från aVfall
till ren energi
Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg

Ur en kranskopa med avfall utvinns el och värme
som räcker cirka nio månader för en normalvilla.

mesta möJliga energi
aV det som blir öVer
Ditt och mitt avfall är inte bortkastat. På Renova arbetar vi med att samla in
och ta hand om det på bästa, mest miljövänliga sätt. Det som inte återvinns till
nytt material eller behandlas så att det sedan kan bli biogas omvandlar vi till el
och värme på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs.

På Sävenäs har vi tillstånd att ta emot 550 000 ton avfall
per år. Ungefär hälften av avfallet kommer från hushåll
och hälften från företag och andra verksamheter.
Vi eldar avfallet i fyra ugnar, där rökgaserna sedan
renas i varsin linje. Energin från förbränningen ger fjärrvärme som vi levererar till Göteborgs fjärrvärmenät och
el som levereras till elnätet.
På mittuppslaget i den här broschyren kan du följa hela
processen.

DYgnet runt ALLA DAgAr
Avfallskraftvärmeverket är igång dygnet runt, året runt.
I samhället producerar och konsumerar vi året runt – anläggningen kan inte stänga för semester!
På sommaren, när värmebehovet minskar, passar vi
på att reparera och underhålla en ugn i taget. Då balar
vi brännbart avfall från verksamheter och lagrar det tills
värmebehovet ökar under höst och vinter. Då går anläggningen för fullt igen.

vi gÖr eL och värMe Av AvfALL
Avfallskraftvärmeverket levererar 30 procent av värmen
till det regionala fjärrvärmenätet och motsvarande 5 procent av Göteborgarnas elförbrukning. Det innebär:

återvinning Av sLAgg
Avfall som inte brinner kommer ut ur ugnarna som slagg.
På vår anläggning i Tagene sorterar vi slaggen och tar
på det viset vara på cirka 10 000 ton metaller varje år.
Resten, det så kallade slaggruset, återvinns som konstruktionsmaterial.

• värme och varmvatten till ungefär 150 000 lägenheter
• el till nära 110 000 lägenheter varje år
recePt fÖr BrA fÖrBränning
Vår personal ser till att det blir rätt mix av bränsle, rätt
lufttillförsel och rätt temperatur för att förbränningen ska
bli så bra som möjligt. Dagligen utförs också slumpvisa
avfallskontroller för att se om det avfall som kommer in
till anläggningen är sorterat på bästa sätt.

ett kiLo AvfALL BLir …
Ett kilo avfall som förbränns ger varmvatten till sju minuters
dusch och el till tre timmar framför datorn.

samHällsnYttig
VerksamHet i
ständig utVeckling
I såväl Göteborgsregionen som i Sverige och övriga Europa arbetar man för
att minska avfallet och för att öka återanvändning och materialåtervinning.
Effektiv förbränning med energiåtervinning har en viktig funktion att fylla både
i lokalt och globalt perspektiv.
MinskA AvfALLet
återAnvänDA
MAteriALåtervinnA

energiåtervinnA
DePonerA

De regionala, statliga och europeiska målen på avfallsområdet utgår från EU:s avfallshierarki, den så kallade
avfallstrappan. Avfallet ska förflyttas uppåt i trappan –
från deponering på lägsta trappsteget till att minska eller
förebygga avfall på det översta steget (se bild).
Göteborgsregionens avfallsplan a2020 slår fast att
mängden hushållsavfall per person år 2020 inte ska vara
större än den var 2008, cirka 450 till 500 kilo per person
och år.
ett trAPPsteg uPP På 70-tALet
På 60-talet gick ett antal kommuner i Göteborgsområdet
samman för att bygga avfallskraftvärmeverket i Sävenäs.
När anläggningen invigdes 1972 innebar det att man
redan då kunde flytta en stor del av regionens avfall ett
steg uppåt i trappan – från deponi till energiåtervinning.
Under åren som gått har avfallskraftvärmeverket gjorts
allt energieffektivare och miljövänligare, samtidigt som
det utan avbrott levererat energi till Göteborgsområdet.

AvfALLstrAPPAn

EU:s avfallstrappa är vårt verktyg. Vi jobbar för att
skjuta avfallet så högt upp i trappan som möjligt och
för att öka kvaliteten på varje trappsteg.

Idag utvinner vi tre gånger så mycket energi ur varje ton
avfall som när anläggningen var ny.
reDucerAr koLDoiXiDutsLäPPen
När avfallsförbränning ersätter olja, naturgas och kol som
energikällor bidrar vi till minskad växthuseffekt genom att
reducera koldioxidutsläppen. Detta eftersom två tredjedelar av avfallet som kommer till Renovas anläggning i
Sävenäs idag har ickefossilt ursprung.
Cirka 40 procent av elen som produceras är ursprungsgaranterad som förnyelsebar energi och vi får också elcertifi kat för en del av vår energiproduktion.
AvfALL från fLerA
Fortfarande kommer det allra mesta av avfallet som
bränns i Sävenäs från Göteborgsregionen. Men när vi har
utrymme tar vi också emot avfall från andra regioner och
länder. Det är en ren miljövinst när alternativet till energiåtervinningen hos oss är att avfallet läggs på deponi.

Renovas avfallskraftvärmeverk är en av
världens mest energieffektiva anläggningar.

Vi eldar avfall
med stadigt
minskande utsläpp
Sedan 1980-talet har utsläppen från avfallskraftvärmeverket minskat med
mellan 90 och 99 procent, trots att vi förbränner betydligt mer avfall nu än då.
Den tekniska utvecklingen i kombination med strängare lagkrav har banat väg
för en allt bättre reningsteknik. Dessutom har medvetenheten om källsortering
ökat i samhället, vilket gör att vi får in rätt avfall till anläggningen.

Sedan 2006 gäller en gemensam EU-lagstiftning för
utsläpp från avfallsförbränning. Renovas anläggning i
Sävenäs klarar Sveriges och EU:s miljökrav med mycket
god marginal.
sortering och återvinning viktig
Farligt avfall ska sorteras bort ur avfallet innan det kommer till avfallskraftvärmeverket. Olika ämnen i det farliga
avfallet, exempelvis tungmetaller, belastar reningen. Gips,
som innehåller svavel, ska heller inte brännas. Matavfall
lämpar sig bättre till biogas och näringsämnen för jord.
Förpackningar och returpapper ska sorteras ut för återvinning till nytt material.
MINDRE PLAST MINSKAR KOLDIOXIDEN
Koldioxid är en av de så kallade växthusgaserna som
orsakar global uppvärmning.
All förbränning ger upphov till koldioxid. När vi i samhället använder produkter med fossilt ursprung som sedan
bränns tillför vi mer koldioxid än vår miljö kan ta hand
om i naturliga processer. Att sortera ut plast för materialåtervinning istället för att bränna den i avfallskraftvärmeverket är ett sätt att minska utsläppen av koldioxid.

så här renar vi utsläpp från avfallskraftvärmeverket i sävenäs:

1. Stoft fastnar i elektrofiltret
2. Sura gaser, exempelvis saltsyra och svaveldioxid,
tungmetaller och ytterligare stoft ”tvättas ur” i ett
vått reningssteg.
3. Dioxiner och andra organiska miljögifter samt kväveoxider minskas i pannorna och i reningen, antingen
genom filter eller katalysator.
Följ alla reningssteg i punkterna 8–15 på nästa uppslag.

klimatpåverkan
En tredjedel av den koldioxid som bildas vid förbränning i
svenska avfallskraftvärmeverk har fossilt ursprung.
Tre procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser
kommer från avfallskraftvärmeverk.
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1. Brännbart avfall töms i en avfallsbunker. Två stora gripskopor matar
ugnarna med avfallet som bränsle.
2. Temperaturen i pannans eldstad
håller cirka 1000 grader. Avfallet brinner utan tillsats av andra bränslen.
Luft och rökgaser blåses in för att få
en bra och kontrollerad förbränning.

3. Obrännbart material som följt med
avfallet in i pannorna samlas i botten
av eldstaden som slagg. Den körs till
Renovas anläggning i Tagene där den
sorteras och återvinns.

5. Den heta ångan leds vidare till en
turbin.

4. Hettan från förbränningen värmer
upp vatten som leds in i pannorna.
Vattnet blir till ånga.

7. I kondensorn möter ångan fjärrvärmevattnet i en värmeväxlare och
värmer upp det till cirka 100 grader.
När ångan avgivit sin värme blir den
åter till vatten. Vattnet leds tillbaka till
pannorna för att värmas upp på nytt.

6. Turbinen driver en generator som
producerar el.

8. Rökgaserna renas innan de släpps
ut. Första steget är ett elektrofilter där
99 procent av stoftpartiklarna fastnar.
9. I de våta reningsstegen (de gröna
cylindrarna) ”tvättas” sura gaser,
tungmetaller och ytterligare stoft ur.
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10. Rökgaserna från den senast
byggda pannan passerar en katalysator där dioxiner och kväveoxider tas
om hand. För de övriga tre pannorna
används en metod där röken istället
leds genom ett slangfilter för att få
bort dioxiner. Kväveoxiderna reduceras redan i pannan.
11. Nu är röken renad och kan släppas ut genom den 126 meter höga
skorstenen.
12. Vattnet från det våta reningssteget renas från de föroreningar som
samlats där. Man höjer PH-värdet och
avskiljer metaller och annat stoft.
13. Svavel tas om hand i en separat
process. Restprodukten blir ett slags
gips, en stabil produkt som inte lakar
ur. Den deponeras.
14. Det renade vattnet är något salthaltigt. Därför kan det inte släppas ut i
sötvatten, utan leds via rörledningar i
Säveån ut i Göta älv.
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15. Slammet med föroreningarna
från vattenreningen samt stoftet
från elektro- och slangfilter blandas
till ett cementliknande material, en
stabil produkt som inte lakar ur. Den
deponeras.
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Forskning för ökad
återvinning och
energieffektivitet
Det pågår spännande utvecklingsarbete inom energiåtervinningens område.
Renova deltar aktivt i forskning och utveckling. Att utvinna ännu mer av metaller och kanske också näringsämnet fosfor ur slagg och aska är exempel på
ett område med stora möjligheter.

Idag sorteras och återvinns metallbitar från den slagg,
som återstår efter det att avfallet förbränts i våra pannor. Även flygaskan från själva förbränningen innehåller
många olika metaller, men där är de kemiskt bundna vid
andra ämnen. Försök pågår nu med att ”tvätta” ur, i första hand zink och koppar, ur askan.
På sikt kan försöken leda till att man dels kan återvinna
värdefulla metaller och dels att askan från förbränningen
blir mindre förorenad.
Askan innehåller också näringsämnet fosfor. Ännu så
länge är det svårt att få ut forsforn i så ren form att den
kan användas, men försök pågår även här.
Ökad energieffektivitet
Det pågår också ett ständigt arbete för att öka energieffektiviteten i avfallskraftvärmeverket – för att få ut så
mycket energi som möjligt ur avfallet.
Det handlar bland annat om att delta i forskning och
utveckling av nya material för vår utrustning, vilka tål högre temperaturer och därmed ytterligare kan öka effekten
av förbränningen.
SAMARBETEN I FRAMKANT
Renova deltar i många olika typer av forsknings- och
utvecklingssamarbeten:

WASTE REFINERY – nationellt kunskapscenter för optimal
resurshantering av avfall
AVFALL SVERIGES UTVECKLINGSSATSNING – projekt inom
branschorganisationen
VÄRMEFORSK – värmeteknisk forskning
HTC - Kunskapscentrum för högtemperaturkorrosion
FRIST – Forum for Risk Investigation och Soil Treatment
(Chalmers m fl)
POWRES – tvärvetenskaplig avfallsforskning i Sverige
(forskarskola, Chalmers och andra svenska universitet)
Vi deltar också i projekt där leverantörer, till exempel Götaverken
Miljö och Siemens, får möjlighet att testa ny teknik på plats.

STIPENDIUM FÖR UNG FORSKNING
Studenter på högkolor och universitet gör examensjobb
hos oss. Varje år delar vi också ut ett miljöstipendium
till doktorander och unga forskare inom Chalmers och
Göteborgs universitet för forskning om miljöfrågor med
anknytning till Renovas verksamhet.

Att utvinna metaller ur aska är ett av flera spännande forskningsområden
där Renova deltar. Bilden är från laboratoriet i avfallskraftvärmeverket.

resurssnåla ocH
effektiVa transporter

Den första serietillverkade fullhybridsopbilen finns hos Renova. Den körs på enbart
el upp till 20 km/h, vilket är perfekt för sopbilens korta körsträckor med många stopp.
Energiförbrukningen är 30 till 35 procent lägre än för en konventionell sopbil.

Dygnet runt året runt levereras avfall till avfallskraftvärmeverket i Sävenäs.
Övervägande delen av avfallet transporteras med Renovas egna fordon. Att
transporterna sker så miljövänligt som möjligt är viktigt för oss. Vi driver på
utvecklingen av fordon och förnybara bränslen.

I miljötillståndet för avfallskraftvärmeverket finns också
miljökrav på transporterna till anläggningen.
Renova arbetar sedan länge tillsammans med fordonstillverkare och andra partners för att få fram så resurseffektiva och miljövänliga fordon som möjligt. Till exempel
var vi först i världen med att presentera en komplett elhybridsopbil som drivs med el och diesel och som lastar och
komprimerar avfallet enbart med hjälp av el. Vi har också
ett antal tunga fordon med MD-teknik (metan-diesel).
Motorn kan drivas både med biogas och diesel.
För transporterna av slagg från avfallskraftvärmeverket
till sortering på Tageneanläggningen används en bil med
släp som drivs med flytande biogas, LBG. När fordonsgas
kan levereras i flytande form blir det möjligt att satsa på
biogas även till riktigt tunga och bränsleslukande fordon.
FOSSILA BRÄNSLEN FASAS UT
2012 var över 60 procent av bränslet i våra tunga fordon
förnybart. Målet är att inom några få år fasa ut de fossilbaserade bränslena helt och hållet.
En viktig pusselbit för att minska miljöpåverkan från
transporterna till avfallskraftvärmeverket är de omlastningsstationer som Renova driver i Göteborgsregionen.
Där tömmer sopbilarna det avfall som samlats in i närområdet. Det lastas om och körs vidare till avfallskraftvärmeverket i lastbilar med släp, så kallade containertåg.
En sådan bil tar åtta till nio sopbilars last, vilket minskar
utsläppen avsevärt.
Att planera alla fordons rutter så smart som möjligt
med hjälp av ruttplaneringsprogram och att återkommande utbilda alla chaufförer i sparsam körning bidrar också
till att göra Renovas transporter effektiva och resurssnåla.

mat blir biogas SOM BLIR FORDONSBRÄNSLE
Allt fler hushåll sorterar ut matavfall separat. På vår förbehandlingsanläggning för biologiskt avfall i Marieholm blir
matavfall till råvara för biogasframställning.
En person ger upphov till cirka 100 kg matavfall på ett år.
Av det kan man göra biogas som exempelvis räcker för att
köra 133 km i en personbil.

Vi gör mer inom aVfall
ocH återVinning
Renova är ett kommunägt företag med tjänster inom hela avfallsområdet. Vi
samlar in och behandlar alla slags avfall och återvinningsmaterial. Vi utbildar,
fungerar som rådgivare och jobbar med servicetjänster kring avfallshantering.
Vår vision är att vi ska leda utvecklingen mot en långsiktigt hållbar tillväxt i
vår ägarregion.

Det här ArBetAr vi MeD:

• Utbildning, rådgivning och studiebesök.
• Insamling och transport av alla typer av avfall och
återvinningsmaterial
• Miljöriktig avfallsbehandling
• Servicetjänster, exempelvis skötsel av soprum, tvätt av
kärl, fordonsreparationer
Våra kunder är såväl företag som kommuner och annan
offentlig verksamhet.
Koncernen Renova består av Renova AB och Kungälvs
Transporttjänst AB. Koncernen ägs av kommunerna Ale,
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
vårA AnLäggningAr
Över 90 procent (i volym) av det avfall som Renova tar
hand om återvinns till nytt material eller energi. Vi har
anläggningar för:

• Behandling av biologiskt avfall (Marieholm, Göteborg). Här blir mat- och livsmedelsavfall till råvara för
biogas.
• Sortering och återvinning (Högsbo och Skräppekärr,
Göteborg). Här sorterar vi byggavfall och annat avfall
från företag. Vi mellanlagrar också återvinningsmaterial. Vi driver även återvinningscentraler i flera
kommuner.
• Mottagning av farligt avfall (Ringön, Göteborg).
• Mottagning av elektronikavfall (Sävenäs, Göteborg).
• Omlastning. Vi har flera omlastningsstationer i regionen där vi för att minska antalet transporter lastar om
avfall till fordon med större kapacitet.
• Behandling av förorenad jord (Kläpp, Stenungsund).
Oljeförorenade jordar renas genom kompostering.
• Deponi (Tagene, Göteborg och Fläskebo, Härryda).

• Energiåtervinning (avfallskraftvärmeverket, Sävenäs,
Göteborg).
• I avfallskraftvärmeverket fi nns också en försorteringsanläggning, en specialugn för bland annat kremering
av husdjur och en mottagningshall för separat
hantering av risk- och sekretessavfall. Här fi nns också
Renovas miljöcenter, där vi har vår miljöskola för
gymnasieungdomar. Vi ordnar också andra typer av
utbildningar och tar emot studiebesök här.

Mer oM oss
Läs mer om oss på: www.renova.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/renovaab

Vi har alltid miljön i fokus och utvecklar ständigt
vår verksamhet för minsta möjliga miljöpåverkan.
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