i rökgasen eller för BIOMA. De studier som finns tyder på 
att båda metoderna ger realistiska svar, dock är det oklart vilka osäkerheter man totalt sett har. Båda 
metoderna har sina styrkor och svagheter, 14C har sin svaghet i bakgrundsvärdet medan balansmetoden 
har sin svaghet i dels antaganden om sammansättningen i avfallet och dels det kraftiga beroendet av 
osäkerheten på vissa huvudmätinstrument. Fördelarna med 14C-metoden är att den dels inte är beroende 
av så många mätare för att bestämma de totala utsläppen men också att den kommer kunna fungera väl 
även om det skulle komma en stark utveckling av biogena plaster. Allt fler provtagningsutrustningar är 
också under utveckling och förutom bakgrundsvärdet så bedöms de andra osäkerheterna som låga. För 
Bioma är den främsta styrkan enkelheten och att den enbart använder vanliga processinstrument (även 
om kraven på dessa instrument är höga). Att metoden också kan detektera problem med mätarna är en 
styrka och resultaten kan räknas om i efterhand när mätarna kalibrerats. 

Huvudslutsatsen från projektet är att 14C-mätning i rökgas är en bra metod att bestämma fossilandelen 
i blandade bränslen, speciellt när bakgrundsvärdet för den biogena fraktionen är känt. Dataunderlaget i 
detta projekt är för litet för att fastslå några osäkerheter men både när det gäller reproducerbarhet och 
tendenser visar metoden goda resultat. Metoden har en främst en nackdel i form av sin känslighet för 
bakgrundvärdet (pMC) för det biogena materialet. Det behövs ytterligare studier av metoden för att mer 
precisera osäkerheterna och att bestämma ett lämpligt bakgrundsvärde för den biogena andelen i avfall. 
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