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Från matavfall till nya resurser
Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall
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Energi och näring tas tillvara

Matrester och överblivna livsmedel står för nästan halva vikten i en vanlig 
soppåse från ett hushåll. Matavfall uppstår också i restauranger, storkök, 
affärer och livsmedelsindustrier. Genom att sortera ut matavfallet och 
behandla det biologiskt kan både energin och näringen i det tas tillvara. 

I Sysavs förbehandlingsanläggning behandlas matavfall till en slurry, en 
pumpbar, tjockflytande vätska som är anläggningens slutprodukt. Slurryn 
används sedan för att producera två nyttiga resurser – biogas och bio-
gödsel. Biogasen kan bland annat användas som drivmedel i bilar och 
biogödseln ersätter annan gödsel i jordbruket.

Förbehandlingsanläggningen för matavfall är en av flera anläggningar på 
Sysav. Sysav tar emot avfall från hushåll och verksamheter i södra Skåne. 
För att på bästa sätt ta vara på avfallet som en resurs används en kombi-
nation av behandlingsmetoder. Förutom biologisk behandling ingår där 
avfallsförbränning, återanvändning samt olika former av materialåter-
vinning, hantering av farligt avfall och deponering.

Sysavs förbehandlingsanläggning togs i drift 2009. Tekniken att för-
behandla matavfall är fortfarande relativt ung och flera av de tekniska 
lösningarna  på Sysavs anläggning återfinns inte någon annanstans.

Ur 25 000 ton matavfall kan så 
mycket biogas framställas att det 
motsvarar två miljoner liter bensin.

|  2  | 



|  4  |  |  5  | 

 1. Mottagningstank
 2. Bufferttank
 3. Mellantank (sandfång)
 4. Slang för frånluft
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Så här fungerar anläggningen

 5.  Lastning och lossning av tankbil
 6. Pallvändare
 7. Kolvpress 
 8. Mottagningsficka

 9. Stigartransportör
 10. Valskross
 11. Blandningsenhet
 12.  Skruvpress

13. Uppsamlingstank för slurry
 14.  Skruvtransportör för brännbar fraktion
 15.  Perforerad strumpa för joniserad tilluft
 16. Kontrollrum
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Utsortering och behandling av matavfall pågår sedan 
några år på flera orter i Sverige. 35 procent av allt  
matavfall ska behandlas biologiskt enligt ett nationellt 
mål. Därför inför Sysavs ägarkommuner utsortering  
och separat insamling av matavfall från hushåll, storkök,  
restauranger och butiker. 
 Matavfall från hushåll och verksamheter sorteras i  
särskilda papperspåsar som läggs i ett separat sopkärl. 
Storkök och restauranger kan också använda avfalls-
kvarnar där matavfallet samlas i en tank. Butiker och 
livsmedelsproducenter har möjlighet att lämna avfall 
som är kvar i sina konsumentförpackningar. 
 En effektiv förbehandling av matavfallet är viktig för 
att den fortsatta behandlingen i en biogasanläggning ska 
fungera väl. Matavfallet bearbetas till en pumpbar slurry. 
Detta är anläggningens slutprodukt. Kvar blir också en 
restprodukt i form av brännbart avfall, som används för 
energiutvinning i Sysavs avfallskraftvärmeverk.

Sysavs förbehandlingsanläggning kan  
ta emot tre huvudtyper av matavfall:

1) Flytande, pumpbart matavfall
Flytande, pumpbart matavfall pumpas direkt 
från tankbil till en mottagningstank. Exempel  
på flytande avfall är matavfall från avfallskvarnar 
och fettavskiljarslam.

2) Förpackat, flytande matavfall
Förpackat, flytande matavfall, till exempel juice- 
och mjölkpaket, lämnas på pall.

3) Utsorterat, fast matavfall
Den största delen av matavfallet som tas emot 
på anläggningen är vanligt, utsorterat matavfall 
från hushåll, restauranger, storkök med mera. 
Detta tippas i mottagningsfickan och ska inte 
innehålla annat än matrester samt pappers-
påsen de sorterats i. I begränsad mängd kan 
förpackad mat från industri och butiker ingå  
i detta avfall.

Matavfall – en resurs

Nedbrytning i biogasanläggning

Det förbehandlade matavfallet lämnar 
Sysav i form av en pumpbar slurry.  
Denna transporteras till en biogas-
anläggning. I anläggningens syrefria miljö 
bryts kol hydrater, proteiner och fetter  
i flera steg ned av bakterier, bland annat 
metanproducerande mikroorganismer. 
Matavfallet har en uppehållstid på drygt 
tre veckor i biogasanläggningen.  
En metanrik biogas tas tillvara, liksom  
en flytande biogödsel där näringsämnen 
från matavfallet finns kvar. 

En del av matavfallet kommer från 
storkök, till exempel skolbespisningar.

Biogas

Biogödsel
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Förbehandlingsanläggningen har tre behandlingslinjer.
Två av dem är för flytande matavfall, avfall från tankbil 
respektive förpackat avfall på pall. 

Mottagningstanken 
Pumpbart matavfall som kommer med tankbil lämnas i 
en mottagningstank. Det kan vara matavfall från avfalls-
kvarnar och fettavskiljare på restauranger och storkök. 
 Avfallet pumpas från tankbilen, via en mellantank 
där eventuell sten och sand avskiljs, till mottagningstan-
ken. Till mottagningstanken pumpas också det flytande 
matavfall som lämnats förpackat på pall, efter att det 
har behandlats. 

Kolvpress för förpackat, flytande avfall
En del av anläggningen är konstruerad för att kunna ta 
emot förpackat matavfall. Matavfallet ska vara flytande 
och ligga i plast- eller pappersförpackning. Denna typ av 
avfall kommer framför allt från livsmedelsproducenter 
och grossister och levereras på pall.
 Behandlingen går till så att förpackningarna punkte-
ras och pressas samman. Detta görs satsvis. Vätskan 
pressas ut och rinner ner i en uppsamlingsbehållare och 
därifrån till mottagningstanken. De sammanpressade 
förpackningarna transporteras med en skruvtransportör 
vidare för att slutligen hamna i avfallsbunkern i Sysavs 
avfallskraftvärmeverk.

Flytande matavfall

Spädning
Det fasta matavfallet som också behandlas i 
anläggningen behöver oftast spädas. Avfallet i 
mottagningstanken är relativt lättflytande och 
kommer då till nytta. Vätska som används för 
att späda är i första hand flytande matavfall 
från mottagningstanken, i andra hand vatten.

Mottagningstank 

Volym: 65 kubikmeter. Tanken är  
isolerad och försedd med omrörare. 
Ett sandfång förhindrar att grus och 
sand kommer in i tanken.

Bufferttank

Volym: 200 kubikmeter. Tanken är  
isolerad och försedd med omrörare.

Kolvpress

Förpackat, flytande matavfall körs 
med truck till en pallvändare och 
töms sedan i en mottagningstratt. 
Förpackningarna punkteras och  
pressas samman i kolvpressen.
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Den största delen av matavfallet består av fast avfall 
som tippas i en mottagningsficka. Hit hör det avfall som 
sorteras ut i hushållen, men också mycket av matavfallet 
från restauranger, storkök och butiker. Avfallet är vanligt-
vis sorterat i papperspåsar, vilket inte har någon negativ 
inverkan på behandlingen.
 Behandlingen går ut på att skilja ut det avfall som 
kan behandlas biologiskt från det avfall som måste för-
brännas. Detta sker med hjälp av en skruvpress. 
 När avfallet ska tippas öppnas ett lock på mottag-
ningsfickan. Detta är tättslutande och stängs mellan  
varje avlämning av avfall för att undvika att lukt sprids  
till omgivningen. Med hjälp av en bottentransportör  
förflyttas avfallet till fickans kortsida, där avfallet rivs isär 
med tre fräsvalsar. 

Valskross
Från mottagningsfickan flyttas avfallet med skruv-
transportör och stigartransportör till en valskross.  
I valskrossen sönderdelas matavfallet i smådelar med 
hjälp av knivar på en roterande axel. 

Fast matavfall som tippas i mottagningsficka

Skruvpress
Det finfördelade matavfallet förflyttas med en skruv-
transportör till en blandningsenhet där avfallet homo-
geniseras. Därefter bearbetas det i en skruvpress.  
Med hjälp av skruven trycks avfallet framåt mot en kon 
som håller ett mottryck. Trycket går att reglera. Slurryn, 
som är en tjockflytande vätska, pressas ut genom hål  
på sidorna.

Brännbar fraktion
Den brännbara fraktionen som blir kvar förs med  
skruvtransportör till bunkern i Sysavs avfallskraft- 
värmeverk. 

Slurry – en slutprodukt
Slurryn från det förbehandlade matavfallet samlas  
slutligen i en bufferttank som rymmer 200 kubikmeter. 
Bufferttanken är isolerad och försedd med omrörare 
för att förhindra sedimentering. Slurryn i bufferttanken 
transporteras sedan till en biogasanläggning.

I valskrossen sönderdelas avfallet. Maskinoperatören finns på  
plats när matavfallet tippas.

Fast matavfall kommer bland 
annat från hushåll i Sydskåne.

I skruvpressen delas avfallet upp i en slurry  
och en brännbar fraktion. Skruven trycker  
avfallet framåt och pressar ut vätskan genom  
hål på sidorna.

Slurry

Brännbar fraktion
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Frånluft från tankbilar

När den färdiga slurryn hämtas, ansluts 
tankbilarna till en flexibel slang för upp-
samling av den luft som finns i tanken.  
Detta förhindrar luktspridning från avfallet. 
Den uppsamlade luften joniseras innan  
den släpps ut.

För att få en god arbetsmiljö och undvika uppkomst av 
lukt används joniserad luft i anläggningens ventilations-
system. Perforerade plaststrumpor hänger ner från  
taket. Strumporna är placerade kring mottagningsfickan 
och maskinerna och släpper långsamt ut joniserad luft, 
som neutraliserar eventuella luktämnen i anläggningen. 
 När locket över mottagningsfickan öppnas strömmar 
joniserad luft in och lägger sig som ett lock över avfallet. 
Frånluft tas med utsug från maskinerna i anläggningen 
och under mottagningsfickan. 
 Förbehandlingsanläggningen är inrymd i samma 
byggnad som Sysavs avfallskraftvärmeverk. Frånluften leds 
till dess bunker och därifrån till förbränningsugnarna.

Operatör
En operatör finns på plats för att driva och övervaka 
anläggningen. Operatören öppnar och stänger portar 
och tippficka och kontrollerar att det fasta avfallet är 
rätt sorterat när det tippas i mottagningsfickan. Det 
finns möjlighet att lyfta bort enstaka felsorterade före-
mål med en kran. 

Övervakning och luktkontroll

Joniserad luft ur perforerade plaststrumpor är receptet för att undvika uppkomst av 
dålig lukt i anläggningen. Luften joniseras genom att den passerar ett elektronrör som 
ökar koncentrationen av negativa syrejoner. Dessa slår sig samman och bildar stora 
syreklungor. Luktämnen reagerar med den joniserade luften och neutraliseras.

Oönskade föremål i mottagningsfickan 
kan enkelt lyftas bort med en kran.

Från kontrollrummet övervakas 
anläggningen.
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Tack vare förbehandlingen kan matavfallet användas 
som en resurs på mer än ett sätt. I en biogasanläggning 
utvinns biogas och biogödsel ur slurryn.

En energirik gas
Biogas är ett rent och förnybart bränsle och därmed 
ett viktigt komplement till bensin och diesel.
 Till stor del består biogasen av den energirika gasen 
metan. Eftersom denna inte är fossil utan utvinns från 
biologiskt material, ökar inte koncentrationen av koldi-
oxid i atmosfären genom användning av biogas.  
Utsläppen av kväveoxider, kolväten och stoft blir också 
lägre än med bensin eller diesel. Biogasen är dessutom  
säkrare att hantera än bensin. 
 Det finns särskilda tankställen för just biogas. Den 
kan också distribueras i samma nät som används för  
naturgas, som också består av metan. 

Renhet och kvalitetskontroll

Ett väl sorterat avfall och god kontroll i alla led är viktigt 
för att biogödseln ska hålla hög kvalitet. För att säker-
ställa att biogödsel kan återföras till produktiv åkermark 
följer Sysav ett system för kvalitetskontroll av matavfall.

Biogas och biogödsel

Alternativ till handelsgödsel
Biogödsel från matavfall har högt näringsvärde och en 
bra sammansättning av de ämnen grödorna behöver. 
 Biogödseln, som brukar spridas med samma teknik 
som flytgödsel, innehåller dessutom humus och för  
jorden nyttiga mikroorganismer. Genom att gödsla med 
biogödsel kan man återföra näring och humus som  
annars hade gått till spillo till kretsloppet. Behovet av 
handelsgödsel kan minska vilket har flera fördelar. Fosfor 
som ingår i handelsgödsel är en ändlig resurs och en 
annan komponent, kväve, är mycket energikrävande att 
framställa.

El och fjärrvärme – en restprodukt
Det som blir kvar som en rest vid förbehandlingen av 
matavfallet används som bränsle i Sysavs avfallskraft-
värmeverk. Den brännbara resten består av förpack-
ningar och annat torrt material. Med en skruvtrans-
portör via en bandvåg forslas den ut till bunkern i 
avfallskraftvärmeverket som ligger i samma byggnad 
som förbehandlingsanläggningen. Avfallet förbränns vid 
hög temperatur och med avancerad rökgasrening.  
Energi produceras i form av fjärrvärme och elkraft. 

Driftdata

LINjE 1 
Mottagning av pumpbart matavfall 
Projektering:  Purac & Sweco
Leverantör: Purac
Mottagningstank: 65 m3

Omrörare: Stamo, 3 propellrar, 7,5kW
Recirkulationspump: Landia, Skärande centrifugalpump, 150 m3/h
Bufferttank: 200 m3

Omrörare: Stamo, 3 propellrar, 15 kW
Recirkulationspump: Landia, Skärande centrifugalpump, 150 m3/h
Ts-Mätare: Ventim, Massflödesmätare, Optimass MFS7000

LINjE 2
Förbehandling av förpackat flytande matavfall på pall
Leverantör: OP system AB
Kapacitet: 2 ton/h
Pallvändare:  Nimo KG, SK 800 MK
Kolvpress: Pühler, MSV 500

LINjE 3 
Förbehandling av källsorterat matavfall från hushåll, butiker,  
storkök, restauranger och industri
Leverantör: OP system AB
Kapacitet: 10 ton/h
Mottagningsficka: Havelberger H100-30, 30m3

Valskross: Doppstadt, DW 2060
Skruvpress: Doppstadt, DSP 20-5
Transportskruvar: FAS
Vågband: Emve

VENTILATION
Leverantör: YIT Sverige AB
Luftbehandlingsaggregat: Swegon, GOLD SD-40/60/08/04,  
GOLD PX-08
Joniseringsaggregat: EKOion, 5-F, 5-E

STYRSYSTEM OCh ELINSTALLATIONER
Leverantör: YIT Sverige AB
Mottagningshall: 600 m2

I sitt nästa liv vill den köra bil. Genom att  
utvinna biogas och biogödsel ur matavfallet 
minskar vi användningen av fossila bränslen och 
bidrar därmed till minskade koldioxidutsläpp. 


