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Rubrik

Miljökonsekvensbeskrivning: "Från vaggan till graven - fallstudie VEGA"

Sammanfattning

I takt med att hushå i n ; med miljö-och naturresurser samt kretsloppstänkande blir vikti-
ga inslag i miljödeb A y < ökar behovet av att se på miljökonsekvenserna för hela kedjan -
från bränsleprodukt; o till omhändertagande av restprodukterna - for en anläggning.

Målet för denna se- iie har varit att identifiera, beskriva och bedöma de miljöfaktorer i
bränslekedjan sor v an ha betydelse för möjligheterna att etablera biobränsleeldade an-
läggningar för el-o;"' värmeproduktion. Beskrivningen utgår ifrån underlaget till det i Es-
kilstuna planerade raftvärmeverket for trycksatt förgasning av biobränslen i kombicykel
(VEGA).

Studien visar att ei dssionerna från anläggningen är små och inte ger upphov till några
identifierbara miljöeffekter. Emissionerna av kväveoxider från transporter och bränslepro-
duktion är av samma storleksordning som de från förbränningen.

För en biobränseleldad anläggning av aktuell storlekblir miljökonsekvenserna i första hand
lokala. De regionala effekterna blir små och av liten betydelse förutsatt att bränsleuttag in-
te sker i känsliga områden, att långa vägtransporter minimeras och attbortförsel av viktiga
näringsämnen genom uttag av biobränslen kompenseras, t ex genom askåterforing.
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Title

Environmental impact study: "Cyclical approach - case study VEGA"

Summary

As the conservation of environmental and natural resources and the cyclical approach
become increasingly important elements in the environmental debate, the need to consider
the environmental consequences of the whole chain of events from the production of fuel to
the handling of residual products for a plant also increases.

The aim of this study has been to identify, describe and assess the environmental factors in
the fuel chain which may be of significance for the possibilities of establishing biofuel-fired
plants for the production of electricity and heat. The description is based on the
documentation for the planned combined heat and power plant in Eskilstuna which will
utilise pressurised gasification of biofuel in a combined cycle (VEGA).

The study shows that the emissions from the plant are limited and do not give rise to any
identifiable environmental effects. The emissions of nitrogen oxides from transportation
and from fuel production are equivalent to those from combustion.

The environmental consequences of a biofuel-fired plant of this size will be primarily local.
The regional effects will be limited and of little significance providing that fuel extraction is
not carried out in sensitive areas, transportation by road over long distances is minimised,
and the removal of important nutrients through the extraction of biofuels is compensated
for, for example by returning ash to the soil.



FÖRORD

Under 80-talets senare del har behovet av att diversifiera energiproduktionen ökat.
Bioenergin har fått förnyat intresse.

Vattenfall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme/el. 1989 startades i projektform Vattenfall Bioenergi för att
klargöra vilken framtida roll biobränslen kan spela.

I styrelsebeslut formulerades följande mål för projektet:

"Vattenfalls mål inom bioenergiområdet är att klargöra ekonomi och potential för el- och
kombinerad el-värme-produktion i Sverige i ett långt tidperspektiv. Teknikutveckling blir
ett viktigt medel för att nå detta mål. Konceptens möjlighet att anpassas till olika
bränslen och mot marknader även utanför Sverige skall vara viktiga kriterier vid val av
utvecklingslinjer."

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom Vattenfall dels av forskare vid
högskolor och konsulter.

Viktiga inslag i projektet är det samarbete som sker med Södra Skogsägarna och
LRF/SLR.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport belyser
miljökonsekvensbeskrivning "från vaggan till graven - fallstudie VEGA".

Vattenfall april 1993

Birgit Bodlund
VATTENFALL AB
Projekt Bioenergi
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FÖRORD

Denna studie har under 1992-93 genomförts i projektform, som en del av Vatten-
falls bioenergiprojekt. Arbetet har utförts av en projektgrupp på Vattenfall Ener-
gisystem AB bestående av Britt-Marie Brännström-Norberg, Erik Setzman,
Susanne Rosén-Lidholm och Per Sundell. Medarbetarna har i princip svarat för
eller medverkat i nedan angivna avsnitt i rapporten.

Britt-Marie Brännström-Norberg: Emissioner, miljö- och omgivningspåverkan,
restprodukthantering, kolväten och lukt m m samt hälsa, säkerhet och acceptans.

Erik Setzman: Mål, förutsättningar, lokalisering, bränsleförsörjning, buller och
restprodukthantering.

Susanne Rosén-Lidholn: Kväve, svavel, mineraler samt flora och fauna.

Per Sundell: Kolbalans, energiberäkningar samt emissioner från uttag, hantering
och transporter av bränsle.

Lars Welander har bidragit med kapitlet om tungmetaller, Helena Dahlberg med
underlaget till arbetsmiljöavsnittet och Gullbritt Malm har svarat för lay-out och
utskrift.

I projektets referensgrupp har beställaren, Vattenfall AB Research - Projekt bio-
energi, representerats av Margaretha Engström och Sven-Olov Ericsson medan
Anna Lundborg och Jan Nilsson bistått med underlag och medverkat som diskus-
sionspartners. Roland Johansson och Bengt Hanell (Vattenfall Energisystem AB)
har bidragit med råd och stöd till projektgruppen.

Studien motiveras av skärpt miljölagstiftning och samhällets strävan efter ett
helhetsperspektiv på miljöfrågorna genom kretsloppstänkande, livscykelanalyser,
miljökonsekvensbeskrivningar m m även för förnybara biobränslen. Kraven på re-
dovisning av miljökonsekvenserna även för andra led än själva förbränningsan-
läggningen kan därför förväntas öka. För att det skall vara möjligt att etablera bi-
obränslecldade anläggningar i framtiden måste Vattenfall vara berett att möta de
skärpta kraven och att på ett överskådligt sätt beskriva konsekvenserna.
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SAMMANFATTNING

Bakgrund

En beskrivning av miljökonsekvenserna är numera ett krav vid tillståndspröv-
ning av energianläggningar enligt flera lagar, bl a miljöskyddslagen och natur-
resurslagen. Enligt lagens mening begränsas än så länge miljökonsekvensbeskriv-
ningar till att beskriva de direkta konsekvenserna av verksamheten vid den till-
ståndspliktiga anläggningen. Hit räknas emissioner till luft och vatten, buller och
lukt samt i vissa fall deponering av restprodukter.

I takt med att hushållning med miljö- och naturresurser samt kretsloppstänkande
blir viktiga inslag i miljödebatten ökar behovet av att se på miljökonsekvenserna
för hela kedjan - från bränsleproduktion till omhändertagande av restprodukter-
na - for en anläggning. Anläggningar som använder föraybar energi innebär i hög
grad ett kretsloppstänkande, lokalt och regionalt. Transporter och bränsleproduk-
tion kan exempelvis i vissa fall bidra med emissioner i samma storleksordning
som emissionerna från förbränning.

VEGA
Kväve och svavelflöden

Bränslebehov max 720 GWh
Avverkningsrester 770 000 rxPs
Salix
Antal transporter
Effekt bränsle

el
värme

19OOOOM3S

12 000
135 MW
56 MW
62 MW

N12
S 1

Avverkningsrester

> Kväve och svavelflöden som är bundet i substans (ton N, S/år).

' ' ' \'. Emissioner av kväve- och svaveloxider (ton N, S/år).

* Kväveutsläpp i form av ammoniak på grund av SCR-rening (ton N, S/år).

N = Kväveflöde, ton N/år

S = Svavelflöde, ton S/år

Figur 1 Kväve och svavelflöden för VEGA.



Målet för denna studie har varit att identifiera, beskriva och bedöma de miljöfak-
torer, i hela bränslekedjan, som kan ha betydelse för möjligheterna att etablera
biobränsleeldade anläggningar for el- och värmeproduktion. Beskrivningen utgår
ifrån underlaget till den i Eskilstuna planerade anläggningen för trycksatt förgas-
ning av biobränslen i kombicykel (VEGA). Tekniska huvuddata för anläggningen
samt en sammanfattande bild av kväve- och svavelflöden visas i figur 1.1 denna
miljökonsekvensbeskrivning har en bränslemix på 80% avverkningsrester och
20% Salix antagits.

Lokalisering

Ett kraftvärmeverk för biobränsleeldning med en tillförd bränsleeffekt på ca
135 MW kommer att betraktas som en storskalig industrianläggning även om den
är liten (i effekt och producerad energi) jämfört med inånga befintliga elproduk-
tionsanläggningar. Industrikarakären understryks av anläggningens utrymmes-
behov, bränsleförsörjning samt omgivningspåverkan.

Lokalisering och platsval för anläggningen bör därmed redan i ett tidigt skede äg-
nas stor omsorg. Utöver tekniska och ekonomiska aspekter såsom tillgängligt
fjärrvärmeunderlag, bränsleförsörjning, transporter, ledningsdragningar och öv-
rig infrastruktur måste hänsyn tas till ett antal miljö- och samhällsfaktorer.

Viktiga faktorer vid platsvalet är pågående och planerad markanvändning, av-
stånd till bostäder och störningskänsliga verksamheter, trafikförhållanden, på-
verkan på landskapsbilden eller det visuella intrycket av anläggningen, buller,
lukt och rök samt förhärskande vindriktning. Med tanke på att den valda tekni-
ken i hög grad är oprövad är väl tilltagna skydds- och säkerhetsavstånd viktiga.

I Eskilstuna har olika lokaliseringsalternativ för ett kraftvärmeverk studerats.
Den utvalda platsen Ekeby/Lerdalen ca 5 km nordväst om centrum, bedömdes ef-
ter en sammanvägning av de ovan uppräknade faktorerna, vara mest fördelaktig
för en biobränsleeldad anläggning och innebära minst påverkan på omgivningen.
Berörda markområden ingår i kommunens industrireserv och omgivningen prä-
glas av intensivt trafikerade vägar, järnväg och industrier. Avstånden till bostä-
der och framförallt större bostadsområden samt störningskänsliga verksamheter
bedömdes tillfredsställande, medan det relativt öppna landskapet kräver viss sär-
skild hänsyn vid inplacering och utformning av anläggningen.

Försurning, övergödning och växthuseffekt

Vid uttag av avverkningsrester förs för växterna viktiga näringsämnen bort och
marken kan på sikt utarmas på dessa mineraler, särskilt i områden där det sura
nedfallet medfört att marken redan är försurad. I Södermanland är skogsmarken
relativt försurningskänslig och för att få en uthållig och långsiktig produktion av
skogsbränsle krävs att marken kompenseras på något sätt, t ex genom askåterfö-
ring.

Den kritiska belastningsgränsen för kväve överskrids i Södermanlands län. Utta-
get av kväve med avverkningsrester och återföring av mineraler med aska bör



därför medföra en kväveavlastning och minska markens försurningskänslighet
och den s k övergödningen i området. Det kväve som emitteras i form av kväveox-
id och ammoniak vid förbränning, bränsleuttag och transporter utgör högst 15 %
av det kväve som tas ut ur skogen med bränslet. Procentsatsen kan bli ännu lägre
om kväveutsläppen i form av ammoniak från SCR-anläggningen blir lägre än vad
som här har antagits. Detta gäller också om emissionerna från bränsleproduktion
och transporter minskar.
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3 2

Transport och
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Figur 2 Uttag av kväve med bränslet samt emissioner av kväveoxider vid
flisning, transport och förbränning (i VEGA) av avverkningsrester

Bioenergi är en förnybar energikälla och sett på lång sikt ger förbränning av bio-
bränsle inget tillskott av koldioxid. Förbränning av biobrrnsle bidrar således inte
till växthuseffekten. Jämfört med fossila bränslen är nettoutsläppen av koldioxid
försumbara i ett längre tidsperspektiv och härstammar från bränsleproduktionen
och transporter där fossila bränslen används. De svaveldioxid- och kväveoxide-
missioner som bränsleproduktion, transporter och anläggning ger upphov till vi-
sas i figur 1 (sid. 1).

Biobränsle till VEGA förväntas köpas från hela Mälardalen och sannolikt även
utanför detta område. Detta gör att emissionsbidraget från transporter blir rela-
tivt stort i förhållande till emissionerna från förbränningen vid anläggningen.
Hur bränsletransporterna löses är därmed en fråga som behöver uppmärksam-
mas. I framtiden kommer troligen utsläppskraven från skogsmaskiner att bli lika
hårda som för reguljär trafik, vilket gör att emissionerna från bränsleproduktion
bör minska avsevärt.

De förhållandevis stora ammoniakutsläppen har visat sig bli den kanske viktigas-
te frågan ur emissionssynpunkt och är det som främst avgör hur stor påverkan
emissionerna ger på miljön i närområdet. I övrigt bör inte emissioner av svavel
och kväveoxider innebära något problem. Man bör dock vara medveten om att de
kritiska belastningsgränserna för kväve, och i viss mån för svavel, överskrids re-
dan idag och att problem med eutrofiering finns i länet. Marginella tillskott kan
möjligen göra större skada än vad som idag kan förutses.



Kolväten

Emissionerna av kolmonoxid och organiska föreningar avgörs till stor del av be-
tingelserna under förbränningen. Det är ännu inte klarlagt i vilken mån VEGAs
förbränningsprocess kan ge upphov till utsläpp av kolväten. Tekniken som an-
vänds för VEGA, förgasning och förbränning i gasturbin, har potential att ge av-
sevärt lägre utsläpp av kolmonoxid och kolväten än konventionell förbränning av
fast bränsle. En väl utformad brännkammare b"sturbin bör möjliggöra förbrän-
ning av alla brännbara komponenter.

Terpener ingår som en naturlig komponent i trädets harts och har en karakteris-
tisk lukt (skogsdoft). Terpener avges i högre halter än naturligt vid lagring av fli-
sade avverkningsrester samt vid bränsletorkning men bör inte innebära något
problem. Dessutom finns möjlighet att genom indirekta metoder för bränsletork-
ning reducera emissionerna av terpener.

VEGAs bidrag till bildningen av fotokemiska oxidanter, t ex ozon, på grund av ut-
släppen av kväveoxider och kolväteföreningar, bör bli ringa beroende på att kraft-
värmeverket ej är i drift den tid under året då solinstrålningen, och därmed oxi-
dantbildningen, är hög. Terpener anses endast ha begränsad betydelse för bild-
ningen av marknära ozon.

Restprodukter

Askans egenskaper vet man för närvarande mycket litet om. Det finns dock indi-
kationer på att förgasningsprocessen medför att askan blir fri från kadmium.
Kadmiumet följer i så fall istället med rökgaserna ut i luften, varför en rening av
rökgaserna från kadmium kan bli aktuell. Innehållet av tungmetaller bör inte in-
nebära något hinder för att använda askan som kompensation för de mineraler
som förs ut med avverkningsresterna. Målet är att askan skall kunna återföras
till skogen och eventuellt till åkermarken. Alternativet är deponering av askan,
med kompensation av mineralförlusten på annat sätt.

Övrig miljöpåverkan

Biobränslen kan ge problem i arbetsmiljön men också lokalt i omgivningen på
grund av att de dammar och utgör grogrund för mikroorganismer. Vid hantering
av biobränslen och utformning av anläggningen bör arbetsmiljöfrågorna ägnas
uppmärksamhet i ett tidigt skede. En säkerhetsanalys bör göras för att vid behov
minska riskerna vid den trycksatta förgasningen, ammoniakhanteringen och ris-
ken för självantändning och brand bl a vid bränslehanteringen.

Buller är en annan faktor som kan bli störande för omgivningen. Men med nog-
grann planering och disponering av anläggningsområdet, bullerreducerande åt-
gärder samt restriktioner för transporter och hantering av bränsle nattetid bör
störningarna kunna begränsas till acceptabla nivåer.



Summering

Emissionerna från anläggningen är små och lägre än vid användning av fossila
bränslen. De ger inte upphov till några identifierbara miljöeffekter varför lokali-
seringen av anläggningen inte bör vara beroende av denna faktor. Emissionerna
av kväveoxider från transporter och bränsleproduktion är av samma storleksord-
ning som de från förbränningen. Miljökonsekvenserna av bränsleproduktion,
transporter eventuella buller- och luktproblem och restprodukthantering behöver
därför liksom effekterna av emissionerna från förbränning vid anläggningen bely-
sas på lämpligt sätt.

Miljökonsekvenserna av en biobränsleeldad anläggning av aktuell storlek blir i
första hand lokala. De regionala effekterna blir små och av liten betydelse förut-
satt att bränsleuttag inte sker i särskilt känsliga områden, att onödigt långa väg-
transporter undviks och att bortförsel av viktiga näringsämnen genom uttag av
biobränslen kompenseras t ex genom askåterföring.

Vid lokalisering och platsval för denna typ av anläggning bör ur miljösynpunkt
stor vikt fästas vid att hitta ett lämpligt "industriläge" med tanke på den industri-
karaktär och omgivningspåverkan anläggningen trots allt har.



1 MAL

Målet för denna studie har varit att identifiera, beskriva och bedöma miljöfakto-
rer som kan ha betydelse för möjligheterna att etablera biobränsleeldade anlägg-
ningar för el- och värmeproduktion. Miljöpåverkan för varje led i biobränsleked-
jan ("från vaggan till graven") for ett biobränsleeldat kraftvärmeverk illustreras
genom beskrivningar och räkneexempel med huvudsaklig utgångspunkt i ett
konkret fall där den teknik som för närvarande bedöms vara den mest intressanta
för framtida biobränsleanläggningar utnyttjas.

Studien pekar i några fall på möjligheterna till val av alternativa strategier och
tekniska lösningar med skilda miljökonsekvenser för att belysa viktiga ställnings-
taganden som kan behövas. Övergripande motiv för anläggningens tillkomst, ut-
formning och val av bränsle m m samt argument och alternativ av den karaktär
som krävs i en ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen (ML) behandlas inte
i denna studie.

Beskrivningen utgår således från det av Vattenfall och Tekniska Verken i Eskil-
stuna planerade samarbetet kring uppförande av en kraftvärmeanläggning för
trycksatt förgasning av biobränslen i kombicykel (VEGA) i Eskilstuna. Generella
miljökunskaper tillämpas sedan på Eskilstunaområdet, Södermanland och i nå-
gon mån Mälardalen.

Bränslekedjans olika led, med från miljösynpunkt viktiga moment, redovisas och
analyseras på ett sådant sätt att beskrivningen bör kunna tjäna som mall för
kommande biobränsleanläggningar med både dagens lagstiftningskrav och tänk-
bara framtida krav.

Beskrivningen har också utformats så att den kan utnyttjas som ett internt kun-
skapsunderlag vid information, samråd och tillståndsprövning i samband med
kommande etableringar.

De miljöfaktorer som studerats, var och en för sig, är i respektive kapitel: Lokali-
sering (kap. 3), bränsleförsörjning (kap. 4), kväve (kap. 5), svavel (kap. 6), kol
(kap. 7), mineraler (kap. 8), tungmetaller (kap. 9), flora och fauna (kap. 10), buller
(kap. 11), kolväten (kap. 12), hälsa, säkerhet och acceptans (kap. 13). Faktorerna
har studerats genom kedjan bränsleuttag, transporter, hantering och lagring, för-
gasning/förbränning samt restprodukthantering i syfte att identifiera de moment
som kan vara kritiska såväl som de moment som är av mindre betydelse. En sum-
mering av viktiga slutsatser ges dels i kapitel 14 dels i en inledande sammanfatt-
ning.

Rapportens sammanfattning innehåller en mer övergripande och jämförande ana-
lys av de olika miljöfaktorerna, deras relativa betydelse samt kopplingarna till de
komplexa miljöfrågor som diskuteras rent allmänt, såsom försurning, övergödning
och växthuseffekt.



2 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

För att en analys och beskrivning av de olika miljöfaktorerna och en bedömning
av deras konsekvenser skall bli möjlig måste ett antal antaganden om förutsätt-
ningar och framtida förhållanden göras. De övergripande förutsättningar och an-
taganden som legat till grund för arbetet redovisas i detta kapitel medan övriga
antaganden redovisas i respektive kapitel. Författarna vill särskilt understryka
att de resultat och slutsatser som redovisas är beroende av de antaganden som
gjorts.

2.1 Miljökonsekvensbeskrivningar

Redovisning av miljöeffekter har varit ett mer eller mindre uttalat krav vid pröv-
ning av verksamheter enligt miljöskyddslagen. 1991 infördes krav på särskild
miljökonsekvensbeskrivning, ofta förkortad MKB, vid tillståndsprövning av explo-
ateringsföretag och projekt som medför förändrad markanvändning och väsentlig
miljöpåverkan. Energianläggningar för vilka tillstånd enligt naturresurslagen el-
ler miljöskyddslagen behövs, omfattas av kravet.

Miljökonsekvensbeskrivningen som skall göras i ett tidigt skede är både en ar-
betsmetod eller process och ett instrument såsom dokumemVbeslutsunderlag.
Konsekvenser av olika alternativ bör belysas. I rapporten "Miljökonsekvensbe-
skrivningar - Kriterier och metodik" (KVM Publikation 26-sept., 1991) samman-
fattas kraftindustrins syn på lämplig arbetsmetodik för MKB.

Vattenfall arbetar sedan tidigare med en typ av miljökonsekvensbeskrivningar
som till stor del överensstämmer med den nya lagstiftningens intentioner. Enligt
lagens mening begränsas nämligen miljökonsekvensbeskrivningen än så länge till
att beskriva de direkta konsekvenserna av verksamheten vid den tillståndsplikti-
ga anläggningen. Hit räknas emissioner till luft och vatten, buller och lukt samt i
vissa fall även deponering av restprodukter.

För en biobränsleanläggning behöver rent formellt således ännu inte konsekven-
serna av övriga led i bränslekedjan - exempelvis bränsleuttag, transporter (utom i
direkt anslutning till anläggningen) och askåterforing ingå i tillståndsprövningen
eller miljökonsekvensbeskrivningen.

• Miljökonsekvenserna av en anläggning som använder förnybara biobräns-
len innebär i hög grad ett kretsloppstänkande, lokalt och regionalt.

• Hela kedjan "från vaggan till graven" bör beskrivas för att en fullständig
och rättvisande bild av konsekvenserna skall kunna ges.

• Enbart en MKB för punktkällan - "skorstens MKB" - är inte tillräcklig.



Kretsloppstänkandet kommer i framtiden att tillmätas allt större betydelse. Rege-
ringen (miljödepartementet) lämnade i februari 1993 en kretsloppsproposition till
riksdagen där förutsättningarna för ett kretsloppssamhälle utreds. De miljöpoli-
tiska beslut som tas skall bl a skapa förutsättningar för en mer effektiv resur-
shushållning inom alla samhällssektorer. T ex genom övergång till förnybara re-
surser och användning av energisnåla processer samt återanvändning/återvin-
ning.

Miljöpolitiken har länge varit inriktad på att minska utsläppen från fabriker och
förbränningsanläggningar men måste i framtiden i allt högre grad ta itu även
med avfallsfrågorna. Regeringen vill minska förbränningen av förpackningar och
emballage till förmån för återanvändning och återvinning. Ett förslag är att ändra
renhållningslagen så att producenterna får huvudansvaret för återvinningen av
förpackningar. Flaskor av glas och plast, burkar av plåt och aluminium, kartong-
er av papp och plast ska återvinnas. Målet är att 65 till 95% av alla förpackningar
skall ingå i ett kretslopp. En grundförutsättning för detta är att sopsortering i nå-
gon form kan förverkligas.

Naturvårdsverket har bl a i sina synpunkter på skogspolitiska kommitténs betän-
kande om skogspolitiken inför 2000-talet framfört att man vill ha bestämmelser
om upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar för skogsbrukets åtgärder in-
skrivna i skogsvårdslagen.

Boverket arbetar för att kravet på upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar
skall skrivas in även i plan- och bygglagen och därmed gälla t ex förändringar i
markanvändningen genom planläggning. Anpassningen till EG kommer sannolikt
att innebära att detta blir nödvändigt.

Allt fler talar om livscykelanalyser men det har hittills visat sig mycket svårt att
finna modeller för att genom förenklingar beskriva och åskådliggöra en komplex
bred bild och samtidigt bibehålla tillförlitligheten (se figur 2.1 på nästa sida).



"Livscykelanalys
är en förenklad
metod att be-
skriva en total
miljöpåverk-
an av en pn
dukt utifrån
känd kun-
skap"

ytterligare förenkling
v- osäkrare bild

MilioKonsekvensBeskrivnina

mer lättillgänglig bild
något förenklad
- ger viss osäkerhet

komplex
bred bild

Figur 2:1 Illustration - livscykelanalys
Basen av triangeln, x-axeln, symboliserar komplexiteten. En livscykel-
analys ska vara ett förenklat verktyg med låg komplexitet som trycker
ihop den kunskap som ryms inom hela basen. Detta medför en ökad
osäkerhet. (Kemivärlden 1992:4)

2.2 Planerad anläggning

Det planerade kraftvänneverket (VEGA) är en anläggning för trycksatt förgas-
ning av biobränslen i kombicykel med möjlighet att använda olja som reserv-
bränsle.

VEGA: Tekniska huvuddata

Total årlig drifttid
Tillförd bränsleeffekt
Årlig bränsleförbrukning
Nyttig effekt, netto: Totalt

El
Värme

Årlig elproduktion
värmeproduktion

Verkningsgrad: Totalt
El, netto

5 200 timmar
135 MW
650 GWh

118 MW
56 MW
62 MW

270 GWh
300 GWh
87 %
41 %

Tabell 2:1 Tekniska huvuddata
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Beroende på val av tekniska lösningar, system och komponenter kan de faktiska
effekterna komma att avvika något från de som angivits ovan.

Anläggningen är avsedd att drivas i baslast med en årlig total drifttid om ca 5200
timmar, huvudsakligen under perioden oktober-april.

Den principiella processuppbyggnaden framgår av figur 2:2. Efter bearbetning av
bränsleflisen till önskad fraktionsstorlek torkas biobränslet i er ångtork och ma-
tas in i en förgasare av typen fluidiserad bädd. Den genererade gasen kyls och re-
nas innan den tillförs en gasturbin för förbränning. Avgaserna genererar ånga i
en oeldad tvåtrycks avgasångpanna. Ånga produceras även i gaskylaren i sam-
band med kylning av produktgasen. Ångan driver en ångturbin och förser torken
med torkenergi.

Anläggningen är en kraftvärmeanläggning där fjärrvärme produceras på tre stäl-
len: i ångturbinens värmekondensor, i en fjärrvärmeekonomiser i avgasångpan-
nan och genom tillvaratagande av kondensationsvärme från bränslefukten i ång-
torken.

Av den totala elproduktionen genereras två tredjedelar i gasturbinen och en
tredjedel i ångturbinen.

Figur 2:2 Principiell processkiss



11

Anläggningen består i princip av fem huvudområden (se figur 2.3-4) nämligen en-
tré-, produktions-, bränslehanterings-, tank- och ställverksområde.

Förutom ovanstående huvudområden har plats reserverats för

Eventuell framtida anläggning för restproduktbehandling
Eventuellt järnvägsspår till anläggningen for alternativ bränsletransport.
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Figur 2.4 VEGA-projektet • Stationsområde • Situationsplan • slutläge
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2.3 Grundförutsättningar

VEGA-kraftvärmeverket var planerat att uppföras med byggstart 1993 så att det
skulle kunna tas i drift 1996. Med en antagen teknisk livslängd på åtminstone 30
år innebär detta att anläggningens livscykel nästan helt berör 2000-talet. Analy-
sen av miljökonsekvenserna utgår därför i huvudsak från antaganden om förut-
sättningar och förhållanden efter år 2000.

De individuella miljöfaktorerna redovisas i respektive kapitel genom bränsleked-
jans olika led.

När VEGA tas i drift kommer förbrukningen av olja och biobränslen i Eskilstunas
värmeverk att reduceras till förmån för VEGA. Det nuvarande årsbehovet av bio-
bränslen är ca 300-400 000 m3s (225-300 GWh).

Omvandlingstabell for skogsbränslen och energiskog

Enhet

m3f = kubikmeter, fast mått (volym)

m3s = kubikmeter, stjälpt mått (volym)

tonTS = ton torrsubstans (vikt)

MWh = megawatt timmar (energiinnehåll)

1 m3f skogsbränsle i form av t ex grenar och toppar motsvarar ungefär 2,5 m3s
i form av t ex flis, bark eller spån och ca 0,38 ton TS samt har ett genomsnitt-
ligt energiinnehåll om ungefär 1,9 MWh vid en fukthalt upp emot 50% och ba-
serat på antagen sortimentsfördelning för VEGA. 1 ton TS motsvarar då
5 MWh.

Omvandlingsfaktorer som använts i denna studie:

1 m3s = 0,4 m3f = 0,15 ton TS = 0,75 MWh.

Tabell 2:2 Omvandlingstabell över olika enheter för bränsle.

Den totala biobränsleförbrukningen i Eskilstuna bedöms komma att bli ungefär 3
gånger så stor som idag, dvs totalt nästan 1 TWh (1000 GWh), medan det befint-
liga verkets biobränsleförbrukning halveras.

Tillkomsten av en ny biobränsleförbrukare av VEGA:s storlek medför något för-
enklat att utbudet av bränsle på marknaden torde öka med minst den mängd som
efterfrågas. Utbudsökningen antas åstadkommas via sortimenten avverknings-
rester och energiskog (Salix) medan utbudet av biprodukter knappast ökar p g a
att en ny förbrännings-/förgasningsanläggning tillkommer.
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Bedömningen av miljökonsekvenserna av bränsleuttagen utgår därför från den
geografiska fördelning och den sortimentsfördelning som redovisas i kapitel 4 med
det undantaget att det som i verkligheten är biprodukter från sågverk m m här
antas utgöras av avverkningsrester från barrskog.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VEGA

Tidshorisont • efter år 2000.

Tidsperspektiv för påverkan: Årsvis i
Anläggningens livslängd (>30år) j
Skogens omloppstid (- 80 år) j

i

Geografiska påverkansområden: Närområde (inom 1-2 km från anläggningen) j
Kommun (Eskilstuna) j
10-mils radie från anläggningen {
Utanför 10-milsradien

Tillkommande bränsleuttag 80% avverkningsrester
motsvarande VEGA:s behov: 20% energiskog/salix

2.4 Emissioner och restprodukthantering

Utsläpp till luft

Bränngasen från förgasaren innehåller kolmonoxid, vätgas, kvävgas, koldioxid,
metan, samt även bensen och andra tyngre kolväten. Med en väl utformad bränn-
kammare/gasturbin bör det vara möjligt att få en mycket god förbränning och för-
bränna alla brännbara komponenter. Vid uppstart av anläggningen leds brännga-
sen till en fackla eller liknande varvid gasen bränns. Är facklan rätt utformad blir
förbränningen god

Driften av det planerade kraftvärmeverket bedöms medföra utsläpp av stoft, am-
moniak, kolväten, kolmonoxid, koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider (NOX)
genom kraftvärmeverkets ca 70 m höga skorsten.

De beräknade utsläppsmängderna vid en förutsatt normaldrift om 5200 timmar
per år är följande (Källa VEGA-projektet):
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NOX

S 0 2

Stoft

N H Q

130

150

26

10

ton/år

ton/år

ton/år

ton/år*

CO 260 ton/år
* Ammoniakgenomsläppet från katalysatorn bedöms komma att ligga under

5 ppm. Denna bedömning är schablonmässig och någon utvärdering av olika ka-
talysatorutformningars effekt på ammoniakutsläppet har inte utförts.

Tabell 23 Årliga utsläpp till luft från VEGA

Från facklan har endast kväveutsläppen medtagits i utsläppsberäkningarna,
kvantiteterna av de övriga ingående föreningarna är inte helt kända ännu.

Nettoutsläppen av koldioxid vid förbränning av biobränsle är på sikt försumbara.
Detta gäller under förutsättning att biobränsleproduktionen bedrivs genom ett ut-
hålligt skogs- och jordbruk.

Anledningen till att nettoutsläppen av koldioxid är försumbara på sikt är att den
mängd kol som tillförs atmosfären vid förbränningen ingår i naturens kretslopp
och tidigare har tagits upp i biomassan. Även om biomassan inte förbränns så av-
ger den efter en tid större delen av sitt kolinnehäll som koldioxid genom naturlig
nedbrytning. I kapitel 7 återfinns en utförligare beskrivning av kolbalansen.

Miljöeffekterna av luftföroreningar kan grovt delas in i följande nivåer:

* Lokala effekter av gaser som svaveldioxid och kväveoxider samt stoft i ut-
släppskällans närområde.

* Regionala effekter av luftföroreningar och deras omvandlingsprodukter som
t ex sur nederbörd och fotokemiska oxidanter.

* Globala effekter på klimat och UV-strålning som orsakas av föroreningar
med mycket lång livslängd i atmosfären, t ex koldioxid, dikväveoxid och freo-
ner.
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Utsläpp till vatten

m3/år

Sanitärt vatten 4 000

Dagvatten, takavlopp 10 000

Processavloppsvatten 4 800

Kondensat från tork 130 000

Leds till det kommunala avloppssystemet.

Leds till befintligt dike, ev. via oljeavskiljare.

Leds till det kommunala avloppssystemet,
ev. efter pH-justering

Leds till det kommunala avloppssystemet,
ev. efter pH-justering och utspädning*

' Utspädning och pH-justering krävs i en del fall för att ej skada avloppsledningar samt p g a
att torkkondensatet innehåller vissa ämnen som i höga halter är toriska for den biologiska
reningsprocessen

Tabell 2:4 Årliga utsläpp till vatten från VEGA

Utsläpp till vatten från bränsletorken behandlas vidare i kap. 12.4.

Restprodukter

Aska erhålls dels från askutmatningen i förgasarens botten, dels från partikelky-
lare och filtermodul. Utmatad aska från förgasarens botten består av mineralas-
ka, bäddmaterial (dolomit) och kolrester. Flödet från partikelkylaren består av
fint dolomitstoft samt en del mineralaska och oförbrända kolrester. Från filtret
erhålles flygaska, huvudsakligen bestående av oförbrända kolrester (s k char)
samt även fint stoft av dolomit och mineralaska.

Bottenaskan och framförallt filteraskan väntas stå för de dominerande kvantite-
terna.

Det totala utgående askflödet bedöms till ca 1200-1800 kg TS/h, beroende på
kolomsättning och dolomitinmatning. Förgasningsaskornas karaktär och omfatt-
ning är emellertid ännu dåligt kända och det angivna askflödet kan vara något
högt.

Förutom biobränsleaskorna erhålles även oljerester och konventionellt avfall
såsom emballage, sopor, metallskrot, rejekt från bränslehanteringen samt eventu-
ellt slam från rening av processavloppsvatten och kondensatvatten från bränsle-
torken.
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Buller

Bullerkällor som skulle kunna orsaka störningar och därmed måste uppmärksam-
mas samt vid behov åtgärdas är:

* Mottagning och hantering av bränsle genom lastbilar, hjullastare, transpor-
tanordningar och tork

* Processen med förgasning och förbränning genom förgasare, avgaspanna, tur-
biner, kylare, fläktar och fackla för avfackling av bränslegas.

För att anläggningen inte skall störa omgivningen får dessa bullerkällor inte
emittera mer buller än att riktvärdena innehålls. Om dessa redan överskrids i nå-
gon immissionspunkt bör inte kraftvärmeverket bidra till att störningarna där
förstärks.
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3 LOKALISERING

3.1 Platsval

Kraftvärmeverket föreslås placeras på Eskilstuna kommuns industrimarksreserv
i Lerdalen, ca 3 km väster om det befintliga värmeverket i kvarteret Vattuman-
nen (se figur 3.1).

Lerdalenområdet är beläget mellan Eskilstuna (nordväst om centrum) och Hällby-
brunn samt avgränsas av järnvägen Eskilstuna-Kolbäck, Eskilstunaån och trafik-
leder (fd E3:an, numera E20, och Folkestaleden). Närmaste granne blir ASG:s
speditionsterminal. På motsatta sidan av E20 respektive Folkestaleden ligger
VME (fd Volvo-BM Eskilstunaverken) respektive det kommunala avloppsrenings-
verket. Västerut, i riktning mot Hällbybrunn, finns en mindre höjdrygg och ett äl-
dre relativt glesbebyggt villaområde.

Det planerade anläggningsområdet utgörs huvudsakligen av obebyggd, flack, öp-
pen samt lågt belägen åker- och betesmark som är invallad i förhållande till
Eskilstunaån. Intill Folkestaleden/ASG har en mindre del av området tidigare ut-
nyttjats som soptipp. Anläggningsområdet täcks, med undantag av några små
moränkullar, av ett lerlager, med risk för marksättningar. Lerlagrets mäktighet
ökar i riktning mot ån, generellt sett.

För att undvika mark närmast ån med särskilt besvärliga grundläggningsförhål-
landen, som dessutom utgör potentiellt expansionsområde för avloppsreningsver-
ket, och samtidigt begränsa påverkan på villaområdet i väster har placering på
västra sidan av ASG-terminalen, sydväst om Folkestaleden, valts.

Placeringen förenklar också en eventuell järnvägsanslutning.

3.2 Motiv för platsvalet

Sedan 1970-talet har flera tänkbara lokaliseringar för ett kraftvärmeverk i Eskil-
stuna studerats. Huvudmotiven för att Lerdalen bedömts som den lämpligaste
platsen för en biobränsleeldad anläggning är de goda förutsättningarna med avse-
ende på:

Det centrala läget i fjärrvärmenätet mellan Eskilstuna, Hällbybrunn och
Torshälla.

Närheten till befintligt värmeverk (ca 3 km) som förenklar anslutningar och
underlättar samordning.

Infrastruktur: Direkt anslutning till större trafikleder, järnväg, kraftledning
och avloppsreningsverk är möjlig.
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Tillgänglig industrimarksreserv ägd av kommunen som på sikt ändå skulle
ha utnyttjats för annan industriverksamhet eller motsvarande, t ex ytterliga-
re en speditionscentral i anslutning till ASG.

Goda möjligheter att anpassa anläggningens placering och utformning så att
miljö- och omgivningspåverkan av anläggning och transporter kan begränsas.

Få konkurrerande markanvändnings- och bevarandeintressen.

3.3 Studerade alternativ för platsvalet

Alternativa platser för ett kraftvärmeverk i Eskilstuna, som för en biobränsleel-
dad anläggning bedömts mindre lämpliga än Lerdalen, är (se även karta, figur
3.1):

Kvarteret Vattumannen:

Vattumannen (vid det befintliga värmeverket) skulle kunna vara ett bra läge med
tanke på redan etablerad biobränslehantering, vid befintlig fastbränslepanna,
som framförallt kan ge förutsättningar för samordningsvinster samt innebär att
inkoppling på fjärrvärmenätet redan finns.

Begränsad tillgång på utrymme är en väsentlig nackdel. Ur trafik- och transport-
synpunkt samt med tanke på läget relativt nära Eskilstuna centrum är ökningen
av antalet bränsletransporter tveksam (2-3 ggr så många fordonsrörelser, till och
från kvarteret, som idag skulle tillkomma).

Vilsta:

Industriområde beläget i sydvästra utkanterna av Eskilstuna. Järnvägsanslut-
ning finns med stickspår och väganslutningsmöjligheterna är relativt goda liksom
placeringen ur trafik- och transportsynpunkt.

Läget söder om Eskilstuna är inte det bästa för inkoppling på fjärrvärmenätet (re-
lativt långa anslutningar fordras). I vindriktningen ligger bostadsområden rela-
tivt nära och avskärmning saknas. Även det visuella intrycket av anläggningen
skulle bli betydande. Naturvård och friluftsliv har intressen i angränsande områ-
den.

Torshälla:

På östra sidan av Eskilstunaån omedelbart norr om Torshälla alternativt längre
norrut vid åns utlopp i Mälaren. Dessa lägen skulle möjligen kunna vara fördel-
aktiga med avseende på möjlighet till fartygstransport av bränsle och vid behov
av kylvattenförsörjning.
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Någon djuphamn finns dock inte och anläggande av ny djuphamn är inte aktuellt.

Farbarheten på ån begränsas även av andra orsaker (trångt) till fartyg av alltför
begränsad storlek. Kylvattenförsörjning från ån är inte heller någon nödvändig-
het i VEGA-projektet. Läget är ogynnsamt ur leveranssäkerhetssynpunkt samt
genom att långa anslutningsledningar måste byggas vad gäller anslutning till
fjärrvärmenätet. Anläggningen och transporterna till denna riskerar att störa
närliggande fritidsbebyggelseområden. Vid transport av restprodukter till depo-
nin i Lilla Nyby blir avstånden relativt stora.

Lilla Nyby:

Område i anslutning till kommunens avfallsdeponi beläget vid Malmköpingsvä-
gen direkt söder om Eskilstuna. Eventuell askdeponering kan ske på kommunens
deponi i Lilla Nyby. Förutsättningarna i övrigt avseende infrastruktur och bräns-
letransporter är genom närhet till väg och järnväg samt genom läget i ett av Es-
kilstunas ytterområden relativt bra. Samlokalisering av två sk miljöstörande
verksamheter, deponi och kraftvärmeverk, skulle också kunna vara en fördel.

Läget söder om Eskilstuna är inte det bästa för inkoppling på fjärrvärmenätet och
elkraftnätet. Det fordras relativt långa anslutningar.

3.4 Beskrivning av viktiga lokala och regionala
förhållanden

Södermanlands län består av omväxlande skogs- och jordbruksmark. 58% av
landarealen utgörs av produktiv skogsmark. De största sammanhängande sko-
garna finns i länets västra och centrala delar.

Länets genomsnittliga bonitet är 7,6 m^ sk/ha och år (riksgenomsnittet är 4,7).
Det innebär att skogsmarken i länet har en mycket hög produktionsförmåga där
barrträden gran som tall dominerar (Länsstyrelsen; 1989).

Undersökningar av kronutglesning hos gran visar på relativt lindriga barrförlus-
ter; under 20%. Den fortlöpande försurningen av skogsmarkerna kan dock på sikt
bli ett problem och leder till direktpåverkan på träden.

I Eskilstuna kommuns södra del dominerar skogsbruket och i norra delen jord-
bruket. Influensområdet kring kraftvärmeverket utgörs främst av jordbruksmark.

Markanvändningen inom jordbruksintensiva områden har bidragit till att vissa
sjöar och vattendrag är övergödda. Exempelvis är Barvalappen, Sörfjädern och
Brobyviken kraftigt övergödda vikar. Hjälmarens närsaltbelastning är hög och
härrör till ca 60% från åkermark. Eutrofieringen bedöms i nuläget vara ett större
problem än försurningen.
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Berggrunden i Södermanland består nästan uteslutande av urberg framförallt
gnejser och graniter. Utmärkande for dessa är att de är svårvittrade och ger kalk-
fattiga och försurningskänsliga jordar.

Länets större sjöar visar inga tecken på försurning.

För att inte redan påvisade ekologiska störningar i Södermanland skall förvärras
bör belastningen minska. Tyvärr kommer de utsläppsminskningar som behövs att
ta tid att genomföra. Ozonhalterna i området är, liksom i hela södra Sverige, så
höga att de bedöms ge upphov till skördebortfall hos vissa grödor och kan påverka
barrträdens fotosyntes negativt.

3.5 Miljö- och omgivningspåverkan

Flaceringen av kraftvärmeverket nordväst om Eskilstuna centrum innebär att de
högsta haltbidragen hamnar i områden nordost eller syd om anläggningen där få
människor vistas. Anläggningens bidrag till luftföroreningsbelastningen är dock
så små att placeringen saknar betydelse från hälso- och miljösynpunkt. En even-
tuell placering närmare en tätort kan dock skapa olägenheter i form av buller
eller damning.

Framförallt bränsletransporterna till anläggningen kommer att medföra ökad tra-
fik på vägarna eller eventuellt på järnvägen i området. Ökningen av ljudnivån
blir dock marginell så länge tung trafik och omfattande utomhushantering undvi-
kes nattetid.

Fackling bedöms kunna ske utan att bullerkraven överskrids.

1 de följande kapitlen återfinns en utförligare beskrivning av den miljöpåverkan
som utsläppen av svavel- och kväveoxider bedöms kunna orsaka.

3.6 Visuell påverkan

Anläggningen som sådan (figur 3.2-3) svarar för den största visuella påverkan
men även uttag och lagring av bränsle samt restprodukthantering kan ha bety-
delse för den visuella påverkan.

Lerdalenområdet i Eskilstunas randzon där kraftvärmeverket planeras att uppfö-
ras är ett flackt åkerlandskap som alltmer kommit att domineras av genomkor-
sande trafikleder, angränsande industrier och andra verksamheter.
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Figur 3.2 VEGA-projektet visioner
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Figur 3.3 VEGA-projektets visioner
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Varken Lerdalenområdet i sig eller den närmaste omgivningen har idag några
särskilda upplevelsevärden av betydelse. Detta innebär att en anläggning av
industrikaraktär såsom ett kraftvärmeverk bör kunna passa in relativt väl med
hänsyn till omgivningen. Avsaknaden av blickfång eller yttre attraktioner, områ-
dets flackhet och anläggningens relativa storskalighet medför emellertid att
kraftvärmeverket kommer att bli landskapsdominerande. Speciella krav ställs
därmed på utformningen av anläggningen och dess närområde för att åstad-
komma ett gott helhetsintryck. Genom val av material och kulörer samt genom-
tänkt disponering av området kommer kraftvärmeverket att få en enhetlig och till
omgivningen skonsam och väl anpassad utformning.

Facklan kommer att placeras på toppen av förgasningsbyggnaden; d v s 46 m över
marknivå. För att minska den visuella påverkan kommer facklan eventuellt att
byggas in. Någon kontinuerlig pilotlåga anses inte krävas, men möjlighet finns till
kontinuerlig låga. Brännbar gas kommer att facklas vid uppstart och avstängning
av anläggningen samt vid driftstörningar. Under de första driftåren kommer fack-
ling att ske vid betydligt fler tillfällen än när anläggningen har varit i drift några
år.

Kommunen avser utarbeta ett förslag till plantering av träd, buskar och annan
vegetation bl a som avskärmning mot den närmaste belägna bostadsbebyggelsen,
det vill säga det äldre villaområdet på Hällbysidan mot väster.

Bränsleuttagen kommer att ske i samband med skogsbrukets avverkningar och
från energiskogsodlingar i framförallt Mälardalsområdet. Bränsletransporterna
avses huvudsakligen ske genom vägtransporter. Transporter med järnväg eller
båt kan också bli aktuella, framförallt vid långväga leveranser. Vid båtleveranser
krävs omlastning till väg- eller järnväg från lämplig hamn.

Lagringen av bränsle vid kraftvärmeverket sker huvudsakligen i täckta mottag-
nings- och buffertfickor samt särskild bränslelagerlada. Lagervolymerna begrän-
sas normalt till ungefär de mängder som krävs för en helg. Utomhus finns kapaci-
tet för att fördubbla den lagrade bränslemängden i syfte att klara försörjningen
utan onödiga transporter även under storhelger. Den totala lagringskapaciteten
motsvarar därmed maximalt en knapp veckas förbrukning. Något särskilt mellan-
lager för lagring av större bränslemängder och utjämning av leveranserna avses
inte anordnas av Vattenfall eller Tekniska Verken. Bedömningen av det eventuel-
la behovet av mellanlager överlåts åt respektive bränsleleverantör. Befintliga ter-
minallager, t ex i Kjula, kan i så fall förhoppningsvis utnyttjas i första hand var-
igenom ianspråkstagande av nya lägerområden skulle kunna undvikas.

Målsättningen är att askorna skall kunna återföras till skogen. Detta torde i
framtiden bli en förutsättning för att de relativt omfattande skogsbränsleuttagen
skall kunna accepteras. Deponeringen till Lilla Nyby begränsas därmed högst vä-
sentligt till det skrot och konventionella avfall som återstår efter sopsortering.
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3.7 Säkerhetsaspekter

Brandskydd

I en förbränningsanläggning for biobränslen finns risk för självantändning och
brand. Bränslet bör lagras så kort tid som möjligt vid anläggningen. Flis kan
självantända i lager, transportband kan upphettas och dammexplosioner kan
uppstå på heta ytor eller nära gnistor.

Redan vid projekteringen av en anläggning bör man tänka på frågor som installa-
tion av brandskyddsutrustning, medel för att reducera risken för brandspridning,
olycksberedskap m m. Moderna anläggningar har automatiska brandlarm direkt
kopplade till närmaste brandstation. Känsliga detektorer sitter i lager och längs
transportband för bränslet. Sprinklersystem löser ut om brand uppstår.

Om risk för brand föreligger bör lagret tömmas på allt material. Det kan t ex
inträffa under driftstopp då bränslet blir liggande. I lagerutrymmen bör det fin-
nas automatiska system som hela tiden matar ut det äldre bränslet först.

Regelbunden rengöring i anläggningen är viktig för att få bort bränsledamm, som
annars kan orsaka brand eller explosioner.

Inom anläggningen kommer även brandfarliga varor och kemiska produkter att
hanteras.

Säkerhetsanalys

Under projekteringen av ett kraftvärmeverk görs en fortgående säkerhetsuppfölj-
ning i syfte att påverka utformningen och minimera riskerna. I takt med att sys-
temunderlaget för anläggningen blir mer definierat fördjupas studien. Säkerhets-
studien indelas därvid i skilda etapper, från en fördjupad säkerhetsbedömning till
en detaljerad säkerhetsanalys.

Säkerhetsstudien inriktas på att i huvudsak behandla säkerhetsrisker för den
angränsande omgivningen föranledda av onormala störningar och tänkbara have-
rier i anläggningen.

En kvalitativ bedömning utförs även av händelserna och deras eventuella konse-
kvenser för omgivningen.

Ur säkerhetssynpunkt och med tanke på att tekniken i hög grad är oprövad bör
ett avstånd på åtminstone 100 m mellan förgasningsanläggning och tomtgräns ef-
tersträvas.

Vid val av skyddsavstånd bör hänsyn äve tas till buller från anläggningen och
transporter, damning samt större rök- och stoftutsläpp i samband med brand eller
driftstörning.



4 BRÄNSLEFÖRSÖRJNING

4.1 Behov

Kraftvärmeverkets beräknade driftperiod är oktober-april med en total drifttid
om 5200 h eller 4800 timmar omräknad till fullastdrift. Den tillförda bränsleef-
fekten är 135 MW. Detta innebär en tillförd årlig energi om 650 000 MWh eller
650 GWh. Med ett genomsnittligt energiinnehåll för skogsbränslet om 0,75
MWh/m3s erhålls ett årligt behov av 860 000 m3s (ca 260.000 ton) skogsbränsle.
Anläggningens effektstorlek är förknippad med vissa osäkerheter då den delvis
beror på valet av teknik, system, komponenter och leverantörer. Bränslebehovet
kan därför bli högre.

Skogsbränsleforbrukning:

Beräknad förbrukning Maximal förbrukning
mus ton mrs ton

Per år 860 000 260 000 960 000 290 000
! Per timme 180 54 200 60

Tabell 4:1 Skogsbränsleförbrukning

Genom att i det fortsatta arbetet med denna studie utgå från den maximala
bränsleförbrukningen erhålls också den maximala miljöpåverkan som kraftvär-
meverket bedöms kunna ge upphov till.

4.2 Tillgångar

Bränsleuttag från skogen

De senaste åren har ett flertal utredningar och beräkningar av tillgång på skogs-
bränsle och möjliga bränsleuttag genomförts. Utredningarna har varierande ut-
gångspunkter, angreppssätt och syften och visar något olika resultat vid bedöm-
ningen av tillgångar och möjliga uttag. För närvarande används ca 31 TWh skogs-
bränslen per år i landet medan uttagspotentialen (med hänsyn till vad som är
ekologiskt, tekniskt och ekonomiskt möjligt) bedömts vara ungefär den dubbla.
(Bränsle från skogen UB 1991/18.)

Den s k potentialen för skogsbränsleuttag förutsätter att man kompenserar för
bortförsel av mineraler genom t ex askåterforing. De råd om helträdsuttag som
Skogsstyrelsen givit ut är i princip redan inaktuella. Man jobbar på nya råd som
tar hänsyn till mineralbalanserna. Om mineraler återförs kan potentialen vara
något större än vad man tidigare bedömt.



Utredningarnas resultat redovisas på vitt skilda sätt vad gäller bl a enheter, brut-
to- eller nettovärden, sortiment, tidsmässig och geografisk fördelning. Några
exempel på olika bedömningar och redovisningar av skogsbränsletillgångarna i
Mälardalen framgår av följande tabell (for omräkning från m^f till m^s har fak-
torn 2,5 använts). Utförligare kommentarer till de olika källorna ges i bilaga 1:

Län
Södermanland

Stockholm
Uppsala
Västmanland
Örebro
Östergötland
I TOTALT

BEDÖMD SKOGSBRÄNSLETILLGÅNG (1000 m3s)/år

1. Skogskraft
(1990)

740

2 000

Källa:
, 2. Bränsle frän 3. Lokala bioenergi-

skogen (1991)
460

320

670

780

1250
1220

- 4 700

tillgångar (1992)
920

640

880

800

1870
1630

- 6 700

1. Skogspolitiska
kommittén (1992)

2 340

1640
2 250
2 170
3 740
4 040

- 1 6 200

Tabell 4:2 Bedömd skogsbränsletillgång

Vad gäller potentialen for uttag av avverkningsrester i respektive län ger "Bräns-
le från skogen" den försiktigaste bedömningen. Potentialen i Södermanland be-
döms till 460 000 m^s år. Beräknat utifrån skogspolitiska kommitténs underlag
är den maximala potentialen, förutsatt att askåterföring sker, drygt 5 gånger så
stor (2 340 000 m^s).

VEGA:s totala bränslebehov är ungefar dubbelt så stort som tillgångarna på av-
verkningsrester i Södermanland enligt "Bränsle från skogen" och motsvarar när-
mare 1/5 av tillgångarna i Mälardalen. Utifrån skogspolitiska kommitténs bedöm-
ning är tillgångarna i Södermanland gott och väl dubbelt så stora som VEGArs to-
tala bränslebehov och tillgångarna i Mälardalen mer än 15 gånger VEGA:s behov.

Faktorer som bidragit till att skogspolitiska kommittén bedömer att potentialen
för bränsleuttag från skogen är väsentligt större än vad de tidigare utredningarna
kommit fram till är:

• Beräkningarna grundas på de senaste landsomfattande awerkningsberäk-
ningarna och utgår från den högsta möjliga beräknade avverkningen under
period 2 (1998-2007) vilken är närmare 40% högre än för period 1.

• Samtliga awerkningsformer ingår.

Tänkbara framtida begränsningar av på vilka arealer uttag får ske har beak-
tats istället för dagens begränsningar.
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• Kompensationsgödsling har förutsatts ske.

• Inga reduktioner har gjorts för tekniskt spill eller för "endast hälften tillåten"
som gäller för vissa arealer enligt dagens regler.

De redovisade siffrorna är således bruttosiffror och avser grenar och toppar.
Stamved och bark ingår ej.

Biprodukter

"Bränsle från skogen" redovisar en potentiell tillgång på biprodukter från sågver-
ken och massabruken år 2010 om 16-18 TWh motsvarande 20-25 miljoner vars
(refererande till tidigare utredningar av SIMS och Interforest). Tillgångarnas
geografiska fördelning anges regionsvis för 11 regioner i landet. För regionerna i
och omkring Mälardalen bedöms tillgångarna av Interforest på följande sätt:

Region

3

5

6
SUMMA

Län

Södermanland, Östergötland

Stockholm, Uppsala, Västmanland

Värmland, Örebro

Tillgäng > biprodukter
1000 m3s/år

2 000

1000

2 500

5 500

Tabell 4:3 Tillgång - biprodukter

Det kan diskuteras om hela Värmland skall räknas in men å andra sidan kan
även delar av Småland, Dalarna och Gästrikland vara av intresse.

Energiskog och energigrödor

"Lokala bioenergitillgångar i jord- och skogsbruket" utgår från arealen omställd
jordbruksmark 1991 reducerat med skogsplanteringar och våtmarker. Siffran
ökar med 40% för tillkommande omställning under 1992-93. Av denna areal be-
räknas 70% bli tillgänglig för odling av energiskog eller energigrödor. Den potenti-
al som sålunda erhålls är ca 13,0 TWh/år (jämför bedömningar i "Bioenergins mil-
jö- och hälsoeffekter ca 16-21 TWh beroende på energigröda). Mälardalslänens an-
del av landets potential om 13,0 TWh anges vara:
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Prognos
Län

Tillgång-
Energigrödor/Energiskog

GWh/år lOOOmVår

Södermanland
Stockholm

Uppsala

Västmanland

Örebro

Östergötland

1050
900

700

1350

700

1100

1400
1200

900

1850

900

1450

SUMMA - 5 800 - 7 700

Tabell 4:4 Tillgång energigrödor I energiskog

Av de ovan angivna tillgångarna antar vi att maximalt 50% utgörs av energiskog
medan återstoden är olika energigrödor.

Tillgängliga sortiment av intresse

Område

Södermanland

Övriga Mälardalen

TOTALT

Bedömda bränsletillgångar/sortiment 1000 (m3s) per år
Avverknings» Biprodukter Energiskog SUMMA
rester m.m.
460-2 340

4 230 -16 200

~ 4 700 -18 500

<1000

>4 500

-5500

690 -2COO-4000

3 150 ~ 12 000 - 21 500

"3800 -14 000-28000
(-10,5 - 21,0 TWh)

Tabell 4:5 Bedömda bränsletillgångar

M h t nuvarande biobränsleanvändning i regionen och ett relativt stort antal pla-
nerade anläggningar i länet och i det tätbefolkade Mälardalsområdet blir slutsat-
sen att upptagningsområdet for bränsle till VEGA behöver vara betydligt större
än länet. Biprodukter och energiskog kommer också att behöva spela en viktig roll
för bränsleförsörjningen. Mälardalen är ett av de områden i landet som har allra
störst potential för energigrödor/energiskog.

4.3 Åtkomst

Som förutsättningar för planeringen av VEGA-kraftvärmeverket i Eskilstuna
fastslogs i februari 1992 en antagen fördelning av bränslet på olika sortiment. Ef-
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ter kontakter ined större potentiella bränsleleverantörer i Mälardalen med omgiv-
ningar under våren 1992 justerades den antagna sortimentsfördelningen något.
De båda versionerna redovisas i tabellen nedan.

VEGA-Kraftvärmeverk
Sortiment/Andel av årligt

bränslebehov

Avverkningsrester från barrträd

Avverkningsrester från lövträd

Salix

Bark (torkad och riven)

Spån (och övrigt sågverksavfall)

SUMMA

Specifikation
februari -92
% 1000 m3s/år

35

15

20

10

20

100%

336

144

192

96

192

= 960

Justerad spec,
våren -92
% 1000 m3s/år

58-78

10

0-20

2

10

100%

557-749

96

0-192

19

96

= 960

Tabell 4:6 Bränslesortiment och behov

Några kommentarer och slutsatser baserade på VEGAs bränslebehov och bedöm-
da tillgängliga bränslemängder (utan direkt hänsyn till eventuella andra förbru-
kare) är:

• Denna studie baseras bl a på bränslespecifikationen för VEGA från februari -
92, men analysen av miljökonsekvenserna av bränsleuttag etc utgår från att
ökningen av biobränsleanvändningen kommer att utgöras av avverknings-
rester och energiskog då biprodukterna finns tillgängliga oberoende av om en
ny kraftvärmeanläggning byggs eller ej.

• Behovet av avverkningsrester för VEGA motsvarar ungefär 20-100% av vad
som totalt kan finnas tillgängligt i Södermanland.

SLUTSATS: Avverkningsrester kommer att behöva hämtas från ett större
upptagningsområde än länet, sannolikt från hela Mälardalsområdet.

• Salixbehovet motsvarar maximalt ungefär 25% av potentialen för energiskog i
länet eller drygt 140% av potentialen enbart i Eskilstuna kommun (70% av
Eskilstunas potential om hela potentialen för energigrödor i kommunen ut-
nyttjas för energiskog).

SLUTSATS: Det antagna behovet av salix/energiskog bör kunna tillgodoses
på relativt nära håll, eventuellt inom kommunen eller med viss hjälp av
grannkommunerna.

• Sortimenten bark och spån som antagits stå för 12-30 % av bränslebehovet
har bedömts finnas tillgängliga i betydligt större mängder, minst 6-7 gånger
VEGA:s behov enligt antagen sortimentsfördelning, bara i Södermanland och
Östergötland.
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SLUTSATS: Tillgångarna av biprodukter torde vara av sådan storlek att för-
sörjningen kan tillgodoses inom länet eller med viss hjälp av grannlänen. Sor-
timentets karaktär är dock sådan att stora kvantiteter till fördelaktigt pris
ibland motiverar betydligt mer långväga transporter.

Med hänsyn till ovanstående slutsatser görs följande antaganden om förutsätt-
ningarna för VEGA:s bränsleförsörjning som grund för beskrivningen av miljö-
konsekvenserna .

| 1. Avverkningsresterna hämtas till 75% av behovet inom en 10-mils radie från
Eskilstuna och till återstående 25 % på större avstånd.

2. Energiskog/Salix hämtas till 50% av behovet inom Eskilstuna kommun och
till resterande 50% från grannkommunerna proportionellt fördelat efter de-
ras respektive potential.

3. De industriella biprodukterna hämtas normalt inom en 10-mils radie från
i Eskilstuna men behovet kan periodvis helt eller delvis tillgodoses genom

långväga transporter på grund av t ex fördelaktiga upphandlingsvillkor.

För relativt långväga bränsletransporter kan järnvägs- och fartygstransport bli
intressant och konkurrenskraftigt, särskilt om omlastningarnas betydelse kan be-
gränsas.

4.4 Energiförbrukning

Det går åt en hel del energi för att driva och försörja en anläggning som VEGA
med bränsle. Energi i form av dieselbränsle förbrukas vid produktion och trans-
port av bränsle samt transport av restprodukter. Dessutom går det åt hjälpenergi
för själva förgasnings- och förbränningsanläggningen. Energiförbrukningen som
redovisas i det här kapitlet baseras på det maximala bränslebehovet 960 000 m^s
per år. Vad gäller energiförbrukningen för produktion av bränslet antas att 80%
av bränslet är avverkningsrester och att 20% är Salix. Transporterna av bränsle
och restprodukter till och från anläggningen antas ske med tunga dieselfordon.

Produktion av bränsle

80% av bränslet antas vara avverkningsrester från skogsbruket. För att ta fram
detta bränsle går det åt energi i samband med skotning och flisning. Energiför-
brukningen är baserad på en flisskördare som samlar ihop bränslet, flisar och
transporterar till avlägg. Här antas att en flisskördare har kapaciteten 20 m^s/h
och en bränsleförbrukning på 35 l/h. Detta gör att energiförbrukningen blir i me-
deltal 17 kWh/m3s.
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Den resterande delen av bränslet, 20%, antas komma ifrån Salixodlingar. För att
ta fram detta bränsle går det åt energi för odling, skörd och flisning av salixen.
Skörd och flisning antas ske i ett steg med en maskin som både skördar och flisar.
Denna skördeteknik ger lägre energiförbrukning än om Salixen först skördas av
en maskin för att sedan flisas separat av en annan maskin. Den senare metoden
erbjuder dock vissa fördelar vid lagring av bränslet. Energiförbrukningen för od-
ling, skörd och flisning av Salix är beräknad till 10 kWh/m^s.

Transporter

Transporterna till och från VEGA domineras av bränsletransporterna. Dessa sker
i huvudsak med containerfordon som har en lastkapacitet av ca 90 m^s per for-
donsekipage. Dessutom transporteras en hel del restprodukter, dolomit och am-
moniak. Alla transporter antas ske med tunga dieselfordon. Totalt krävs ca
12.000 transporter per år till anläggningen inklusive transporter av dolomit, am-
moniak och restprodukter. Medelavståndet har for samtliga transporter antagits
vara 10 mil, (eller 20 mil tur och retur). Energiförbrukningen är baserad på 960
kWh/ transport vilket ger en energiförbrukning på omkring 12 kWh/m^s.

Hjälpenergi vid anläggningen

Vid själva förbränningsanläggningen går det åt hjälpenergi för att driva t ex tor-
ken, transportband, pumpar, fläktar, etc. En biobränslebaserad anläggning för-
brukar relativt mycket hjälpenergi på grund av den energikrävande branslehan-
teringen. Beräkningar från VEGA-projektet har visat att ca 6% av den tillförda
energin i bränslet går åt som hjälpenergi (i form av el).

Energiförbrukningen kan sammanfattas i följande tabell:

Energiförbrukning i procent av tillförd energi i bränslet

Bränsleproduktion 2,2 %
20% Salix (0,3 %)
80% avverkningsrester (1,9 %)

l

* Transport 1,6%

* Hjälpenergi vid anläggningen (el) 6 %

Tabell 4:7 Energiförbrukning

Hjälpenergin vid anläggningen har beaktats vid beräkning av nettoelverknings-
graden som för VEGA är 41 %.
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5 KVÄVE

Detta avsnitt avser bl a att belysa miljöfördelen av att ta ut avverkningsrester ur
skogen. Uttag av kväve med bränslet med återföring av näringsämnen med t ex
askan ger en avlastning i kväverika skogssystem med en ökad motståndskraft
mot försurning som följd. Mängden växttillgängligt kväve som emitteras vid för-
bränningen och sedan deponeras i skogen, är mycket mindre än vad som tagits ut
med bränslet.

5.1 Inledning

Kväve är det ämne som normalt begränsar tillväxten i skogen, men överskott på
kväve kan medföra markförsurning och utlakning av kväve och mineraler som
leder till näringsobalans i skogsmarken och övergödning av sjöar och vattendrag.
Huvuddelen av kvävet i marken är organiskt bundet i mer eller mindre svårtill-
gänglig form. Det kväve som växterna tar upp föreligger i form av nitrat eller am-
monium. Även kväve från handelsgödsel och deposition tas upp av växterna men
vid överskott lakas nitrat lätt ut.

Huvuddelen av det kväve som träden tar upp lokaliseras till bark, blad, finrötter,
kvistar och andra växtdelar med kort livslängd. Växtdelarna tillförs så småning-
om marken som forna. Avverkningsrester kan också betraktas som förna.

Vid mineralisering av organiskt material frigörs kväve som ammoniak. Skogs-
mark är relativt sur och ammonium bildas snabbt. Vissa bakterier kan utvinna
energi genom att oxidera ammonium till nitrat (nitrifikation), vilket är en försu-
rande process. Bildat nitrat är mer utlakningsbenäget än ammonium. Processen
gynnas av god tillgång till ammonium, syre och någorlunda högt pH.

Andra bakterier kan vid brist på syre utnyttja syret i nitratet för att kunna oxide-
ra, dvs utvinna energi, ur organiskt material. Nitratet reduceras till dikväveoxid
eller kvävgas (denitrifikation).

Avverkningsrester lämnas kvar

Kvarlämnade avverkningsrester påverkar markklimatet, stimulerar mikrobiell
aktivitet och nedbrytningen av underliggande organiskt material. Vid nedbryt-
ningen frigörs ammoniumkväve som kan omvandlas till nitrat. Vanligen är nitrat-
utlakningen kraftigt förhöjd under hyggesfasen. Hyggesvegetationen begränsas
av avverkningsresterna och kväveupptaget minskar. Nitratutlakningen ökar. Om
avverkningsresterna tas bort blir kvävemineraliseringen på hygget betydligt lägre
samtidigt som hyggesvegetationen binder mer kväve och kväveutlakningen min-
skar.

Lämnas barr och grenar kvar på marken bryts dessa ned långsamt. På sikt bidrar
det kväve som frigörs från avverkningsresterna till att nästa skogsgeneration väx-
er bättre.



Det ökade kväveutbudet innebär en risk att deponerat kvävet tas tillvara mindre
effektivt. Vid hög kvävedeposition medför detta en ökad risk för utlakning jäm-
fört med om avverkningsresterna tagits bort.

Avverkningsrester tas bort

Tas avverkningsresterna bort från skogar med kväveöverskott kan skogsmarken
avlastas på kväve men samtidigt försvinner också värdefulla mineraler. Dessa
måste föras tillbaka som aska eller kompenseras för på annat sätt.

Miljönyttan av att föra bort kväve (dvs ta ut bränsle, återföra askan) från skogen
måste vägas mot risken för framtida tillväxtnedsättning. Vilken effekt som över-
väger varierar med marktyp och region, beroende på markens kvävestatus och
hur mycket kväve som deponeras i skogen. Även tillgång på organiskt material
måste beaktas.

För att en budget som skall spegla avlastningen skall bli mer hållbar måste förut-
om uttag och emissioner från förbränning, bränslehantering och transporter även
flödet av kväve i skogen (utlakning, mineralisering, upptag etc) och bakgrundsde-
position tas med.

5.2 Bakgrund VEGA-fallet

Södermanland har generellt en relativt måttlig känslighet för svavel- och kväve-
belastning. Markanvändningen inom jordbruksintensiva områden har dock bidra-
git till att vissa sjöar och vattendrag är övergödda. Hjälmarens närsaltbelastning
är hög och härrör till ca 60 % från åkermark. Eutrofieringen bedöms i nuläget va-
ra ett större problem än försurningen.

Markanvändningen är inom några jordbruksintensiva områden sådan att vatten-
miljön är påverkad. Exempelvis är Barvalappen, Sörfjärden och Brobyviken kraf-
tigt övergödda vikar.

Samfärdsel ger de största utsläppen av kvävedioxid i Södermanland, se figur 5:1.

Utsläpp av kväve till atmosfären i form av ammoniak härrör framför allt från
stallgödsel. I Södermanland beräknas den totala förlusten av ammoniak till luft
från stallgödsel och stallgödselhantering utgöra ca 1200 ton ammoniakkväve
(NH3-N) per år.
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Figur 5:1 Fördelning av kväveoxidutsläppen i Södermanland under 1988.

För att inte redan påvisade ekologiska störningar i Södermanland skall förvärras
bör belastningen minska. För både svavel och kväve gäller att minskade utsläpp i
Europa kommer att förbättra situationen för mellersta Sverige. Även när det gäl-
ler svenska utsläpp, t ex från biltrafik kan en ordentlig minskning ge positiva ef-
fekter. De utsläppsminskningar som behövs kommer dock att ta tid att genomfö-
ra. Ozonhalterna i området är, liksom i hela södra Sverige, så höga att de bedöms
ge upphov till skördebortfall hos vissa grödor och kan påverka barrträdens foto-
syntes negativt.

5.3 Bränslebehov-uttag av kväve

Ett maximalt bränslebehov på 288 000 ton/år med en fukthalt på 50% ger 144 000
ton TS/år fördelat på 80 % avverkningsrester (115 200 ton/år) och 20 % Salix (28
800 ton/år) ger ett uttag av kväve enligt tabell 5:1.

Bränsle

Avverkningsrester
Salix

Summa

* 0,4% resp 0,5% kväve

Uttag
tonTS

bränsle/år
115 200
28 800

144 000

Uttag
tonTS
per ha

40
48

Område
ha

2 900
600

3 500

Uttag av Uttag av
N totalt

ton*
460
140

600

N kg per
ha
160
240

Tabell 5:1 Uttag av kväve med bränslet.



Miljökonsekvenserna av kraftvärmeverket får olika karaktär i olika geografiska
områden.

Område 1. Närområdet (1 eller max 2 km).
Område 2. Eskilstuna kommun utom närområdet.
Område 3. 10- mils radie exkl. Eskilstuna kommun.
Område 4. Utanför 10 mils radien.

Den antagna fördelningen av bränsleuttaget på respektive område visas i figur
5:2.

Avverkningsrester Salix

Område 2 ^M Område 3 PH Område 4 1 ^ Område 2 H Område 3

i * 75% av avverkningsresterna fördelas proportionellt mellan område 2 och 3

Figur 5:2 Uttag av avverkningsrester och Salix fordelat geografiskt.

I område 1 sker inget uttag av avverkningsrester eller Salix. I område 4 sker ut-
tag endast av avverkningsrester.

5.4 Emissioner och deposition från förbränning

VEGA bedöms släppa ut 130 ton NOX (50 mg/MJ) eller 39 ton NOX-N per år.
Emissionen av ammoniak kominer att uppgå till 10 ton per år (5 ppm) eller 8 ton
NH3-N då SCR-rening används. Emissionen av N2O förväntas bli försumbar (käl-
la VEGA-projektet). Resten av den kväveoxid som bildas vid förbränningen avgår
som kvävgas.

Då det saknas spridnings- och depositionsdata för VEGA med tillräckligt bra upp-
lösning i närområdet har vissa antaganden gjorts. Uppskattningar av bidraget till
depositionen på marken av kväve har gjorts utifrån de modellvärden som
IVL/SMHI presenterar i en preliminär rapport "Miljökonsekvenser vid använd-
ning av ammoniak för att reducera utsläppen av kväveoxider". Modellvärdena har
beräknats ur en modell som bygger på de principer som användes för spridnings-
och depositionsberäkningar för Lingome kraftverk, med väderdata från Linkö-
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ping. Modellen tar mer hänsyn till atmosfärskemiska reaktioner än tidigare mo-
deller. Hänsyn har tagits till omvandlingsreaktioner for NO till NO2 och vidare
till HNO3.

1 och med att modellvärdena for utsläppen är beräknade för en CFB-panna, se
jämförelse i tabell 5:2, och utgår ifrån nederbördsförhållanden på västkusten är
värdena som proportioneras för VEGA överskattade och ger något för höga värden
i närområdet. VEGAs gasturbin medför högre plymlyft vilket påverkar depositio-
nen av kväve (främst den torra depositionen). För mer information om modellen
hänvisas till ovan nämnda rapport.

Anläggning

Effekt

Rökgasflöde
Drifftid
Rökgastemperatur
Skorsten
Ammoniakhalt

rVL/SMHI-modell

CFB med SNCR

100

28
5000

100
70

3-5

MW

Nm3/s
h/år
°C
m
ppm

VEGA
Trycksatt förgasning
med kombicykel/SCR

135

120
5200

95
70
5

MW

Nm3/s
h/år
°C
m
ppm

Tabell 5:2 En jämförelse mellan VEGA och modellanläggningen.

Depositionen sker främst genom två processer:

plymen träffar marken och träden och en del kvarhålls (torrdeposition)
ämnen i plymen tas upp i regndroppar som faller till marken (våtdeposition).

Depositionsbidragen ges som totalt deponerad mängd NOX-N resp NH3-N per
kvadratmeter och år.

Haltbidraget av kväveoxider kan anses vara försumbart i jämförelse med dagens
bakgrundsbelastning. Tillskottet till luftens ammoniakhalter är litet och betyder
mest i jordbruksmiljö på grund av den högre bakgrundshalten där.

Depositionsbidraget av NOX-N och NH3-N från VEGA har utifrån ovan nämnda
modell uppskattats enligt tabell 5:3. För kvävedeposition genom ammoniak gäller
att en betydligt större närdeposition erhålles än genom NOX. På stora avstånd (>
50 km) blir bidraget av ammoniakdeposition litet jämfört med depositionsbidraget
från NOX.

Oxidantbildning. Utsläpp av kväveoxider leder ofta till lokal bildning av fotoke-
miska oxidanter. I grova drag anses oxidantbildningsförmågan vara proportionell
mot det aktuella kväveoxidutsläppet. VEGAs bidrag bör dock bli mycket litet be-
roende på att kraftvärmeverket ej är i drift den tid under året då solinstrålningen
och därmed oxidantbildningen är hög.
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Avstånd (km)

1

5

10

20

50

NOX-N
g/ha, år

12

14

17

13

8

NH3-N
g/ha, år

400

80

38

15

5

Totalt N
g/ha, år

412

97

55

28

13

Tabell 5:3 Depositionsbidraget av kväve proportionerat for VEGAs utsläpp
utifrån modellvärden i "Miljökonsekvenser vid användning av
ammoniak för att reducera utsläppen av kväveoxider", IVL/SMHI.

Enligt dessa uppskattningar deponeras ca 1,3 % av NOX-N från förbränningen in-
om en 10 km-radie från anläggningen och 18 % av NOX-N inom en radie på 50
km.

Emissionerna från förbränning ger ett förhållandevis litet tillskott till luftens hal-
ter av kväveoxider. Därmed blir också det lokala depositionstillskottet litet. Den-
na slutsats är vanlig då man analyserar inverkan av enskilda anläggningar. Ut-
släppen bör därför betraktas i ett större perspektiv, där bidraget från VEGA be-
traktas i åtminstone regional skala.

5.5 Emissioner från hantering och transport av bränsle

Kväveutsläppen från arbets- och transportfordon i samband med produktion och
frakt av biobränslet är relativt stora. Detta beror på arbetsfordonens dåliga last-
utnyttjande och på att bränsleförbrukningen är högre vid terrängtransport. Be-
gränsning av emissioner från arbetsfordon har inte varit ett prioriterat område
för motortillverkarna. Arbetsfordonen som används för produktion av biobränsle
har därför högre emissionsfaktorer än fordon som används till vägtransport.

Förutsättningar for emissionsberäkningarna

Emissionerna från fordonen är beräknade utifrån energiförbrukningen i kapitel
4.4 och beräkningsunderlaget i tabell 5:4. Utsläppen från Salixodling är baserade
på direktflismetoden, dvs Salixskotten skördas och flisas i ett steg av samma ma-
skin. Emissionerna vid uttag av averkningsrester är baserade på en flisskördare
som skotar, flisar och transporterar flisen till avlägg. Transportemissionerna är
beräknade för ett medeltransportavstånd av 10 mil. Varje transportvända är såle-
des 20 mil.
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Beräkningsunderlag

! Salix:
Avverkningsrester:
i Transport:

Dagens fordon (1990)
Traktor 50 kW, 50% belastningsgrad
Skötare 83 kW, 80% belastningsgrad
Scanias miljömotor

Framtidens fordon (2000)
Salix/Avverkningsrester: Förslag till 1995 års krav på arbetsfordon i

Kalifornien enligt CARB (California Air Resources Board)
; Transport: Dieselmotor med katalytisk avgasrening

Tabell 5:4 Antagna fordonstyper och beräkningsunderlag for VEGA-fallet.

I figur 5:3 visas resultatet av emissionsberäkningarna för VEGA-fallet utgående
från tabell 5:4 och energiåtgången som redovisades i kapitel 4.4.

45 50-,
o
o. 40 -
^ 30-

> 20-

5 i o .

| 0-

VEGA

Kväveoxidemissioner

HH

1990 2000

Emissioner av kväveoxider ^990
(räknat som kväve):

Uttag av avverkningsrester 22 ton/år

Odling och skörd av Salix 4 ton/år

Transporter 12 ton/år

Totalt 38 ton/år

B Transport

• Salix

B Avverkningsrestei

2000

7 ton/år

1 ton/år

10 ton/år

18 ton/år

Figur 5:3 Kväveoxidemissioner (räknat som kväve) från arbets och transport-
fordon vid produktion av biobränsle till VEGA.



42

Uttag och transporter av avverkningsrester samt odling, skörd och transporter av
Salix ger totalt sett upphov till emissioner av NOX i samma storleksordning (38
ton NOX-N) som vid förbränning (39 ton NOX-N).

Deposition

Vi har antagit att huvuddelen av allt bränsle produceras och transporteras inom
en 15 mils radie från värmeverket. Vidare antas att 20% av emissionerna från
dessa aktiviteter deponeras jämnt fördelat inom radien 15 mil. Resten deponeras
på större avstånd. Detta ger en deposition på 1 g/ha, år inom området.

5.6 Bakgrundsdeposition

Bakgrundsdepositionen har redovisats av IVL (Miljökonsekvensbeskrivning för
biobränsleeldat kraftvärmeverk i Eskilstuna-VEGA). Kvävedepositionen uppskat-
tas m h a siffror på torrdepositionen som i sin tur bygger på depositionshastighe-
ter och extrapolerade luftföroreningshalter. Tabell 5:5 redovisar en sammanställ-
ning över den uppskattade depositionen av kväveföreningar till skog i Söderman-
land. Våtdepositionsdata härrör ur mätresultat från det nederbördskemiska nätet
(Granat, 1989).

Kvävedeposition (kg N/ha,år)

NO3-N (våtdep)

NH4-N (våtdep)

Granskog (torrdep)

Tall- el. lövskog (torrdep.)
Totalt granskog
Totalt tall el. lövskog

Totalt öppet fält (våtdep.)

2,7

2,4

3,5
2,2

8,6
7,3

5,1

Tabell 5:5 Uppskattad deposition av kväveföreningar till skog i Södermanland.

Mycket stora lokala variationer förekommer dock, bl a beroende på skogens struk-
tur och skogsytans läge samt markens topografi. Särskilt vid skogsbryn och sko-
gar i anslutning till jordbruksområden kan starkt förhöjda värden observeras. För
deposition av ammoniak finns idag inte tillräckligt underlag. Beroende på bl a
gödslingsförhållandena kan såväl emission som deposition av ammoniak förekom-
ma.

Dagens bakgrundsdeposition av NOX- och NH3-kväve är i ett granbestånd kring
Eskilstuna ca 9 kg/ha,år. Kraftvärmeverkets bidrag av NOx-och NH3-kväve samt
bidraget av NOX-N från transport mm uppgår, grovt uppskattat, som mest till ca
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6% av bakgrundsdepositionen inom 1 kilometer från anläggningen. Upp till 50 km
från anläggningen uppgår bidraget till ca 1,5 % av bakgrundsdepositionen.

5.7 Kritisk belastning

Kritiska belastningsgränsen for kväve anger hur mycket kväve skogen tål att till-
föras på lång sikt utan att "skadliga effekter på specifikt känsliga element i mil-
jön kan konstateras". "Kvävetåligheten" är bl a kopplad till hur mycket kväve som
förs bort ur skogen vid skörd. Stam plus krona innehåller tre gånger så mycket
kväve som enbart stammen. Kritiska belastningsgränsen blir högre om avverk-
ningsresterna tas ut.

Beräkningar av kritiska belastningsgränser säger inget om hur snabbt eventuella
skador uppkommer. Överskridandet av kritiska belastningsgränsen ger olika ef-
fekter i södra respektive norra Sverige. I södra Sverige är överskridandet stort
och kväveproblemet är akut. I norra Sverige, däremot, innebär överskridandet i
huvudsak att mer kväve cirkulerar i skogsekosystemet och på sikt ger ändrad ve-
getation, men knappast någon nitratutlakning inom överskådlig tid.

Den förändring av ekosystemet, som ett överskridande av en kritisk belastnings-
gräns medför, sker gradvis:

1. Träden växer snabbare, vilket är positivt. Dock finns risk for dålig virkeskva-
litet hos gran och tall.

2. Vegetationsforändringar. Dessa behöver inte bli stora, men bör ses som en
varningssignal.

3. Störd markkemi; kväve- och mineralutlakning, näringsobalans och försur-
ning, vilket kan ge skogsskador.

Den kritiska belastningsgränsen i Eskilstunaområdet för skogsekosystem utan
uttag av avverkningsrester är ca 3-5 kg/ha, år (SLU, Institutionen för skoglig
marklära). Tas avverkningsresterna bort blir kritiska belastningsgränsen ca 5-7
kg/ha, år (Rosén, K; Skogsfakta). Med dagens bakgrundsbelastning på ca 9 kg/ha,
år överskrids kritiska belastningsgränsen i stora delar av länet.

Kvävemättnad har ännu inte konstaterats i länet men undersökningsresultat
tyder på att en fortgående anrikning av kväve pågår i marken. Den nuvarande
situationen kan därför snabbt förändras så att utlakningen av kväve från mar-
kerna drastiskt ökar med åtföljande ökning av kvävetransporterna till havet.
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5.8 Ärliga kväveflöden i skogen

I tabell 5:6 redovisas cirkavärden på årliga kväveflöden i en vanlig skog i Söder-
manland. Dessa är dock alltför osäkra för att kunna användas i exemplet VEGA
men visas för att ge en helhetsbild av kvävets kretslopp.

Bakgrundsdeposition
Utlakning
(extremt)
Utlakning hygge
(extremt)
Mineralisering
Upptag i gran
Upptag i tall
Forna, gran
Upptag markvegetation

3-9 kg/ha, år
1,6

4-8

14-26
35-60
20-40
20-30
20

Tabell 5:6 Exempel på kväveflöden Gig NI ha, år).
Källa: Anna Lundborg, Skogsbränsle minskar kvävebelastningen.

Varje år sker uttag av avverkningsrester på 2.900 ha fördelat procentuellt, enligt
figur 5:2, på de olika geografiska områdena. Områdena (hyggen och gallringsskog)
där uttaget sker får en förhöjd kväveutlakning. Denna utlakning hade enligt reso-
nemanget i inledningen varit ännu större om avverkningsresterna legat kvar

5.9 Kol/kväve- kvot

C/N-kvoten i marken kan användas som ett mått eller en indikator på risken för
kvävemättnad. Ofta anges en C/N-kvot på 25 som en kritisk nivå. Vid lägre kvot
än 25 finns förutsättningar för nitrifikation och utlakning. Detta är mycket utta-
lat vid C/N-kvot < 20.

Ca 50% av skogsarealen i Södermanland har C/N-kvot < 25 och ca 20% har C/N-
kvot <20. Det totala förrådet av kväve i humuslagret är också ovanligt stort. Till
detta kommer att pH är högre än i normala barrskogsmarker i södra Sverige.

Området kan utifrån detta antas vara känsligt för kvävedeposition.

5.10 Summering

Uttag och förbränning av avverkningsrester

Kväveutsläppet vid förbränningen är ca 47 ton N/år varav 39 ton är kväveoxider
och resten är kväve från ammoniakgenomsläppet i samband med rökgasreningen.
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I en budget beräknat enbart på avverkningsrester (80% av det totalt tillförda
bränslet) ger det 38 ton kväve från förbränningen samt 32 ton kväve från trans-
porter och uttag av avverkningsrester. I avverkningsresterna finns 460 ton kväve.
Kväveutsläppen från transporter, uttag och förbränning av avverkningsrester
motsvarar således ca 15 % av den mängd kväve som tas ut från skogen, se figur
5:4.

Transportavstånden är i det här fallet relativt långa vilket beror på det stora
bränslebehovet och att det delvis antas bli ekonomiskt mer lönsamt att hämta
bränslet längre bort istället för att utnyttja lokal bränslepotential (Brunberg,
U(B) 1992/46). I utsläppen från förbränning ingår även ammoniak. Ammoniak an-
vänds för att reducera mängden kväveoxider som bildas vid förbränningen. Denna
process ger emellertid en del spill och utsläpp av ammoniak till atmosfären. Am-
moniakutsläppen kan i praktiken bli lägre än vad som angivits här.

500-]
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S 300-
o

Z 200-

100"

0 •

460

• i
må

Bränsle

38

__BHHU
Förbränning och

ammoniakgenomsläpp

32

Uttag, fltsnrng och
transport

Figur 5:4 Uttag av kväve med bränslet samt emissioner av kväveoxider vid
flisning, transport och forbränning (i VEGA) av avverkningsrester.

Den mängd kväve som förs bort ur skogen med bränslet är således mycket större
än den mängd biologiskt tillgängligt kväve som emitteras vid förbränningen. Det
är dock svårt att kvantifiera den sammanvägda fördelen av att bränna avverk-
ningsrester jämfört med att lämna dem kvar i skogen. De kväveoxider som bildas
vid förbränning späds ut över större områden än enbart den skog som bränslet
kommer ifrån. En stor del av emissionen sker under vinterhalvåret, när mark och
växter har minimal förmåga att ta upp kväve. Biomassans kväve mineraliseras
först efter lång tid, medan NOx-kvävet blir omedelbart tillgängligt.
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Deposition

Område 1, närområdet inom 1-2 km från anläggningen enligt den geografiska om-
rådesindelningen i figur 5:2, är ett tätortsområde och här sker inget uttag av av-
verkningsrester. Den växtlighet som kan påverkas av kvävedioxid- och ammonia-
kemissionema finns främst i stadsparker och på villatomter. Anläggningen inne-
bär inget större bidrag till bakp^^indsbelastningen.

I område 2 (.kommunen), mom 10 mils radie) och 4 (längre bort än 10 mil) sker
ett uttag av avverkningsrester på 160 kg/ha under hela omloppstiden från de sko-
gar där bränsle hämtas. Jämt fördelat över omloppstiden innebär detta ett uttag
av 2 kg N/ha, år. Fördelningen av det totala uttaget av avverkningsrester mellan
de olika områdena visas i figur 5:2.

Depositionsbidraget från anläggningen, emissioner från förbränning och transpor-
ter mm, är mycket litet jämfört med bakgrundsbelastningen i alla områden (se fi-
gur 5.5) och bör inte inte ge någon påverkan på ekosystemen, men som nämnts ti-
digare kan många små bidrag ge stora effekter!
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yyyyy Kritisk belastning efter uttag av avverkningsrester /yyyy

^XVs\ Kritisk belastning, enbart stamvedsuttag NNNNNN^SSSo\

0 4
% 0,001 0,06 0,001 0,01 0,001
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Figur 5:5 Anläggningens totala bidrag till kvävedepositionen i område 1, 2 och 3
jämfört med bakgrundsbelastningen.

Uttaget innebär en avlastning lokalt i områden där uttaget görs. De uppgifter om
kväve som här presenteras gällande VEGA illustrerar redan kända data ( se kapi-
tel 5:7 Kritisk belastning) om kritisk belastningsgräns för enbart stamvedsuttag
respektive uttag av stamved och avverkningsrester i Södermanland.

I område 4 (avstånd > 10 mil från anläggningen) blir depositionsbidraget synner-
ligen litet. Uttaget av avverkningsrester bör även i detta område medföra en ökad
kritisk belastningsgräns. Det är dock svårt att uppskatta depositionsbidraget då
området kan bli mycket stort.
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Kartorna* i figur 5:6 jämför hur stor andel hela landets skogsmark som tillförs
kväve utöver kritiska belastningsgränsen, vid skörd av a) enbart stamved eller b)
stamved plus grenar och barr. Kartorna gäller endast skogsmark där avverk-
ningsrester får skördas enligt Skogsstyrelsens allmänna råd^.

Överskridande
(minustecken =
underskridande)
i kg N/ha, år
Q Data saknas
I I < -1.4
Hl -1.4 - 0
Hl 0 - 3.0
• 3.0 - 7.0
• > 7.0

Figur 5.6 Överskridande I underskridande av kritisk belastningsgräns for
kväve i en "medianskog".
Vänstra kartan: Skörd av stamved
Högra kartan: Skörd av stamved samt högst 75% av grenar och barr

1: Källa: Ståndsortskarteringen, Sveriges Lantbruksuniversitet.
2: Skogsstyrelsen förordar extra restriktioner med bränsleuttag i de mest försurnings-

drabbade länen. Sådan "försurningshänsyn" ingår inte i underlaget för kartorna,
eftersom aska ändå måste återföras.
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En omloppstid (80 år) i skogen

En mycket förenklad bild som visar tillförsel och uttag av kvävet under en om-
loppstid i skogen i område 3 (inom en 10-mils radie från anläggningen), visas i fi-
gur 5:7. Siffrorna är satta med antagandet att bakgrundsdepositionen, samt emis-
sioner från förbränning är oförändrade under 80 år framåt i tiden. För transpor-
ter och bränsleproduktion används antagen emission år 2000.

Bakgrundsdeposition
720

Förbränning
Bränsleproduktion

transport
0,04

Figur 5:7 Kväve • tillförsel och uttag - under 80 år i skogen inom en 10 mils-
radie (kg I ha)

5.11 Miljöeffekter av Salixodling, kväveaspekten

Odling av Salix på jordbruksmark i Södermanland kommer att innebära en min-
skad kväveutlakning från åkrarna förutsatt att odlingen sker med "rätt" kunskap
om gödsling, kvävet i marken etc. Salix kräver stora mängder vatten under en
stor del av året vilket också innebär stort upptag av kväve och annan näring. In-
tensiv forskning om odling/gödsling av energiskog pågår på SLU. Delar av resul-
taten kommer att publiceras tidigast sommaren 1993.

Kortfattat kan man dock säga att odling av energiskog ger positiva effekter på
miljön. Begreppet kväveavlastning har dock inte samma innebörd för jordbruks-
mark som för skogsmark, där man vill hindra att kväve ackumuleras på lång sikt.
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6 SVAVEL

6.1 Inledning

Svavel tillförs atmosfären i stora mängder i form av svaveldioxid, som ingår i ga-
serna från rökgaser från vulkaner, industrier och vid förbränning av fossila
bränslen, t ex svavelhaltiga oljor. Större delen av svaveldioxiden oxideras i atmos-
fären till svavelsyra som när den deponeras kan leda till försurning av mark och
vatten och ge skador på växtligheten. Även svaveldioxid kan ge skador på växtlig-
het, mark och vatten.

De gröna växterna tar upp svavlet i form av sulfatjoner som sedan ingår i vissa
aminosyror. Den största delen av markens svavel är organiskt bundet och en
mindre del föreligger som växttillgängligt sulfat.

Emissionerna av svaveldioxid vid förbränning av biobränslen är lägre än vid t ex
kolförbränning på grund av biobränslenas låga svavelinnehåll. Den mängd svavel
som avges vid förbränning av biobränsle har upptagits vid trädens eller grödans
tillväxt. Enligt detta sätt att resonera ger biobränsleförbränning inget nettotill-
skott av svavel. Detta synsätt är dock inte helt accepterat eftersom verkan av sva-
veldioxid respektive svavlet i avverkningsresterna på kort sikt kan vara olika.
Här pågår litteraturstudier inom Bioenergiprojektet.

6.2 Bakgrund VEGA-fallet

Enligt skogsvårdsstyrelsens och länsstyrelsens bedömning är det sura nedfallets
direktpåverkan på träden och den fortlöpande försurningen av skogsmarken på
sikt ett allvarligt problem även i Södermanland. De direkta skadorna på skogen
bedöms ännu vara ganska obetydliga men symptom finns på en påverkan utöver
barrförluster. Det verkar som om skogsbeståndet numera har en lägre tolerans
mot ogynnsamma miljöfaktorer t ex extrema klimatförhållanden än tidigare.

Länets större sjöar visar inga tecken på försurning. Eutrofieringen bedöms i nulä-
get vara ett större problem än försurningen. Kraftigt försurade sjöar och vatten-
drag förekommer inom vissa högt belägna regioner i mellersta, södra och östra
länsdelen. Sjöarna är huvudsakligen mindre, näringsfattiga skogssjöar belägna
högt uppe i avrinningsområdena. Marken har där låg buffringsfönnåga mot sur
nederbörd.

Grundvattnet visar i stort sett inga tecken på försurning utom i den södra delen
av Eskilstuna kommun. Enstaka vattentäkter med surt eller korrossivt vatten
kan påträffas över hela länet, främst i områden med sura eller försurningskäns-
liga sjöar.
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I Södermanland står förbränning för de största svavelutsläppen, se figur 6:1.

SO'
7,8%

40,9%

51,3%

Förbränning Industriprocesser • • Samfärdsel

Figur 6:1 Fördelning av svaveldioxidutsläppen i Södermanland under 1988.

De svenska svavelutsläppen svarar för ca 20 % av svaveldepositionen i länet. För
att svaveldepositionen skall minska väsentligt bör utsläppsreducerande åtgärder
vidtas i de Östeuropeiska länder som står for den dominerande andelen (50 %) av
svaveldepositionen i form av långtransporterade svavelföroreningar.

6.3 Bränslebehov - uttag av svavel

Svavelhalten i biobränslen är normalt låg jämfört med fossila bränslen. I områden
med stort svavelnedfall är halterna något högre. Tabell 6:1 visar hur mycket sva-
vel som finns i bränslet utifrån VEGAs bränslebehov (144 000 ton TS), fördelat på
80% avverkningsrester och 20% Salix.

Bränsle

Avverkningsrester barr
Salix

Summa

* 0,06% ** 0,04%

Uttag/år
tonTS
115 200
28 800

144 000

Uttag/ha
ton TS

40
48

Område
ha

2 900
600

3 500

MängdS
ton

70*
10**

80

Tabell 6:1 Svavelmängd i bränslet.
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6.4 Emissioner och deposition från förbränning

Svavelhalten i bränslet bestämmer hur stora svavelutsläppen maximalt kan bli
vid förbränning. Efter förbränning återfinns den största delen av svavlet som sva-
veldioxid i rökgasen. Beräknat på VEGAs maximala bränsleförbrukning blir sva-
velemissionerna från anläggningen 75 ton S per år (30 mg S/MJ bränsle). Det är
ännu oklart hur mycket svavel som binds i askan vid trycksatt förgasning. Här
antas att cirka 5%, eller 5 ton, av svavlet i bränslet hamnar i askan men vissa
faktorer som t ex inblandning av dolomit vid fbrgasningen, indikerar att askan
kommer att binda större mängder svavel vilket skulle leda till lägre svavelemis-
sioner ur skorstenen.

Svavel deponeras dels med nederbörden (våtdeposition), dels fastnar luftburet
svavel på växtligheten (torrdeposition) och sköljs senare av med regn. Deposi-
tionsbidraget av svavel från förbränning i VEGA har beräknats i tabell 6:2 enligt
samma modell som beskrivs i avsnitt 5.4.

Avstånd (km)

1

5

10

20

50

S
g/ha, år

291

119

64

29

12

Tabell 6:2 Depositionsbidraget av svavel proportionerat for VEGAs utsläpp
utifrån modellvärden i "Miljökonsekvenser vid användning av
ammoniak för att reducera utsläppen av kväveoxider", FVL/SMHI.

Den uppmätta bakgrundsdepositionen av svavel i granskogsbestånd i Söderman-
land uppgår (enligt IVL) till ca 6 kg S /ha, år och den uppmätta bakgrundsdepo-
sitionen av svavel på öppet falt: Södermanland uppgår till ca 4 kg S/ha, år. Den
kritiska belastningsgränsen är i Södermanland för svavel mellan 3-8 kg S/ha, år. I
vissa delar av länet underskrids och i andra överskrids de kritiska belastnings-
gränserna.

Kraftvärmeverkets bidrag uppgår som mest till ca 5% av bakgrundsdepositionen
inom 1 km från anläggningen. 50 km från anläggningen uppgår bidraget till ca
0,2 % av bakgrundsdeposidonen.
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6.5 Emissioner från hantering och transport av bränsle

Svavelutsläppen från arbets- och transportfordon i samband med produktion och
frakt av biobränslet beror helt av svavel innehållet i dieselbränslet och på bräns-
leförbrukningen. Bränsleförbrukningen vid produktion av biobränslet är relativt
hög beroende på arbetsfordonens dåliga lastutnyttjande och på att det rör sig om
terrängtransport.

Förutsättningar för emissionsberäkningarna

Emissionerna från fordonen är beräknade utifrån energiförbrukningen i kapitel
4:4 och beräkningsunderlag enligt tabell 6:3. Utsläppen från Salixodling är base-
rade på direktflismetoden, dvs Salixskotten skördas och flisas i ett steg av samma
maskin. Emissionerna vid uttag av averkningsrester är baserade på en flisskörda-
re som skotar, flisar och transporterar flisen till avlägg. Transportemissionerna är
beräknade för ett medeltransportavstånd av 10 mil. Varje transportvända är såle-
des 20 mil. För svavelemissionerna 1990 antas bränslet vara vanlig dieselolja.
Emissionerna vid transport år 2000 baseras däremot på lättdiesel med ett svavel-
innehåll på endast 0,02 %. Bränsleåtgången för att producera biobränsle från Sa-
lix och avverkningsrester antas vara mindre i framtiden än idag.

Beräkningsunderlag

Dagens fordon (1990)
iSalix/awerkningsrester: Vanlig dieselolja klass 3:0,1 % svavel
Transport: Vanlig dieselolja klass 3: 0,1 % svavel

Framtidens fordon (2000)
|Salix/awerkningsrester: Vanlig dieselolja klass 3: 0,1 % svavel
Transport: Lättdiesel klass 2: 0,02 % svavel

Tabell 6:3 Beräkningsunderlag.
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Emissioner av svavel 1990
ton/år

Uttag av avverkningsrester 1,2
Odling och skörd av Salix 0,2
Transporter 1,0

Totalt 2,4
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Figur 6:2 Svavelemissioner från arbets- och transportfordon vid produktion av
biobränsle till VEGA

6.6 Summering

Det svavel som emitteras vid förbränning av biobränsle ger inget nettotillskott till
biosfären, till skillnad mot fossila bränslen, då biobränslets svavel kommer ifrån
skogsekosystemet.

Idrifttagandet av en VEGA- anläggning skulle (enligt IVL) medföra att utsläppen
av svaveldioxid från förbränning minskade totalt sett i Eskilstunaområdet.

De svavelemissioner, som en anläggning av VEGAs typ skulle ge upphov till sam-
manfattas i figur 6:3.



54

to
n/

dr
S

va
ve

l

8 0 ,

7 0 -

60 -

50 -

40-

30-

20"

10-

0 -I

75
MMMMWMMtMIIMM

•••_••_
Förbränning

1

Transport

1,4

Bränsleproduktion

Figur 6:3 Svavelemissioner från VEGA uppdelat på forbränning, bränsle-
transport och bränsleproduktion (1990-talets nivå).



55

7 KOL

7.1 Allmänt

Nettoutsläppen av koldioxid vid uttag och förbränning av avverkningsrester är
låga och på lång sikt försumbara jämfört med att låta avverkningsresterna ligga
kvar och brytas ned på hygget. Om man antar att det tar omkring 20 år för av-
verkningsrester att brytas ned naturligt så blir minskningen av koldioxidemissio-
nerna vid en övergång från ett fossilbaserat system till ett system baserat på bio-
bränsle måttlig de första 20 åren. Men under de följande decennierna blir skillna-
den i koldioxidutsläpp kraftig och sett under en skogsomloppstid blir koldioxid-
emissionerna för biobränslesystemet endast omkring 10% jämfört med fossil-
bränslesystemet för VEGA-fallet.

Datasimuleringar gjorda av SLU har visat att utnyttjande av biomassa genom
bortförsel av avverkningsrester endast obetydligt påverkar den långsiktiga kol-
ackumuleringen.

Koldioxid är intressant bara ur växthusgassynpunkt. Det finns emellertid andra
gaser som ger bidrag till växthuseffekten och vars emissioner kan påverkas av en
ökad användning av bioenergi. I denna fallstudie har dessa andra emissionsty-
per, framförallt lustgas och metan, inte kvantifierats då de endast utgör en liten
del av den totala växthuseffekten i samband med biobränslehantering. Avgången
av lustgas eller dikväveoxid i samband med ökad användning av biobränslen på-
verkas inom följande områden:

Askåterföring Askåterföring på skogsmark påverkar möjli-
gen avgången av dikväveoxid. Det råder dock
osäkerhet om avgången blir större eller min-
dre.

Förbränning Förbränning av fasta bränslen i CFB-pannor
ger ofta högre emissioner av dikväveoxid än
traditionell förbränning av t ex olja. Koleld-
ning i CFB-pannor ger större ^O-utsläpp än
fliseldning.

Metanemissioner som påverkas av en ökad biobränsleanvändning härrör huvud-
sakligen från förbränning och transport. Generellt sett emitteras mer metan vid
förbränning av flis än vid normal oljeeldning. Eftersom biobränsleanvändning ge-
nererar fler transporter ökar också metanemissionerna från dessa. Storleken på
den ökningen jämfört med det minskade koldioxidutsläppet är dock så liten att
den inte nämnvärt påverkar den totala växthusbudgeten. Användning av olja och
naturgas ger också upphov till metanemissioner p g a läckage och spill vid utvin-
ning och transport.
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Uttag med bränslet

Skogsbränsle innehåller normalt omkring 50% kol. Sammansättningen varierar
for olika bränslen men håller sig ofta inom följande intervall.

Kol Väte Syre Kväve Svavel

48-50% 5,6-6,2% 42-44% 0,3-1,0% <0,l%

Tabell 7:1 Kemisk sammansättning hos skogsbränslen

Vid slutawerkning består gran av 66% stamved, 2 % grenar, 6% bark och 7%
barr. I stamdelen ingår även toppen som ju hör till bränsledelen och den utgör
3-4% av totalvolymen. Stubbar och rötter ingår normalt inte i avverkningsrester-
na. Generellt sett kan antas att ca en fjärdedel av trädets biomassa ovan stubben
kan utnyttjas som bränsle. Resterande tre fjärdedelar blir industrivirke.

I praktiken kan endast ca 70 % av avverkningsresterna omhändertas. I vissa om-
råden som är speciellt känsliga kan restriktioner komma att utfärdas som be-
stämmer hur mycket som får tas ut

Tabell 7:2 visar hur mycket kol som finns i avverkningsrester beroende på vilket
kvantitetsmått som används.

Enhet

1 ton
1 ton TS

lm 3s
lMWh
1 hektar
1 hektar Salix

Kol

250 kg
500 kg
90 kg
105 kg
20 ton
24 ton

Koldioxid

900 kg
1 800 kg
330 kg
385 kg
73 ton
88 ton

Tabell 7:2 Kolinnehåll i avverkningsrester

7.2 Bidrag från Kraftvärmeverk, transporter,
maskiner mm

Uttag av trädrester

Dagens genomsnittliga kapacitet vid uttag (skotning) av trädrester är 15-25
m^s/timme beroende på avstånd till avlägg. Finns stora mängder trädrester blir
kapaciteten 30-40 m^s/h. Koldioxidutsläppet från fossilbränsleanvändningen vid
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uttag och flisning av avverkningsrester är direkt proportionell mot energiåtgång-
en. Under antagande att uttagskapaciteten är 20 m^s/h for en flisskördare som
förbrukar 35 liter diesel i timmen blir bränsleåtgången 1,7 liter diesel per kubik-
meter stjälpt mått. Om 80 % av bränslet till VEGA är avverkningsrester och kol-
dioxidemissionerna vid förbränning av dieselolja är 2,7 kg per liter diesel så blir
de totala koldioxidemissionerna från uttag och flisning av avverkningsrester 2
100 ton per år.

Odling och skörd av Salix

Energiförbrukningen och därmed koldioxidemissionerna från fossilbränslean-
vändning i samband med odling och skörd av Salix beror på vilket skördesystem
som används. Ett system med skottskörd och separat flisning vid avlägg förbru-
kar mer energi än ett system där Salixen skördas och flisas i samma moment. I
den här fallstudien antas att Salix skördas enligt det senare systemet och att den
totala bränsleförbrukningen är 1,0 liter diesel per kubikmeter stjälpt mått. Om
20 % av bränslet till VEGA utgörs av Salix blir då de totala koldioxidemissioner-
na från framtagande av Salixbränslet 500 ton koldioxid per år.

Transporter

Det årliga antalet transporter till anläggningen är beräknat till 12 000 stycken
inklusive transporter av restprodukter och tillsatsmedel. Transportavstånden
har antagits vara i medeltal 10 mil vilket innebär 20 mil tur och retur. Bränsle-
förbrukningen har antagits vara 4,8 liter per mil. Dessa antaganden innebär att
koldioxidemisssionen från transporterna blir 3 100 ton per år.

Förbränning

Utsläppen av koldioxid vid förbränning av avverkningsrester och Salix har anta-
gits till 350 kg/MWh bränsle. Koldioxidutsläppen från koleldning antas vara 365
kg/MWh.

7.3 Budget

En övergång från stamvedsskörd till ett system med helträdsawerkning innebär
en negativ effekt på koldioxidbalansen. Detta beror på att mängden organiskt
material på och i marken minskar. Den negativa effekten på koldioxidbalansen
är dock mycket liten i förhållande till andra koldioxidkällor så som eldning av
fossila bränslen. Den frigjorda mängden koldioxid vid uttag och förbränning av
avverkningsrester skall jämföras med alternativet att låta resterna ligga kvar på
hygget- Under antagandet att det tar cirka tjugo år för naturen att bryta ned av-
verkningsresterna på hygget så minskar den frigjorda koldioxidmängden efter
tjugo år vid uttag och förbränning av avverkningsrester jämfört med att låta
resterna ligga kvar på hygget.
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Odling och skörd av Salix på åkermark ger en temporär positiv effekt på kol-
dioxidbalansen. Det beror på att Salix binder mer kol i organiskt material per
ytenhet än vad traditionell spannmålsodling gör.

Resonemanget att förbränning av skogsflis och salix inte ger något nettoutsläpp
av koldioxid bygger på antagandet att all koldioxid som assimilerats i växterna
under tillväxttiden bryts ner med en konstant mängd per år och åter blir till kol-
dioxid och vatten när avverkningsrester lämnas på marken att förmultna. Detta
är en approximation och i verkligheten är det mycket mer komplicerat än så. Av-
verkningsrester består av olika komponenter med olika nedbrytningstid. I början
domineras nedbrytningen av de mer lättbrytbara delarna, barr och fina kvistar,
och senare av de mer svårnedbrytbara ämnena som lignin. Nedbrytningen gyn-
nas av fuktig mark och av att materialet har markkontakt.

Kvistar och grenar har mycket skiftande nedbrytningstid beroende på trädslag
och yttre förhållanden. Vedresters halveringstid anges i litteraturen till mellan 4
och 40 år. Nedbrytningen är snabbast i början för att avta med tiden då mer
svårnedbrytbara veddelar återstår. Barr bryts ner fort och på bara några år kan
barren ha förlorat 50 % eller mer av sin ursprungliga vikt. Därefter avklingar
nedbrytningen eftersom nedbrytningshastigheten minskar avsevärt. I den här
studien antas att nedbrytningstiden för avverkningsrester är i medeltal 20 år.
Detta är ett grovt antagande. Det torde vara rimligt att huvuddelen av veden
bryts ned på den tiden. Den återstående svårnedbrytbara vedresten behöver för-
modligen längre nedbrytningstid än så. På länge sikt påverkas inte mängden
bundet kol i skog och mark sett som långsiktiga medelvärden av om bränsle tas
ut eller inte.

VEGAs koldioxidbalans

I figur 7:1 visas koldioxidbalansen för fallet VEGA. Figuren är gjord specifikt för
VEGA fallet och är baserad på följande antaganden.

Användning av en konstant mängd bränsle per år, 720 GWh.
Bränslet består av 80 % avverkningsrester och 20 % Salix.
Avverkningsrester bryts ner med en konstant mängd per år under 20 år.
Salixodlingar skördas vart fjärde år.

1 figuren visas också en jämförande kurva för hur mycket koldioxid som skulle
släppas ut om bränslet var kol istället för biobränsle.
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Kol-jämförelse

Avverkningsrester

Transporter

C o j i -ar

Kol-Jämförelse:

Transporter:

Koldioxidutsläpp från en motsvarande koleldad anläggning. Utsläpp for
hantering och transport av kol är inte medräknat.

Koldioxidutsläpp från uttag, flisning av avverkningsrester och odling och
skörd av Salix, samt utsläppet från transporter.

Avverkningsrester: Nettoutsläpp av koldioxid jämfört med att låta avverkningsresterna for-
multna på hygget med en genomsnittlig nedbrytningstid pa 20 år.

Salix: Nettobildning av koldioxid jämfört med odling av stråsäd på åkermarken.

Figur 7:1 Koldioxidbalans för VEGA under 80 år, kton koldioxid

Ur figur 7:1 framgår att koldioxidutsläppen till följd av fossilbränsleanvändning i
samband med framtagandet av biobränslet är mycket litet. Likaså är den mängd
koldioxid som binds i Salix jämfört med alternativet med stråsädsodling liten.
Mängden koldioxid som frigörs ifrån förbränning av avverkningsrester jämfört
med att de får förmultna på hygget planar som förväntat ut efter 20 år medan
jämförelsekurvan med koleldning stiger brant.

En jämförelse under en skogsomloppstid, 80 år, mellan VEGA och motsvarande
koleldade alternativ för produktion av 720 GWh visas i tabell 7:3.

VEGA

Transport
Avverkningsrester 80%
Salix 20%

Summa

460
1900
-125

2 235

KOLELDAD ANLÄGGNING

koleldning
kolutvinning
transport

Kton CO2

21000
data saknas
data saknas

21000 kton CO2

Tabell 7:3 Koldioxidutsläpp for VEGA och en motsvarande koleldad anläggning



Koldioxidutsläppen blir ca 10 gånger större för kolfallet än för VEGA-fallet un-
der en omloppstid, dvs koldioxidutsläppen från VEGA är endast 10% jämfört med
kolfallet. I ett 200-årsperspektiv är däremot koldioxidemissionerna från VEGA
endast 5% jämfört med kolfallet. Det bör påpekas att det för kolfallet inte har in-
räknats några koldioxidutsläpp som uppstår vid utvinning, hantering och trans-
port av kol.
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8 MINERALER

8.1 Försurningen

Det sura nedfallet leder till att marken försuras och viktiga mineralämnen lakas
ut. Vid uttag av avverkningsrester förs viktiga mineralämnen bort. Dessa åter-
finns i askan efter förbränningen av avverkningsresterna och bör återföras for att
inte skogsmarken på sikt skall utarmas på näringsämnen. En utarmning av nä-
ringsämnen kan leda till att andra ämnen än kväve inom en eller flera omloppsti-
der kommer att begränsa tillväxten.

Vittringen av berggrundsmaterial och mineralpartiklar i marken frigör nya mine-
ralämnen och neutraliserar de försurande ämnena. I stora delar av Sverige är
dock vittringen inte tillräcklig för att kompensera förlusterna vid ett helträdsut-
tag. För konventionell stamvedsawerkning kan vittringen ensam ersätta växtnä-
ringsförlusterna av magnesium och kalium, men inte av kalcium. Om helträdsut-
nyttjande genomförs konsekvent kommer mineralbalanserna att bli negativa i
stora delar av landet, särskilt i söder, där den försurande depositionen redan or-
sakat minskade förråd av växttillgängliga mineraler.

Berggrunden i Södermanland består av urberg av främst gnejser och graniter.
Dessa bergarter är svårvittrade och ger kalkfattiga och försurningskänsliga jord-
arter. I länets högre partier, som i stor utsträckning utgörs av skogsmarker, är
moränen utsvallad och jordlagret ofta tunt. Stora delar av de sörmländska skogs-
markerna kan befaras vara försurningskänsliga. En karta över markens mot-
ståndskraft mot försurning, baserad på geologiska faktorer, har tagits fram för
Södermanlands län (Rudmark, 1992), se figur 8:3 med kommentar i slutet av
kap. 8.

I Södermanland kan således uttag av avverkningsrester leda till negativa mine-
ralbalanser och bör kompenseras med återföring av aska eller liknande vitalise-
ringsmedel.

8.2 Mineralbalanser och askåterföring

Figur 8:2 visar kartor på balansen kemisk vittring minus skördeförluster för Ca,
Mg och K (baskatjoner) vid konventionell stamvedsawerkning respektive hel-
trädsutnyttjande där högst 75% av grenar och barr tas ut. Kartorna gäller enbart
skogsmark där bränsle får tas enligt Skogsstyrelsens allmänna råd om helträds-
utnyttjande.

Kartorna återspeglar resultatet av modellberäkningar baserade på material från
riksskogstaxeringen och ståndortskarteringen och utgår från att avverkningsres-
ter lämnas jämt spridda på marken alternativt att all biomassa ovanför stubben
tas ut vid helträdsutnyttjande. I verkligheten lämnas dock avverkningsresterna i
högar och strängar.



Vid en ökad markförsurning löses bl a aluminium ut. För att motverka effekterna
av markförsurningen måste man antingen öka baskatjonhalterna i marken, eller
minska aluminiumhalterna, så att kvoten (Ca + Mg + K)/A1 överskrider 1. Al-hal-
terna kan minskas genom minskad deposition av luftföroreningar eller med kalk-
ning. Baskatjonhalterna kan höjas genom vitaliseringsåtgärder t ex askåterfö-
ring. Figur 8.13 visar graden av försurningspåverkan vid dagens deposition, för
olika skogbruksscenarier. Stamvedsuttag med 50 respektive 100% återföring
samt helträdsutnyttjande med 100% återföring.

BC/AI. 10% Hl
100% BC återföring

0.0 lo 0.1
0.1 lo OJ
0.3 lo 0.6
0.6 u 1.0
[Si to*

Helträdsutnyttjande

BOAI. 10%-lil
100% BC ilerforinj

0.0 lo 0.1
0.1 to 03
OJ lo 0.6
0.6 lo 1.0
IX) l o *

Figur 8:1 Beräknad (Ca + Mg + K): Al vid stamvedsavverkning och olika grader
av återföring av näringsämnen, samt vid helträdsutnyttjande och åter-
faring av näringsämnen.

Helträdsutnyttjande och 100% mineralåterföring är det bästa alternativet. I detta
fall utnyttjar man att kväve tas ut ur systemet och man minimerar därmed kvä-
vets försurande effekt. Svaveldepositionen måste minskas kraftigt under alla om-
ständigheter.

VEGA kommer att producera ca 6750 ton aska per år, vilken rent teoretiskt skul-
le kunna kompensera för uttaget av avverkningsrester på 2.900 ha per år. Sam-
mansättningen på den aska som produceras vid förgasning är ännu inte helt veri-
fierad. Målsättningen är att askan skall kunna spridas i skogen. Det kan dock bli
problem med att återföra denna aska eftersom det är en biandaska. 2C % Salix i
bränslet kan ge höga halter av kadmium i askan. Alternativet till att återföra as-
kan till skogen är deponering.
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Magnesium
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Mineralbalans (vittring minus skördförlust)
Kartorna gäller endast skogsmark där grenar och barr får tas ut

Skörd av stamved (ej grenar och barr) enligt skogsstyrelsens allmänna råd
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Skörd av stamved + grenar och barr enligt skogsstyrelsens allmänna råd (dock högst 75%)
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MARKENS FÖRSURNINGSKÄNSLIGHET BASERAD PÅ GEOLOGISKA FAKTORER
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Figur 8:3 Försurningskänslighetskarta
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KOMMENTARER TILL KÄNSLIGHETSKARTAN (Figur 8:3)
[Rudmark, 1992]

Det finns endast ett par klass 1-områden i länet. Ett relativt stort sådant område
finns mellan Eskilstuna och Strängnäs. Där förekommer olika leror, vilka allmänt
håller en viss kalkhalt. Denna varierar avsevärt och kan lokalt vara ganska hög
Ett andra område med kalkhaltiga leror finns väster om sjön Klämmingen i
trakten av Dillnäs. Kalkhalten är där ganska låg men förekommer allmänt i le-
rorna.

Klass 2-områden förekommer i betydligt större omfattning. Dessa områden utgörs
vanligen av finkorniga sediment. Regionalt sett finns sådana främst i nordöstra
länsdelen söder om Mälaren i ett stråk mellan Eskilstuna i väster och Selaön i ös-
ter. I detta stråk ligger större delen av Strängnäs kommun.

Andra större lerområden - klass 2 - finns exempelvis mellan Nyköping och sjön
Yngaren, väster om sjön Kiämmingen, vid Vagnhärad, kring och söder om Valla
samt vid sjön Öljaren i västra länsdelen. Dessutom förekommer ett flertal mindre
lerområden spridda över länet.

Mellan sjön Öljaren och Hälleforsnäs finns ett ganska brett stråk som har marke-
rats som klass 2. Där uppträder en 2-3 km bred diabasgång. Moränen i omedelbar
anslutning till gången håller höga halter av diabas, vilket bl a ger sig till känna
genom en helt annorlunda växtlighet än i omgivande terräng. Även några mindre
sjöar vid och på själva diabasgången har bättre vattenkemi än normalt för länet.

Större delen av Södermanlands län utgörs av klass 3-områden. Framför allt är det
områden med normal sandig - moig urbergsmorän som har betecknats på detta
sätt. Denna morän består till övervägande del av olika graniter. Sammansätt-
ningen varierar mycket, men generellt sett är moränen i länet en normal mellan-
svensk urbergsmorän. Störst utbredning har denna moräntyp i länets centrala
del.

Områden med dålig motståndskraft mot försurning - klass 4 - finns spridda över
hela länet. Mest allmänt förekommer sådana områden vid Östersjökusten, där
framför allt större ytor med kalt berg klassificerats på detta sätt. Kalt berg upp-
träder dock även i andra länsdelar, såsom exempelvis i Kolmården, vid sjön Tis-
naren och på några öar i Mälaren.

Även områden som dominerats av sand och grus har betecknats som klass 4. Det
finns flera mycket stora grovkorniga rullstensåsar som löper tvärs genom länet.
Av dessa kan nämnas Köpingsåsen, Katrineholmsåsen, Badelundaåsen och Upp-
salaåsen. Vid Nyköping finns även några utbredda och isolerade avlagringar med
grova isälvssediment, av vilka de största är Larslundamalmen och Stigtomtamal-
men väster om Nyköping.
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9 TUNGMETALLER

9.1 Bakgrund

Kretsloppet av mineraler, mikronäringsämnen och tungmetaller vid biobränsleba-
serad kraftproduktion kan förenklat beskrivas som fyra delar:

I Tillförsel av föroreningar och näringsämnen till mark för bränsleproduktion.
II Upptag av ämnen vid biobränslets tillväxt och hantering.
III Utsläpp till luft och vatten vid energiproduktion.
IV Återföring till skogen av askornas mineraler och mikronäringsämnen.

Ur hälso- och miljösynpunkt är det framförallt kadmium och kvicksilver som upp-
märksammas eftersom dessa i många fall ger minst marginal till skadliga effekter
på människan.

Möjligheten att sluta kretsloppet begränsas i huvudsak av eventuell giftverkan av
kadmiet i askorna. Generellt gäller att kadmium är mycket mobilt vid de förhål-
landen som råder i mark. Laboratorieförsök med flygaska från eldning med skogs-
bränslen har visat att en stor del av kadmiuminnehållet i flygaska lakas ut redan
vid neutrala eller svagt sura förhållanden (bilaga 2). Detta är en indikation på att
kadmiet kan bli relativt lättillgängligt för ekosystemet. Kunskaperna om restpro-
dukterna från forgasningsteknik är bristfälliga. En eventuell ammoniakinsprut-
ning i rökgaserna för att minska NOx-emissionerna sker i VEGA efter avskiljning
och påverkar således ej askans egenskaper.

För kvicksilver gäller generellt vid förbränning att övervägande delen följer med
rökgaserna. Eftersom halten i bränsle oftast är låg blir utsläppen små. Något net-
totillskott till biosfären fås ej i ett regionalt eller globalt perspektiv.

I följande sammanställning görs en uppskattning av kadmiumbalansen för bio-
bränsleproduktion på skogs- och åkermark samt vid biobränslebaserad elproduk-
tion med forgasningsteknik. Underlag för beräkningarna samt en karakterisering
av bränslen och askor ges i bilaga 2.

9.2 Kadmiums kretslopp

Flöden och förråd

Utsläpp och deposition av kadmium i Sverige har under de senaste årtiondena
minskat radikalt till följd av åtgärder inom och utom landet. Luftutsläppen i
Sverige från punktkällor har reducerats från ca 25 ton per år i början av 70-talet
till 2 ton 1990.

Luftdeposition över Sverige anges i officiell statistik till ca 20 ton per år eller ca
0,5 g/ha och år. Utsläppen av kadmium till vatten från punktkällor har sedan bör-
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jan av 70-talet kunnat reduceras från ca 10 ton till ca 2 ton per år.
En bedömning av totala flöden och förråd av kadmium i Sverige ges i tabell 9:1. I
följande avsnitt görs en generell beskrivning av situationen for skogs-och åker-
mark samt en uppskattning av en VEGA-anläggnings påverkan på kadmiumba-
lansen.

Teknosfären totalt:
Batterier
Legeringar
Hushållsavfall
Industriavfall
Avfallsförvar:
Gruvor
Metallverk
Järn- och stålindustri
Skogsindustri
Kommunala avfallsanl
100 TWh biobränsleeldning
- med askåterföring
- med askåterföring till skog
- utan askåterföring
Skog, 3 alternativ
- inget bränsleuttag
- max. bränsleuttag
- d:o med askåterföring
Åker, 3 alternativ
- inget bränsleuttag
- max. bränsleuttag
- d:o med askåterföring

Summa:
DFrån teknosfären till kommunala :

Till-
försel

ton/år
Ca 150

(100)

(10)

40

30-75

15-35
6 2 )

40 «

11,5 3)

11,5 3)

11.53)

ca 26

ca 26

ca 30,5

3,1

3,1
10,1

250-350

Bortförsel

Vatten
ton/år

?

1

2
?

0,6

0,1

ca 10

ca 10

ca 10

0,1

0,1

0,1

10-15

ivfallsfbrvar
3) Från skog och åker till energianläggningar

5)Askåterföring

Luft Export
ton/år j ton/år

? ?

20 «
ca20 1 }

0,1

2

? c a 8 4 )

?

0,1
?

? 11,55 )

? 4 ,5 5 )

? 0,00

- 62>

- 102)3)
- 10 2)3)

0
7 3)

7 3)

ca 2,3

Förrådsökn.

ton/år %
110 2

39 3,00

25-70 ca 13

5-25 10

5?

39,5 ?

0

7

11,5

ca 10 0,1

ca 6 0,05

ca 10 0,1

3 0,2

-4 -0,2

3 0,2

ca 250

2) Från skog till skogsindustri

För-
råd

ton
5 000

1

1200

200-500

100-200

?

9

9

9

12 000

12 000

12 000

1700

1700

1700

ca 20 000

4) Export av stoft från Scandust (Helgesson 1992)

Tabell 9:1 Flöden och förråd av kadmium i Sverige (Underlag från 1988-92).
Källa : TÅbyhammar, MFahlin, S. Holmroos, Rapp GU-V92:83.
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Kadmiumbalans för skogsmark

I Sverige finns 23,3 Mha skogsmark. Markens kadmiuminnehåll påverkas av de-
position från atmosfären, naturliga vittrings- och jonbytesprocesser, upptag i
växtlighet samt utlakning till grundvatten och ytvatten. Det totala kadmiuminne-
hållet bundet i mineral i växtzonens översta halvmeter har uppskattats till 12 000
ton.

Till skogsmark tillförs årligen ca 26 ton kadmium. Uttaget av timmer och massa-
ved från skog till skogsindustri gör att ca 6 ton kadmium årligen bortförs från
skogsmark. Utlakning från vegetationszonen till yt- och grundvatten bedöms vara
ca 10 ton per år. En stor del av utlakat kadmium fastläggs i markens djupare
skikt och i utströmningsområden. Stora skillnader mellan olika områden kan fö-
rekomma beroende på lokala faktorer.

VEGAs energiproduktion skall till 80% baseras på skogsbränsle i form av avverk-
ningsrester. Dessa utgör ca 25% av avverkad biomassa vid gallring och slutav-
verkning. Energibehovet motsvarar en årlig slutawerkning av ca 2 800 ha skogs-
mark. Med avverkningsresterna bortförs ca 34 kg kadmium. Uttaget blir ca 12
g/ha eller 0,15 g/ha och år vid en omloppstid på 80 år (bilaga 2). En återföring av
aska till skogsmark innebär inte någon ökning av kadmiumhalten i skogsmark
räknat på skogens omloppstid.

Kadmiumbalans för åkermark

I Sverige finns ca 2,9 Mha åkermark varav ca 0,4 Mha är tillgängliga för alterna-
tiv produktion. Förändringar i markens kadmiuminnehåll beror till största delen
på atmosfäriskt nedfall samt på att kadmium tillförs med fosforgödsel. Mindre
mängder tillförs även av naturliga vittringsprocesser samt vid kalkning och slam-
gödsling. Bortförseln, som idag är obetydlig, sker genom upptaget i växtligheten
samt utlakningen till grundvatten och ytvatten. Det totala kadmiuminnehållet
har uppskattats till 1 700 ton i matjorden (20 cm). En balansberäkning i ton/år
och g/ha redovisas i tabell 9:2.
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Tillförsel
Nedfall

Fosforgödsel
Kalk
Slam

Bortforsel
Läckage
Grödor

Summa

Summa
Nettoökning

Mängd k<
ton/år

2

<1

0,1

0,1
= 3,1

0,1
<0,03

= 0,1
_ q

irlTniijiri i

g/ha, år

0,70
<0,34

0,03
0,03

~ 1

0,003
0,001

= 0,004
= 1

Tabell 9:2 Kadmiumbalans for åkermark

Den totala kadmiummängden i åkermark ökar således med ca 3 ton per år. En or-
sak till detta är att kadmium kvarhålls i större omfattning vid högre pH-värde
samt vid höga halter av organisk substans och finkornig lera.

För VEGA anläggningen avses ca 20 % av tillförd energi utgöras av Salix. Detta
bränsle har relativt höga halter av kadmium jämfört med skogsbränslen. Med en
årlig tillväxt på 12 ton TS per ha och en omloppstid på fyra år behövs 2 400 ha
åkermark varav 600 ha årligen skördas. Från Salixodlingarna bortförs då årligen
ca 34 kg kadmium. Utslaget på hela Salixodlingen blir den årliga reduktionen ca
14 g/ha nyttjad åkermark.

Kadmiumbalans vid energiproduktion med VEGA

VEGA anläggningen kommer under ett medelår att förgasa och elda avverknings-
rester och Salix innehållande ca 70 kg kadmium (bilaga 2). Eftersom ingen full-
skaleanläggning finns med den aktuella tekniken blir bedömningar av kadmiets
väg genom anläggningen osäker.

Några principiella antaganden kan göras. Eftersom forgasning av biobränslen
görs i en kemiskt reducerande miljö i motsats till konventionell förbränning som
är en oxidationsprocess ökar potentialen för bildande av gasformiga metaller. Ef-
tersom sulfidbildningen av metallerna troligtvis blir låg ökar risken att flyktiga
metaller kan emitteras till luft.

Uppgifter om kadmiumhalter i rökgaserna finns ej. I balansberäkningen används
typvärdet 0,2 ug/MJ. Detta värde är representativt för en större biobränsleeldad
CFB-panna med effektiv stoftreningsutrustning. Utsläppen vid förgasning kan bli
betydligt högre.
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Kadmiumhalten i kondensatet från biobränsletorken har antagits bli 10 ug/1 vil-
ket motsvarar maxnivån vid en befintlig bränsletorkanläggning.

Den blandade restprodukten från anläggningen består av förgasaraska,
cyklonaska från gaskylaren, filteraska, halvkalcinerad dolomit och ofbrbränt ma-
terial. Den totala askmängden vid fulldrift förväntas bli ca 1 500 kg TS/h varav
brännbart kol utgör 20-40%. I askorna återfinns troligtvis relativt låga halter av
kadmium. Det antagna medelvärdet i den blandade restprodukten är 5 mg/kg.

En bedömning av hur kadmiumfbrdelningen blir mellan emissioner till luft och
vatten samt fast avfall görs i tabell 9:3. En utförligare redovisning ges i bilaga 2.

Tillförsel av kadmium
Avverkningsrester
Salix
Dolomitkalk

Utsläpp till luft
Från förbränning
Utsläpp till vatten
Kondensat från bränsletork
Processavloppsvatten
Fasta restprodukter
Förgasar-, cyklon- och filteras-
ka, halvkalcinerad dolomit
samt oförbränt kol (20-40%)

Mängd/
volym
(kton
TS/år)

Cd-halt

(mg/kg)

113 0,3
28 1,2
1,9 0,5
Summa tillförsel:

(Mm3/år)
0,12
0,01

(kton / år)

(ug/MJ)
0,2?

(Hg/I)
10
0

(mg /kg)

7,2 5?

Summa bortförsel:

Cd-mängd

(kg/år)

34
34
1,0

0,5 ?(0-70)

1,2

38 ? (0-70)

40 ?(70)

% av tot
Cd

tillförsel

48
48
1

100

1(0-100)

2

54(0-100)

57?(100)

Tabell 9:3 Kadmiumbalans i VEGA-anläggningen.

Skillnaden mellan tillfört och bortfört kadmium i tabellen visar på bristerna i un-
derlag och gjorda antaganden.

9.3 Slutsatser

Kretsloppet vid biobränslebaserad energiproduktion innebär generellt att små
mängder tungmetaller motsvarande innehållet i bortförd biomassa återfinns i
restprodukten. Vissa lättflyktiga metaller kommer dock att följa med rökgaserna.
Ur miljö-och hälsosynpunkt är troligen kadmium gränssättande. Kvicksilver
emitteras i ungefar samma utsträckning som vid annan omvandlingsteknik.



71

En översiktlig kadmiumbalansberäkningen for VEGA-anläggningen gav att den
totala kadmiumtillforseln i bränslet blir ca 70 kg/år. Uppgifter om fördelningen av
kadmiet mellan aska och rökgaser vid förgasningsteknik finns ej. Det är dock ej
uteslutet att en hög andel av kadmiet kan passera rökgasreningsstegen i anlägg-
ningen. Om allt skulle följa med rökgasen blir utsläppet från 30 st VEGA anlägg-
ningar ca 2 ton per år dvs lika stort som dagens totala kadmium emissioner från
punktkällor i Sverige. Konsekvenserna för miljön av detta kan få stor betydelse.

Höga kadmiumhalter är ett växande problem för åkermark i Sverige. Översiktliga
balansberäkningar visar på möjligheten att utnyttja Salix för att rena åkermark
från kadmium. Detta är en intressant möjlighet som bör undersökas vidare.

Återfbring av askan till skogsmark blir troligtvis önskvärd i framtiden. Askåterfö-
ringen innebär ingen ökad belastning för skogsmarken. Om kadmiumhalten i as-
kan, med hänsyn till övrigt nedfall, visar sig bli för hög för askåterföring kan re-
ning av aska också bli aktuell.

Kadmiumhalten i kondensatvattnet från bränsletorkanläggningar överstiger tro-
ligtvis inte rekommenderade maxhalter för inkoppling till VA-nätet. För att röt-
slammet från reningsverk skall klara riktlinjerna för återföring till jordbruks-
mark måste dock medelbelastningen vara lägre. För känsliga organismer bör en
utspädningsfaktor på 10-100 ggr ge tillräcklig säkerhet mot ekologiska effekter.
Några problem att uppnå detta förutses ej.
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10 PÅVERKAN PA FLORA OCH FAUNA

10.1 Inledning

I Skogsstyrelsens "Allmänna råd för helträdsutnyttjande" avråds från uttag av
avverkningsrester på torra näringsfattiga marker med tunt humusskikt och på
marker med hög deposition av kväve och svavel. Råden har dock inte utformats
med tanke på djur och växter, utan enbart utifrån markens egenskaper. I länssty-
relsens naturvårdsprogram för Södermanlands län redovisas värdefulla områden
för naturvård och friluftsliv. Bland annat finns tre naturreservat klassade som
högsta naturvärde inom en två mils radie.

10.2 Emissioner

Kraftvärmeverkets depositionsbidrag av kväveoxider och svavel bedöms ge ett li-
tet tillskott jämfört med nuvarande bakgrundsbelastning. Kraftvärmeverkets bi-
drag av kväve kommer att assimileras av vegetationen och kommer inte att leda
till ökad försurning av grund- eller ytvatten. Detta förhållande kan komma att
förändras i framtiden om bakgrundsdepositionen ökar eller om vegetationens kvä-
veupptag minskar, t ex vid en försämrad vitalitet i skogsbestånden. På grund av
bakgrundsbelastningen kan dock redan idag floraförändrande effekter uppkomma
i vissa naturtyper som är känsliga för kvävetillskott, exempelvis ängsmarker och
högmossar. Bl a kan nämnas Sofiebergsåsen med sin rika torrängsflora.

Inte heller kraftvärmeverkets haltbidrag av kväveoxider och svavel bedöms ge
upphov till skador på vegetationen vid jämförelse med kända kritiska haltnivåer
(ref. IVL).

Rökgasrening med åtföljande ammoniakutsläpp ger förhöjd kvävedeposition av
ammoniumkväve i närområdet jämfört med kvävedepositionen orsakad av större
mängder utsläppt NOX utan rening. Detta kan i det lokala perspektivet ytterliga-
re försura mark och bidra till skador på miljön, t ex skador på barrträd i skogs-
bryn. Bidragen är dock små och har sannolikt endast en viss betydelse i områden
som redan är starkt försurade och kvävebelastade. Lokalisering av anläggningar
med ammoniakutsläpp bör företrädesvis ske till områden med låg svavel- och kvä-
vebelastning. (Miljökonsekvenser vid användning av ammoniak för att reducera
utsläppen av kväveoxider, IVL, 1992).

För att inte redan påvisade ekologiska störningar i Södermanland skall förvärras
bör belastningen av luftföroreningar minska. För både svavel och kväve gäller att
minskade utsläpp i Europa kommer att förbättra situationen för mellersta
Sverige. Även när det gäller svenska utsläpp, t ex från biltrafik kan en ordentlig
minskning ge positiva effekter. De utsläppsminskningar som behövs kommer dock
att ta tid att genomföra. Ozonhalterna i området är, liksom i hela södra Sverige,
så höga att de bedöms ge upphov till skördebortfall hos vissa grödor och kan på-
verka barrträdens fotosyntes negativt.
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10.3 Uttag av avverkningsrester

Uttag av avverkningsrester genom hel trädsutnyttjande tillsammans med kom-
pensationsåtgärder (askåterföring etc) kan leda till effekter på floran; uteblivet
skydd (mot uttorkning, temperaturextremer, minskad beskuggning) på hygget,
minskad tillgång på substrat for framförallt nedbrytande svampar samt minsk-
ning av näringsämnen och organiskt material i marken.

Helträdsutnyttjande är positivt for vissa arter av kärlväxtfloran och negativt för
andra. Bland annat gynnas lingon och blåbär samt gräs medan produktionen av
hallon på hyggen minskar. Hänsyn till flora och fauna utgör ingen begränsning av
den mängd bränsle som kan tas fram ur skogen.

Det väsentliga är att döende eller död ved finns tillgänglig i skogarna särskilt ved
av asp och ek m fl lövträd. De djur eller växter som är beroende av döende ved el-
ler död ved som livsmiljö eller föda kan annars påverkas. Om man medvetet låter
enstaka träd av dessa arter åldras och brytas ned naturligt och i övrigt lämnar
några vindfällen kan man utan någon negativ påverkan på flora och fauna med
rationella metoder ta ut de bränslekvantiteter som ingår i potentialbedömningar-
na.

För de flesta djur- och växtarter sker den avgörande förändringen av livsvillkoren
som ett resultat av avverkningen som sådan, men ytterligare effekter till följd av
uttag av avverkningsrester har noterats.

Sammanfattningsvis är kunskapen om den inverkan som uttaget av avverknings-
rester har på vanligt förekommande arter förhållandevis god, medan kunskapen
om effekter på ovanliga arter och arter med speciella livsvillkor eller ståndorts-
krav är dålig.

Odling av Salix kan vara positivt för både flora och fauna om planteringen görs så
att ett omväxlande landskap erhålls och småbiotoper bevaras. Floran i en energis-
kog är kraftigt ogräsdominerad. En del mindre vanliga arter från t ex skogs- och
kärrmiljöer kan förekomma.

Energiskogsodlingar kan ge föda och skydd åt diverse djur. Älg, rådjur och sork
kan dock åsamka stora skador på unga energiskogodlingar. Många fågelarter t ex
fasan, kärrsångare och törnsångare gynnas av energiskogen medan andra s k
öppenmarksarter, t ex lärkan missgynnas. Energiskogen får också positiv effekt
på den primitiva markfaunan, t ex daggmaskarna, genom att jorden inte bearbe-
tas lika ofta som i normalt jordbruk. Detta gynnar daggmaskätande arter som
t ex koltrast, igelkott och grävling.
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11 BULLER

Maskinbuller vid bränsleuttagen i skogen och vid bränsle på vägen till kraftvär-
meverket är en arbetsmiljöfråga för maskinföraren och skogsbruket (se kap. 12
"Hälsa och säkerhet" under arbetsmiljö).

11.1 Transporter

Framförallt vägtransporter av bränsle, restprodukter m m kan ge upphov till stö-
rande buller vid passage av känsliga områden såsom bostäder och serviceinrätt-
ningar. Transporterna sker dock huvudsakligen på skogsbilvägar i glesbebyggda
områden och på större trafikleder som redan har en betydande trafik. Eftersom
bränslet, som svarar för det i särklass största antalet transporter, dessutom
transporteras på olika vägar från många olika platser blir trafiktillskottet på de
stora trafiklederna synnerligen marginellt. Problem kan däremot uppstå vid an-
läggningen där all trafik till och från denna strålar samman samt eventuellt även
i angränsande känsliga områden med låg trafikbelastning eller särskilt buller-
känsliga verksamheter.

Naturvårdsverkets riktvärden för god miljökvalitet för helt dygn anger i bostads-
miljö utomhus ekvivalentnivån 55 dB(A), fritt falt och inomhus 30 dB(A). Den
maximala ljudnivån nattetid (kl. 19-07) bör inte överstiga 45 dB(A) inomhus.

Det beräknade antalet transporter av olika typ till och från kraftvärmeverket
framgår av tabell 11:1 medan antalet fordonsrörelser idag och den beräknade tra-
fikökningen på de viktigaste trafiklederna framgår av figur 11.1 och tabell 11:2.
Trafikbullervärden beräknade enligt "Beräkningsmodell för vägtrafikbuller (SNV,
Boverket m fl 1989)" redovisas i tabell 11:3:

Trafiken till kraftvärmeverket (vardagar) beräknas som mest bestå av ca 110 for-
donsrörelser varav ca 80 utgörs av tyngre fordon.

Järnvägstrafiken angiven i passerande tågsätts sammanlagda längd uppgår till
ca 8 000 m tåg/dygn med en hastighet av 100-110 km/h och en täthet av minst ett
passerade tåg per timme.

Det värsta fallet av ökade bulleremissioner från trafiken bedöms komma att upp-
stå på Folkestaleden direkt utanför kraftvärmeverket. Om samtliga bränsleleve-
ranser under ett dygn, både till och från anläggningen, antas s-ic från samma håll
på Folkestaleden så blir emissionsökningen ändå maximalt 1-2 dB, ekvivalentni-
vå per dygn, i ett område där bostäder saknas.

Störningar kan också orsakas av maximalnivåer per passage om dessa överskri-
der 45 dB(A) "Fast" inomhus eller ca 70 dB(A) "Fast" utomhus. Det är i första
hand tunga fordon som orsakar sådan störning. Ett överskridande av dessa vär-
den mer än fem gånger under tiden 19-07 innebär att åtgärder måste vidtas.
Tung trafik nattetid kommer därför att undvikas genom att bränsleleveranserna
begränsas till porioden 06-22.
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Typ av tnkt
Antal per

timme \ dygr vecka mined

Typ av fordon

Flisat skogsbrånsle och sa/ur 60 2BS 1250 Ccntainerbil med slip

Sågverksavtall 16 BO 350 Lastbil med slåp

Linolja £01 Tankbil med slip

Gasol Tanksemitraller

Koks Bulksemitrmiler

Dolomit 12 Bulksemitrailer

Ammoniak

Restproaukter (askor och dolomit) 13 SS

Tinksfmitrailer

Containerbil med slip

Rejects 30 Uftdumper

Service 10 40 Servicebil

Personal och besökare 30 ISO 700 Personbil

Studiebesök Buss

Sopor Sopbil

Tabell 11:1 Transporter till och från kraftvärrreverket

1.
2

3.

4.

5.

Trafikled
E20: Västerleden-Munktell ledea

Folkestaleden

Västerleden söder om E20

Västerleden norr om E20

Västeråsvägen

Tillåten
hastighet

(km/h)
110

70

70

70

70

Antal fordon
per dygn

8 900

6 200

6 400

4 800

6 000

Därav
tung trafik

8% - 700

8% - 500

8% ~ 500

8% ~ 400

5% ~ 300

Trafikökning
pgaVEGA

<1%

<2%

< 1 %

< 1 %

<1%

Tabell 11:2 Antalet fordonsrörelser på de viktigaste trafiklederna



Västerleden norr
omE20

E20 (f d. E3)

8900 fordon/dygn

Folkestaleden

6200 fordon /dygn

västerleden söder
omE20

u
VALHALLAtc r

Västeråsvägen

6000 fordon/dygn

C l / \kOLSTA
Figur 11:1

Huvudtrafikleder och trafikbelast-
ning vid planerat kraftvärmeverk
VEGA I Eskilstuna

Tätnrtckarta Fekilctnna
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Trafikled

1. E20: Väfcterleden-Munktell leden
2. Folkestaleden

3. Västerleden söder om E20
4. Västerleden norr om E20

5. Västeråsvägen

6. Järnvägen

Utgångsvärde
Ekv. ljudnivå

dB(A/
74,6
68,2

68,4

67,1
66,7

-

Antal meter från
(väg)mitt till
ekv. ljudnivå

55dB(A)
124

59

60

53

50

190

Tabell 11:3 Beräknade trafikbullervärden (Akustik Konsult AB)

11.2 Kraftvärmeverket

Bullerkällor som skulle kunna orsaka störningar och därmed bör uppmärksam-
mas samt vid behov åtgärdas är:

Mottagning och hantering av bränsle genom lastbilar, hjullastare, trans-
portanordningar och tork (framförallt den verksamhet som sker utomhus).

Processen med förgasning och förbränning genom förgasare, avgaspanna, tur-
biner, kylare, fläktar och fackla för avfackling av bränslegas.

På följande sätt bedömer Vattenfall att bullerstörningar kan undvikas samt ac-
ceptabla emissionsnivåer erhållas:

Ljud- och vibrationskrav ställs för utformning och upphandling av processer,
system, utrustning, komponenter, tekniska lösningar mm.

Noggrann planering och disponering av anläggning och område.

Lämpliga bullerreducerande åtgärder (ljuddämpare, huvar, skärmar och in-
byggnad etc).

Undvikande av transporter och utomhushantering nattetid.

Förutom att naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller och verkets
allmänna råd för buller från vägtrafik skall följas kommer anläggningen att utfor-
mas så att andra myndigheters krav och Vattenfalls specifikationer kan innehål-
las under byggperiod, provdrift och normal drift.
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För internt buller gäller att Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS
1986:15 "Buller") generellt skall gälla inom anläggningen. Dessutom ska Vatten-
falls egna specifikationer och bullernormer för högsta ljudnivå i fasta anläggning-
ar, från år 1982, tillämpas.

Mätningar av bakgrundsbuller har utförts av Akustik-Konsult AB (Figur 11:2).
Mätningarna visar att ljudnivåerna nattetid i bostadsbebyggelsen på åsen väster
om den planerade anläggningen blir dimensionerande och kommer att kräva sär-
skild hänsyn eftersom bakgrundsnivån där är tämligen låg. För att anläggningen
inte skall störa omgivningen får dess bullerkällor inte emittera mera buller än att
riktvärdena innehålls. Om dessa redan överskrids bör inte kraftvärmeverket ge
upphov till något tillskott av betydelse

VEGA-ESKILSTUNA
Pos.1.920303 kl.1900 - 920304 kJ.1900
Pos 3.920303 W2000 - 920304 kl.2000

dB(A). Leq per 15min

00 02 04 06 08 10 12 14 1« 18 20 22 24
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23

Tidpunkt, kl.

Figur 11.2 Bakgrundsbuller kring den planerade kraftvärmeverkstomten i Eke-
by-Lerdalen under ett dygn i mars 1992. Pos. 1 vid villabebyggelsen i
Lerdalen väster om kraftvärmeverket. Pos. 3 vid bostadsområdet År-
na-Lindhaga bortom Västerleden (åt nordost från kraftvärmeverket).
Se även kartan i figur 11.1.
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12 KOLVATEN

12.1 Kolväten

Kolväten är ett samlingsnamn för ett stort antal organiska föreningar som bildas
vid ofullständig förbränning. Bland dessa finns många kända cancerframkallande
ämnen. Tunga kolväten som exempelvis polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
förekommer till största delen bundet till partiklar. Även utsläpp av flyktiga kolvä-
ten som t ex eten kan medföra cancerrisker.

Utsläppen av kolmonoxid och organiska föreningar avgörs av betingelserna under
förbränningen. Kontrollerad förbränning genom mätning, styrning och reglering
ger möjlighet att begränsa utsläppen av kolmonoxid, kolväten och andra organis-
ka föreningar. På biobränsleanläggningar mindre än 10 MW är förbränningskon-
trollen ofta begränsad.

Även om andelen drifttid med dålig förbränning är kort kan den ge markanta bi-
drag till totalutsläppet

För växter är inte kolväten i sig själva någon risk. Det är framförallt deras med-
verkan till ozonbildning som är viktig att tänka på. Även växternas egen produk-
tion av kolväten i form av terpener och isoprener medverkar till ozonbildningen
då de avges från växande skog samt under torkning och lagring av bränslet. Ter-
pener har även en funktion som försvarsbarriär mot luftföroreningar. Utdiffunde-
rande terpener möter indiffuderande luftföroreningar som de reagerar med och
oskadliggör. Marknära ozon är ett exempel på luftföroreningar som bryts ner på
detta sätt. TerpcAhalterna i luften närmast barrytan är flera tiopotenser högre än
på några millimeters avstånd.

Det är oklart om VEGA-förbränningsprocessen kan ge upphov till utsläpp av kol-
väten. Bränngasen från förbränningen innehåller kolmonoxid, vätgas, koldioxid,
metan men även bensen och andra tyngre kolväten. Med en väl utformad bränn-
kammare/gasturbin bör det vara möjligt att få en mycket god förbränning och för-
bränna alla brännbara komponenter. Vid uppstart av anläggningen leds brännga-
sen till en fackla eller liknande varvid gasen bränns. Är facklan rätt utformad blir
förbränningen god.

Utsläppen av organiska föreningar från bränsletorken domineras av terpener som
ingår som en naturlig komponent i trädets harts. Nedan återfinns en utförlig re-
dogörelse för utsläppen av terpener.

122 Terpener allmänt

1 grova drag kan trä sägas vara sammansatt av cellulosa, hemicellulosa, lignin,
mineralämnen samt extraktivämnen, d v s harts.
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Terpener uppträder som en viskositetssänkande beståndsdel i de extraktivämnen
som benämns harts i ved.

Tallved är särskilt rik på kanalhart.- jämfört med granved. Beträffande hartshal-
ten i bark är förhållandet det omvända mellan gran och tall. Lövträden saknar
hartskanaler och har därför lågt innehåll av flyktiga terpener.

Hartsinnehållet i ett träd varierar med breddgrad och något med årstid. Harts-
halten är ca 1% av vedens torrsubstans (TS) hos gran i södra Sverige mot ca 2% i
norra Sverige. Den är högst i toppar och grenar,som är rik på färsk splintved och
kärnved, och avtar nedåt i stammen. (Back E m fl; SPCI Harts kompendium,
Stockholm 1969).

Produktionen och sammansättningen av harts och terpentin i veden är i huvud-
sak ärftligt betingad, men de påverkas också av yttre faktorer .

Harts består till ca 10 vikt-% av terpener. Terpenerna kan härledas från C5-kol-
vätet isopren (2-metyl-l,3-butadien). De kan sedan indelas efter C ^ Q ^ 1 6 (mono~
terpener), C 15H24 (seskviterpener), C20 H32 (diterpener) samt C 3Q H4g (triter-
pener).

Hemiterpenes (C5Hg)

Isoprene

Monocyclic Terpenes (CIQHIÖ)

Limonene Terpinolene .Terpinene YTerpinene -Phellandrene flPhellandrene

Bicyclic Tetpenes(C10H16)

,-pinene B-pinene A3-carene

Figur 12:1 Kemisk struktur för naturliga kolväten (Photochemical Oxidants in
the Atmosphere Nord 1991:7)
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För tall och gran härstammar över 90% av terpenhalten från fyra stycken mono-
terpener. Lövträd emitterar huvudsakligen det mycket lättflyktiga kolvätet iso-
pren.

Isopren bildas i bladen på lövträd, emissionen av isopren är mycket liten i Sverige
eftersom de träd som avger isopren i större kvantiteter inte förekommer i Sverige.

Mängden naturligt emitterade terpener är ungefär dubbelt så hög som den totala
mängden emitterade antropogena kolväten. De uppskattningar som finns av ter-
penemissionen i Sverige är mycket osäkra. De naturliga utsläppen till luft av flyk-
tiga organiska ämnen VOC (består huvudsakligen av terpener) uppskattas till ca
890 000 ton/år och emissionerna av kolväten från trafik, lösningsmedel etc till ca
440 000 ton/år. Som en jämförelse kan nämnas att utsläppen från massa och pap-
persindustrin beräknas utgöra ca 2% av den totala utsläppta mängden VOC i
Sverige.

En forskare menar att de naturliga kolväteutsläppen från svenska skogar kan va-
ra mindre än hälften av de bedömningar som tidigare gjorts. (R Janson, Monoter-
penes from The Boreal Coniferous Forest, Stockholms Universitet, 1992.)

Terpener avges av växter, bl a barrträd som skyddssubstanser. Funktionerna kan
vara flera. Om ett barrträd skadas intill veden kommer kåda att bildas. När träd
avverkas är det således naturligt att man får en ökning i terpenhalt i marknära
luftlager på awerkningsplatsen. Det förhöjda flödet av terpener i samband med
avverkning är troligen mycket kortvarigt.

Enligt ovannämnda källa utgör terpenemissionen från forna, markvegetation och
trädrötter en stor del av den totala terpenemissionen i skogen.

12.3 Flisning och lagring av biobränslen

När hyggesresterna flisas ökar bränslets yta per volymsenhet vilket gör att terpe-
nerna avdunstar snabbare. Vid flislagring utomhus kommer delar av terpenin-
nehållet att emitteras till omgivningsluften. Lagringstiden avgör hur mycket ter-
pen som skall emitteras. Baserat på mätningar och litteraturdata bedöms lagring
av flis under två veckor medföra att 4-5% av terpeninnehållet emitteras till luft.

Utifrån mätningar som genomförts på olika flisprover har följande bedömningar
gjorts:

* Färsk tallved (enbart stamved) innehåller ca 5 kg terpentin per ton flis-TS i
södra Sverige och ca 7 kg i norra Sverige. Innehållet av VOC kan sättas till 5
respektive 7 kg kol per ton eftersom terpenandelen i VOC är hög.
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* Färsk granved (stamved) innehåller ca 1 kg terpentin per ton flis-TS i södra
Sverige och ca 2 kg i norra Sverige. Mängden VOC i veden räknat som kol är
troligen något större, men det är osäkert hur mycket.

* Färsk björkved (stamved) innehåller något terpentin, kanske 0,2 kg per ton
flis-TS. Beroendet av breddgraden är okänt. Mängden VOC är troligen något
lägre än för gran. En stor del av VOC från björk är andra ämnen än terpener.

* Under de två första veckorna avdunstar mellan 5% (tall) och ca 30% (gran) av
vedens innehåll av VOC. Avdunstningshastigheten är temperaturberoende.

* Avdunstningen sker ungefär dubbelt så fort från flis som från rundved

Sannolikt sker en snabb avdunstning av såväl fukt som VOC från de nyskapade
ytorna vid flisningen. Därefter inträder ett långsammare förlopp.

12.4 Terpenemissioner vid torkning

Emissionerna vid torkning är beroende av bränsleråvarans sammansättning,
torkens kapacitet, torkbetingelser och reningsåtgärder. Vid maskinell torkning av
biobränsle är följande emissionstyper aktuella:

* Vattenånga/kondensat.

* Stoft (små biobränslepartiklar).

* Flyktiga organiska ämnen (främst terpener) som naturligt förekommer i
bränsleråvaran.

* Flyktiga organiska och oorganiska ämnen som bildas hos bränsleråvaran un-
der torkningen (metanol, ättikssyra, hartssyror, ammoniak m m).

En exakt bedömning av föroreningsmängden försvåras av att bränsleråvarans
sammansättning inte är konstant utan kommer att bestämmas av tillgång och
pris för de olika bränslesortimenten. Vidare är erfarenheterna av emissionsnivåer
vid biobränsletorkning fortfarande mycket begränsade. Det är därför nödvändigt
att extrapolera från de värden som uppmätts vid t ex befintliga spåntorkar.

Underlag för torkberäkningarna

Halten terpen i stamved och bark från tall är enligt föregående uppgifter ca 5-7
kg/ton TS1' medan gran har halter på 1-2 kg/ton TS. Avverkningsrester utgörs

1) Vid en jämförelse av data från olika håll är det viktigt att observera att förut-
sättningarna och mätmetoderna varierar kraftigt och resultaten bör bedömas
därefter.
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huvudsakligen av toppar och grenar från träden och dessa träddelar är betydligt
rikare på terpener än stamveden.I färska grenar och toppar kan man förmodligen
förvänta sig halter på 10-15 kg/ton TS. Vid lagring av bränsleråvaran under läng-
re tid kommer terpenhalten successivt att sjunka genom naturlig avdunstning.

Om man räknar med att torken behandlar 30 ton TS/h och belastas med bränsle-
råvara med terpeninnehållet 15 kg/ton TS (sämsta fallet) innehåller ingående
bränsleråvara 450 kg terpen/h. (Westermark; Torkemission i VEGA 1992. GU-V
92:74.)

Emissioner till luft vid torkning

Biobränslet kan antingen torkas med direkt eller indirekt tork.

Direkt torkning innebär att biobränslet torkas vid atmosfärstryck med en varm
gasblandning bestående av rökgas och recirkulerad torkgas. Torkgasrecirkulation
innebär att en del av torkmediet recirkuleras for inblandning av rökgasen.

Vid indirekt torkning recirkuleras huvuddelen av torkmediet över en värmeväxla-
re där det återuppvänns genom värmeväxling med rökgas.

I bilaga 3 finns en utförlig beskrivning av direkta och indirekta torkar och emis-
sionerna från dessa.

Slutsats

Vid direkttorkning är avgaserna från torkanläggningen den största källan för ter-
penemission. Vid indirekt torkning svarar biobränslelagret och läckage från tork-
anläggningen för terpenemissionerna. Emissionen till luft är sålunda avsevärt
lägre vid val av indirekt torkteknik. Lokalt vid en stor torkanläggning utgör ter-
penemissionen en större andel av de lokala kolväteutsläppen.

Komponent

Terpener

Övriga flyktiga organiska
ämnen (räknat som totalt
organiskt kol, TOO

Stoft i utgående gaser
susp. ämnen i kondensat

Kondensatflöde

Mängd i
bränsleråvara

30 ton TS/h * 15 kg
terpen/ton TS =
450 kg terpen/h

30 ton TS/h * 4,8
kgTOC/tonTS =
145kgTOC/h

Emission från
indirekt tork

Till luft ca 45 kg/h
I kondensat < 1 kg/h

Till luft ca 7 kg/h
I kondensat ca 65 kg
TOC/h

Stoft ca 2,5 kg/h
Susp ca 8 kg/h

25-30 m3/h

Emission från
direkt tork

'HU luft ca 170 kg/h
I kondensat < 1
kg/h

Till luft ca 36 kg/h
I kondensat ca 36
kgTOC/h

Stoft ca 2,5 kg/h
Susp ca 8 kg/h

25-30 m3/h

Tabell 12:1 Sammanfattning av utsläpp från bränsletorkar
(M Westermark, Torkemission i VEGA 1992)
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Ingående bränsle

30 ton TS/h
450 kg terpen/h

27% emitteras som avga-
ser till skorsten
125 kg terpen/h

- 5% emitteras vid utläckage
22,5 kg terpen/h

t
- 5% emitteras

22,5 kg terpen/h

5% emitteras vid läckage
22,5 kg terpen/h

f
Direkt tork - 25% kvar i bränslet

110 kg terpen/h

kondenset
<1kg/h

indirekt tork
-25% kvar I

bränslet
110 kg terpen/h

kondensat
< 1 kg terpen/h

-38% destrueras vid
återföring av torkgaser

170 kg terpen/h

-65% destrueras vid för-
bränning av okondenser-

bara gaser
295 kg terpen/h

Figur 12:2 Terpenemissioner vid torkning av biobränslen

Kondensat från tork

Med ledning av bedömning av kondensatanalyserna som genomförts (M Wester-
mark GU-V 92:76) föreslås att kondensatet renas med mekanisk rening + biolo-
gisk rening + kemisk rening. Kondensatets toxicitet och stora kapacitetsbehov ut-
gör ett tekniskt problem vid anslutning till mindre och medelstora avloppsverk
och man kan t ex överväga lagringsbassänger för kondensat som medger dygnsan-
passning av kondensatflödet.

Organiska ämnen i kondensatet motsvarar ca 1 ton BODy/d (B0D7 = biologisk sy-
reförbrukning) vilket motsvarar avloppsvattnet från ca 15 000 personer. Ännu
högre utsläpp (uppskattningsvis 30 000 - 50 000 personekvivalenter) kan bli aktu-
ellt om tork med större emission används. Slutsatsen blir att en storskalig torkan-
läggning kan medföra utbyggnadsbehov i avloppsverket (åtminstone i ett mindre
verk).
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Med de värden som redovisats i ovan angivna studie bedöms det att kondensatet
behöver spädas med storleksordningen 20 delar kommunalt avloppsvatten, vilket
innebär 12 000 m^/d kommunalt avloppsvatten (avloppsmängden från ett samhäl-
le med 30 000 personer). Toxiciteten hos kondensatet avtar starkt vid reningen,
vilket är positivt ur recipientsynpunkt.

För Eskilstunas del innebär detta att avloppsvattenflödet är tillräckligt för att
med hjälp av utjämningsbassänger åstadkomma tillräcklig spädning av torkkon-
densatet. Skulle behovet av spädning öka mer än marginellt är emellertid inte Es-
kilstunas avloppsvattenflöde tillräckligt, vilket gör att separat reningssteg i så fall
kan komma att behövas.

12.5 Miljö- och hälsoeffekter

Den lukt som verksamheten vid kraftvärmeverket eventuellt kan ge upphov till
härrör främst från terpenavgång vid bränslehantering, särskilt från finbearbet-
ning och torkning.

Vid forgasningen av bränslet kan illaluktande svavelföreningar uppstå, dock en-
dast i synnerligen begränsad omfattning (se även avsnitt 12.8 "Metylmerkaptan").

Det finns inte någon dokumenterad lukttröskel för terpen. Enligt vissa mätningar
(Kåre Eriksson, Yrkesmedicinska kliniken, Umeå) är det möjligt att känna ter-
penlukt även vid så låga halter som 5 mg/nr*. Erfarenhetsmässigt bedöms terpen-
halter under denna nivå vara svåra att känna.

Arbetarskyddsstyrelsen har antagit ett hygieniskt gränsvärde på 150 mg/rn^ som
trädde i kraft 1991-07-01. Värdet gäller för 8 timmars arbetsdag och säger inget
om vilka halter som man kan förväntas kräva för utomhusluft.

Vid planering av torkanläggningen bör stor hänsyn tas till utformningen av lagret
och in- och utmatningen av bränslet för att underlätta avsugande av terpenhaltig
omgivningsluft. Terpener är dessutom lättantändliga kolväten vilket bör beaktas
vid en bedömning av brandrisken.

Tillgängligt underlag pekar inte på någon risk för uppkomst av luktstörningar
som skulle kunna medföra olägenheter av betydelse för omgivningen (VEGA-pro-
jektet.)

12.6 Ozonbildning

Betydelsen av naturliga kolväten, främst isopren och terpener för oxidantbildning
har varit föremål för omfattande diskussioner. Terpener anses ha en begränsad
betydelse för ozonbildningen, isopren anses däremot ha betydelse, men emissio-
nerna är mycket små.
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Vid nedbrytning av terpener i luft bildas oxidanter. Detta sker även när nettopro-
duktionen av ozon är negativ eller noll. När terpener bryts ned i luft innebär det
att de oxideras. Exakt vilka oxidanter som bildas och hur mycket av varje är inte
klarlagt ännu. Det pågår forskning kring om produkterna uppträder i gas- eller
partikelfas.

Såväl antropogena som biogena kolväten kan bidra till bildning av ozon och andra
oxidanter. Bildningshastigheten och arten av reaktionsprodukter beror på:

meteorologiska förutsättningar för oxidantbildning
tid på dygnet då emissionen sker
total kolvätehalt
kväveoxidhalt
reaktivitet samt struktur hos de enskilda kolvätena.

Perioder med hög solinstrålning ger goda förutsättningar för snabb oxidantbild-
ning. För bildning av ozon är närvaro av solljus nödvändigt. Under perioder med
mycket solinstrålning kan det även nattetid ske en relativt hög oxidation av kol-
väten. Det bildas då andra typer av oxidanter än på dagtid, processerna sker ge-
nerellt långsammare än under dagen och det bildas inget ozon på natten.

För bildning av ozon krävs, förutom solljus, kväveoxider (NOX). Ozonbildningen
når ett maximum vid en viss kvot mellan halterna at kväveoxider och kolväten.
Kvoten för maximal ozonbildning varierar beroende på vilka de enskilda kolväte-
föreningarna är och vilka meteorologiska förhållanden som råder. För reaktiva
föreningar, typ terpener, krävs det att kväveoxidhalterna är höga nära emissions-
källan för att ozon skall bildas.

Terpener har förmåga att reagera med ozon. Utsläpp av terpener kan således leda
till att ozon förbrukas. Dagtid leder, under de flesta förhållanden, terpenutsläpp
inte till någon märkbar påverkan på ozonhalten. Ozonproduktionen kompenseras
av den direkta ozonförbrukningen. Nattetid sker endast ozonförbrukning. Under
natten kommer terpenerna att förbrukas med en betydande hastighet genom re-
aktioner med såväl ozon som NC^-radikaler (IVL, Granskning av miljökonse-
kvensutredning för Lingomeprojektet 1990).

Terpener är reaktiva föreningar. De sönderfaller för snabbt för att kunna överleva
transport från skog till tätort. I tätbefolkade områden, där höga kväveoxidhalter
förekommer, har därför terpener mycket begränsad betydelse med avseende på
bildning av oxidanter.

De flesta beräkningar som gjorts visar att ozontillskottet från terpener är litet.
Några km från utsläppspunkten bedöms bidraget vara av storleksordningen någ-
ra ^g ozon/m .
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12.7 Jämförelse med utsläpp från Mönsterås bruk

IVL (Grennfelt, Pleijel; Miljökonsekvensutredning för utsläppen till luft från Mön-
sterås Bruk efter en planerad utbyggnad.) har gjort en grov uppskattning av ut-
släppen från den planerade utbyggnaden av Mönsterås Bruk i enlighet med pro-
duktionsökningen och den framtida processutformningen. Utsläppen av kolväten
och terpener bedöms bli ca 270 resp 430 ton/år. Ca 25% av terpenerna beräknas
avgå från processerna och resten från flislagret och flishanteringen. "Att kvantifi-
era terpenavgången, särskilt från flishanteringen, är dock svårt" enligt IVL, och
de uppskattningar som gjorts innehåller stora osäkerheter. De framtida NOx-ut-
släppen från Mönsterås Bruk, uppskattas till 1200 ton/år.

Ur fotokemisk oxidantbildningssynvinkel beräknas enligt IVL:s modell inte kolvä-
te- och terpenutsläppen vara kritiska for omfattningen av oxidantbildningen utan
snarare kväveoxidutsläppen. Som en jämförelse kommer terpenemissionerna från
VEGA att uppgå till 200-900 ton (beroende på torkteknik) och NOx-utsläppen till
ca 130 ton.

Oxidantproblemet är i första hand ett sommarhalvårsproblem. Att VEGA inte
kommer att vara idrift under maj-september och att utsläppen är relativt låga le-
der till bedömningen att utsläppen från VEGA-anläggningen inte kan påverka ox-
idantbildningen i nämnvärd omfattning.

12.8 Metylmerkaptan

Med nuvarande kunskap bedöms processen inte ge upphov till några utsläpp av
metylmerkaptan (CH3-SH) som redan vid mycket låga halter kan vålla luktpro-
blem (VEGA-projektet). Omfattningen av eventuella luktstörningar är inte när-
mare studerad och det har inte varit möjligt att erhålla något underlag för att
prognosticera spridningen av luktande ämnen.

Den tid då lukt kan detekteras i omgivningarna beror av hur stora utsläpp som
sker. I närområdet är det huvudsakligen utsläppen från källor på låg höjd som be-
stämmer luktfrekvensen. Källorna på hög höjd ger oftast inte upphov till lukt ut-
om då utsläppen till följd av driftstörningar kan bli stora och vädret samtidigt
gynnar plymnedslag.
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13 HALSA OCH ACCEPTANS

Hälso- och säkerhetsaspekterna i samband med biobränslehantering är i högre
grad en fråga om arbetsmiljö än en fråga om påverkan på omgivningen.

13.1 Arbetsmiljö

Uttag och transport av biobränslen

Bränsleuttagen sker ofta genom små lokala entreprenörer. Arbetsmiljöförhållan-
dena vid biobränsleuttag motsvarar i princip förhållandena i skogsbruket. Uttag
av bränslen sker oftast maskinellt. Problem som erfarenhetsmässigt kan behöva
uppmärksammas är:

Enformiga arbetsuppgifter, långa arbetsdagar och ensamhet.
Arbetsplatsens (maskinens) ergonomi.
Belastnings- och vibrationsskador.
Buller.
Olycksrisk.

Stressiga arbetsförhållanden med långa ensamma dagar långt hemifrån Gång
resväg) kan ge upphov till besvär. Ergonomiskt utformade maskinarbetsplatser
med bra klimatanläggningar, filter för tilluften och övertryck i hytten (hindrar
damm och avgaser att tränga in) bör eftersträvas. Hörselskydd bör användas.

Hantering av biobränslen och askor

Hantering av biobränslen innebär ur arbetsmiljösynpunkt generellt problem ge-
nom att de:

Dammar.
Utgör grogrund för mikroorganismer.

Erfarenheterna vad gäller arbetsmiljön från fastbränslehanteringcn vid Eskilstu-
nas värmeverk kommer att tillvaratas vid planeringen av anläggningen. Anlägg-
ningsområdet i donnas så att det finns gott om utrymme för olika arbeten och för
framtida om- vu: tillbyggnader. Olycksrisken ökar om det är trångt.

Krav kan komma att ställas på fukthalt och mögelbildning vid bränslemottag-
ningen för att undvika leveranser av oönskade bränslekvaliteter.

Kraftvärmeverkets interna system för transport och lagring av bränsle byggs in
och ges en övertäckt utformning för att minska risken för problem. Ett undantag
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är det öppna bränslelagret utomhus för långhelger. Hänsyn har tagits till att la-
gerutrymmen for biobränslen inte bör rymma onödigt stora mängder med tanke
på risken för brand och mögelbildning. Matningssystemet utformas på ett sådant
sätt att det äldre bränslet matas ut först och tömning av lagret underlättas.

Bullrande processdelar och maskiner byggs in för att minska störningarna.

De olika byggnaderna utformas och placeras inbördes på ett sådant sätt att för-
bindelserna inte blir onödigt långa eller besvärliga och så att utrymmen där per-
sonal normalt vistas skiljs från utrymmen där arbetsmiljöstörningar förekommer.
I våghuset är t ex laborationsrummet och bränsletorken för provtagning avskiljda
irån kontor och övriga personalutrymmen. Den stora bränsletorkens placering i
en separat byggnad minskar risken för att personal kommer i kontakt med höga
terpenhalter.

Vid planeringen och utformningen av anläggningen kommer bl a följande viktiga
arbetsmiljöaspekter vid biobränslehantering att beaktas noga:

Delar som kan ge upphov till störande damning, mögelbildning eller buller
byggs in och automatiseras om möjligt.

Städning r j nderlättas (mot damm och mikroorganismer).

Onödig; ( JJ por undviks och hissar installeras vid behov.

Fria géc v igår och särskilda inspektionsgångar eftersträvas.

Viktiga fingförbindelser byggs om möjligt in.

God b v; sning är viktig.

Ergonc ilska arbetsplatser som möjliggör olika arbetsställningar eftersträ-
vas.

Riskmt^aent såsom förgasning (högtryck), ammoniak- och oljehanteringen
ägnas särskild uppmärksamhet.

Säkerhetsdetaljer och skyddsutrustning planeras noga och placeras lättill-
gängligt.

Askutmatningen med befuktning bör ske automatiskt och slutet liksom
eventuell behandling av askan.
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Vid spridning av aska är behandlad aska lättare att hantera än obehandlad lös
aska. Befuktning av askan minskar risken för olägenheter i form av damning \id
hantering, transporter, packning, deponering eller spridning. Erfarenheter från
t ex pelletering av förgasningsaskor saknas men pelletering kan underlätta en
återföring av askorna till skogen.

Avslutande kommentar

Mögelsvampsporer kan efter inandning i lungorna orsaka allergisk alveolit, vilket
är en överkänslighetsreaktion av upprepad hantering av mögelpåverkat material
och yttrar sig som huvudvärk, feber eller snuva. I allvarligare fall påminner den
om lunginflammation eller influensa.

Feber, torrhosta, andnöd samt irritation i ögon, näsa och hals eller andra astma-
liknande symptom kan uppkomma genom påverkan av mikroorganismer eller en-
dotoxiner (gifter som kan utsöndras av bakterier i damm).

Damm och terpener kan ge irritationer på hud och slemhinnor, kontakteksem och
försämrad lungfunktion.

Hygieniska gränsvärden för arbetsmiljö överskrids sällan då biobränslehantering-
en i regel är automatiserad i hög grad och exponeringen oftast är kortvarig om ar-
betsmiljön ges en vettig utformning och försiktighet vid manuellt arbete iakttas.

13.2 Omgivningspåverkan

Vid förbränning av biobränslen emitteras i stort sett samma ämnen som vid
användning av fossila bränslen d v s kväveoxider, svaveldioxid, partiklar, koloxid
och kolväten. Mängden utsläppta föroreningar beror av förbränningsanläggning-
ens storlek och utformning, bränslekvaliteten samt om anläggningen förses med
reningsutrustning.

En väl fungerande förbränning och rökgasrening är avgörande för vilka mängder
och momentana halter av miljö- och hälsofarliga ämnen som släpps ut. Lokalt
har även skorstenens höjd en stor betydelse för halterna i luften.

Emissionerna från förbränningen ger ett förhållandevis litet tillskott till luftens
halter av svavel- och kväveoxider. Därmed blir också det lokala depositionstill-
skottet litet. Denna slutsats är vanlig vid analys av enskilda anläggningar.
Utsläppen bör därför betraktas i ett större perspektiv, där bidragen från biobräns-
len betraktas i åtminstone en regional skala.

För att skydda mot hälsoeffekter av luftföroreningar och andra ämnen har Natur-
vårdsverket fastställt riktvärden d v s hur höga halter som kan tillåtas i områden
där människor vistas. Korttidsmedelvärden ska skydda mot akuta irriterande ef-
fekter medan långtidsmedelvärden ska skydda mot föroreningar som kan ge ska-
da på lång sikt.
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Percentiler anges ofta och innebär att halterna bör understiga ett visst värde en
viss andel av tiden. Vid angivelse av 98-percentil bör riktvärdet underskridas un-
der 98 procent av tiden, men under 2 procent av tiden (högst 88 timmar per halv-
år för timmedelvärdet) får man acceptera att det överskrids. Det kan ske vid till
exempel ogynnsam väderlek då ett inversionsskikt ligger som ett lock över mar-
ken.

För en del ämnen som inte har riktvärden har IMM (Institutet för miljömedicin)
rekommenderat gränsvärden. Vidare har ECE (FN:s ekonomiska kommission för
Europa) fastställt kritiska haltnivåer för några luftföroreningar med hänsyn till
effekter på växtlighet.

13.3 Hälsoeffekter

Hos människan är det i första hand andningsorganen som påverkas av luftförore-
ningar. En del ämnen kan även tas upp i blodet via lungorna eller magtarm-
kanalen för att spridas till andra organ och ge effekter där. Vissa ämnen kan ge
upphov till cancer eller mutagena effekter även i mycket små doser. Stark lukt
kan ge obehagskänslor.

Kväveoxider

Kvävaoxider bildas vid förbränning, i huvudsak som kvävemonoxid. Kvävemon-
oxiden oxideras så småningom till kvävedioxid som anses skadligare för männis-
kan. Bidraget från förbränning är litet jämfört med utsläpp från den ökande väg-
trafiken. I områden med tät trafik föreligger dock alltid risk att halterna av kvä-
veoxider skall nå nivåer som överstiger riktvärdena för luftkvalitet och därmed
utgöra en risk för hälsoeffekter.

Kvävedioxid (NO2) är en vävnadsirriterande gas som påverkar lungfunktionen
och slemhinnorna i luftrör och lungor. Gasen kan tränga djupt ner i lungorna och
bland annat försämra ciliernas funktion, vilket innebär ett sämre försvar mot vi-
rus och bakterier. Den luftvägssammandragande effekten av kvävedioxid gör att
astmatiker är speciellt känsliga.

Medelvärde

Entimmes medelvärde
(98-percentil för vinterhalvår)

Dygnsmedelvärde
(98-percentil för vinterhalvår)

Vinterhalvårsmedelvärde
(aritmetiskt medelvärde)

Riktvärde
(ug/m3)

110

75

50

Haltbidrag från
VEGA (Hg/m3)

1

-

0,05

Tabell 13:1 Riktvärden för kvävedioxid med hänsyn till hälsoeffekter (SNV1990).
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Svaveldioxid

Svaveldioxid (SO2) är en vattenlöslig gas som orsakar irritation i de övre luftvä-
garnas slemhinnor. Gasen kan kondensera på partiklar i luften och oxideras till
svavelsyra och sura sulfater. Svavaldioxidhalterna i våra tätorter utgör i dag ett
mindre hälsoproblem än tidigare. Förekomsten av partiklar i luften förstärker de
negativa hälsoeffekterna av svaveldioxid. Biobränslen innehåller mycket små
mängder svavel och ger därför inte upphov till några betydande utsläpp av svavel-
dioxid. Inget nettoutsläpp sker, vilket närmare redogjorts för i kap. 6.

Medelvärde Riktvärde Haltbidrag från
(ug/m3) VEGA (ng/m3)

Entimmes medelvärde
(98-percentil för vinterhalvår) 2 0 0 *•

Dygnsmedelvärde
(98-percentil för vinterhalvår) 1 0 °

'Vinterhalvårsmedelvärde
(aritmetiskt medelvärde) 5 0 ° ' 0 5

Tabell 13:2 Riktvärden för svaveldioxid med hänsyn till hälsoeffekter (SNV1990).

Ozon

Marknära ozon bildas i atmosfären genom reaktioner mellan kväveoxid och kolvä-
ten under inverkan av solljus. Det är en kraftigt oxiderande gas som kan reagera
med vävnader. Gasen kan nå ända ner till lungblåsorna på grund av dess låga
vattenlöslighet. En ökad känslighet för infektioner och irritation av ögon och and-
ningsorgan kan vara tecken på ozonpåverkan.

Ozon bildas framför allt under sommarhalvåret. Riktvärden och kritiska haltnivå-
er kan då överskridas lokalt. Tillskottet av ozonbildande ämnen från förbränning
är dock som lägst sommartid.

Timmedelvärde 120 ug/m3

(får överskridas högst 1 gång per månad)

Tabell 13:3 Rekommenderat gränsvärde för ozon med hänsyn till hälsoeffekter
(IMM).

Kolmonoxid

Kolmonoxid (CO) adsorberas snabbt i lungan och tas upp i blodet, där det binds
till det syretransporterande ämnet hemoglobin. Blodets förmåga att transportera
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syre till kroppen försämras. Den försämrade syreförsörjningen i hjärnan kan upp-
levas som trötthet och minskad reaktionsförmåga. Allvarliga följder som medvets-
löshet kan uppstå vid inandning av höga halter. Vid lägre halter går den akuta ef-
fekten tillbaka efter några timmar i kolmonoxidfri luft.

Medelvärde Riktvärde
i (ug/m3)
8 timmars medelvärde 6000
(98-percentil för vinterhalvår)

Tabell 13:4 Riktvärde för kolmonoxid med hänsyn till hälsoeffekter (SNV1990).

13.4 Acceptansfrågor

Ur acceptanssynpunkt är det viktigt hur allmänheten, kommunalpolitiker, olika
branschorgan och miljöorganisationer ser på bioenergi. Ett ökat miljömedvetande
borde gynna bioenergin men kan också försvåra lokalisering av anläggningar etc.
Hittills har det dock varit "problemfritt" att lokalisera biobränsleanläggningar
och enkelt att få tillstånd till att bygga dem. Det kan bli svårare vid en mer om-
fattande biobränsleanvändning inklusive askåterföring. Det viktigaste redskapet
för att få acceptans för bioenergi är ökad kunskap och information.

Befolkning och befintlig bebyggelse kan påverkas direkt genom markanspråken
för anläggningen eller genom störningar i form av buller eller andra emissioner.
Emissioner från förbränningsanläggningar kan tillsammans med utsläpp från
annan industri och biltrafik samverka så att riktvärden och kritiska halter över-
skrids lokalt vissa tider på dygnet.

Vid lokalisering av en förbränningsanläggning för biobränslen bör man bl a tänka
på de många transportfordon som åker till och från anläggningen. Biobränslen
används ofta i fjärrvärmeanläggningar med placering nära konsumenten. Det är
då extra viktigt att ta hänsyn till den lokala nyttan och lokala effekter som kan
drabba de närboende.

Placeringen av kraftvärmeverket nordväst om Eskilstuna innebär att de högsta
haltbidragen hamnar i områden nordost eller söder om anläggningen där få män-
niskor vistas. Anläggningens bidrag till luftföroreningsbelastningen är dock av
den storleksordningen att placeringen saknar betydelse ur denna aspekt. En
eventuell placering närmare en tätort kan dock skapa andra olägenheter i form av
t ex buller eller damning.

Indirekt påverkan sker t ex genom det visuella intrycket av anläggningen och för-
ändringar av landskapsbilden.
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Lokalisering till områden som utnyttjas för industriverksamhet eller som i den
kommunala planeringen (översiktsplan eller ännu hellre detaljplan) avsatts för
sådan verksamhet underlättar genomförandet av en ny etablering. Härigenom bör
omgivningspåverkan p g a etableringen kunna begränsas och möjligheterna att
erhålla acceptans för anläggningen därmed öka. Om sådana områden saknas i
lämpliga lägen bör lokalisering ske i första hand till områden där så få andra
markanvändningsintressen som möjligt anges. Konflikter med stora natur- och
kulturvälden bör undvikas i möjligaste mån, särskilt avseende områden som
anges vara av riksintresse.

Om anläggningen utförs med katalytisk rening (SCR) erfordras ammoniak.
Transport och hantering av ammoniak kräver särskild uppmärksamhet vid lokali-
seringen.

Vid val av skyddsavstånd bör hänsyn tas till buller från anläggning och transpor-
ter, damning samt större rök -och stoftutsläpp i samband med brand eller
driftstörning.

13.5 Erfarenheter från tillståndsbehandling

Norrköping

Norrköpings energiverk bygger för närvarande en ny biobränsleeldad CFB-panna
(125 MW) i anslutning till det befintliga kraftvärmeverket i Händelö.

Vid tillståndsbehandlingen har myndigheterna främst koncentrerat sig på
utsläppen av N2O. Inför koncessionsförhandlingarna ställde SNV krav på mycket
låga N^O-utsläpp. Norrköpings energiverk svarade att det var tveksamt om pan-
nan skulle komma att byggas om SNV stod fast vid kravet. Den nya pannan
skulle medföra betydande miljöförbättringar eftersom utsläppen av svavel- och
kväveoxider förväntas bli halverade jämfört med befintlig teknik. SNV ändrade
renare sin ståndpunkt i ^O-frågan och beslöt att utsläppen av N2O följs upp
(utan något krav) under prövotiden på tre år och avrapporteras därefter.

Koncessionsnämnden fattade sitt beslut 7 månader efter det att ansökan inläm-
nats.

Den pannleverantör som Norrköpings energiverk valde har under projekteringen
höjt bäddtemperaturen för att reducera utsläppen av N2O. Detta har emellertid
inedfört att NOx-utsläppen ökar och anläggningen kommer att förses med kataly-
sator (SCR). Enligt Koncessionsnämndens beslut får utsläppen av NOX uppgå till
högst 50 mg NO2/MJ som årsmedelvärde- och riktvärde.

Ca 5-600 m från anläggningen ligger ett villaområde där en av de närboende
opponerade sig mot den planerade (och mot den befintliga) anläggningen. Energi-
verket har installerat en mätstation vid villan där nedfallet av svavel och kväve
samt totalt och fint stoft mäts. Resultaten avrapporteras efter ett år.
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Några synpunkter på det förmodade antalet ökade transporter har inte framförts.

Örebro

Den befintliga anläggningen har kompletterats med en biobränsleeldad panna
(165 MW).

Anläggningen är placerad på en återvändsgata med flerfamiljshus och radhus. De
närboende har främst klagat på det ökade antalet bränsletransporter, nedsmuts-
ning och buller. Bränslebilarna skall om möjligt begränsa körningarna till mellan
kl 7-22 vardagar. De tidigare bränsletransporterna var spårbundna. Myndighe-
terna har vid tillståndsbehandling ställt ett antal frågor beträffande askdepone-
ringen. På en separat deponi ca 5 km från anläggningen deponeras flyg- och bot-
tenaska samt oljesot. Örebro energiverk eldar en " skattemix " av kol- och bio-
bränslen, de har meddelat myndigheterna att de kan tänka sig att att kampan-
jelda biobränslen om askan då omhändertas utan att energiverket behöver betala
för det.

Slutligt villkor för N2O kommer inom kort att beslutas av Koncessionsnämnden,
efter en prövotid på tre år. ^O-utsläppen från pannan är på ca 70 mg /MJ tillfört
bränsle.

Hässelby

Stockholm Energi kommer att konvertera en av de befintliga koleldade pannorna
från koleldning till eldning med en bränslemix bestående av träpellets/träpulver
och tjockolja. Biobränslet skall transporteras med båt.

Ansökan inlämnades i maj 1992 och koncessionsförhandlingarna beräknas bli i
april 1993. Under ärendets behandling har Stockholm Energi bl a fått en del frå-
gor om hur NOx-utsläppen förväntas bli framöver samt hur bränsleförsörjningen
är planerad. Inga speciella frågor om bränslehanteringsdelen har ställts. Den
befintliga kolhanteringen är helt öppen.

De närboende har vid samråd haft en del frågor kring damm, buller och lukt.
Många anser att övergången till biobränslen är positiv. Antalet transporter kom-
mer att minska eftersom askmängden minskar.
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13.6 Kemikaliehantering

Komitfalio

Ammoniak*

Hydrazin

Saltsyra och
natriumhydroxid

Trinatriumsulfat

Olja

Användningsområde

Reduktionsmedel i katalysa-
torn för att minska NOx-ut-
släppen.

Driva ut syre i pannvattnet.

Regenerering av jonbytare i
lotalavsaltningsanläggning.

Reglera pH-värdet i pann-
kretsen.

Startbränsle till gasturbinen.

Lagring

25-procentig koncentra-
tion i invallade tankar.

Flytande form i fat.

Invallade tankar.

Granulat.

Invallade cisterner.

Oet är även möjligt att använda urea som reduktionsmedel.Vid projekteringen har ammoniak
i 25-procentig koncentration förordats eftersom tekniken är mer beprövad och tillsats av urea
kan ge upphov till utsläpp av dikväveoxid och en större andel oförbränt jämfört med ammo-
niaktillsats.

Hydrazin och trinatriumfosfat tillförs ångkretsen som i princip är ett slutet sys-
tem. Vid bottenblåsning av pannan tappas ca 2 rn^/h vatten ur systemet. Efter
kylning leds detta vatten till det kommunala avloppsnätet.

Vid beredning av processvatten i totalavsaltningsanläggningen passerar vattnet
jonbytare och filter. Saltsyra och natriumhydroxid används vid regenerering av
jonbytarna. Vid backspolning av jonbytare och filter leds vattnet till en neutralise-
ringsbassäng. Efter provtagning och pH-justering pumpa detta till det kommu-
nala avloppsnätet. Vid kontinuerlig drift kan mängden vatten uppgå till ca 20
m^/dygn.

Ammoniaken som tillsätts i katalysatorn reducerar kväveoxiderna till kvävgas.
En del av ammoniaken släpps ut med rökgasen och en del kommer att hamna i
restprodukten.
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14 SLUTSATSER

Bakgrund

Fakta

i • VEGA är en demonstrations-
; anläggning för kombinerad el-
\ och värmeproduktion (kraft*

värme) med biobränslen.
• Tekniken är trycksatt förgas-

ning i kombicykel och den till-
förda bränsleeffekten ca 135
MW.

• Anläggningen planerades att
uppföras i Eskilstuna som har
ett värmeunderlag av lämplig
storlek, erfarenhet av bio-
bränslen och behov av ny vär-
meproduktion.

• Driftstart tidigast 1996.
• Teknisk livslängd minst 30 år.
• Skogens omloppstid i Mälarda-

len är ca 80 år.

Slutsatser

• Ett långsiktigt i huvudsak
lokalt och regionalt perspektiv
med sikte på 2000-talet är nöd-
vändigt vid analysen av miljö-
konsekvenserna.

Bränsleförsörjning

Fakta

VEGA och det befintliga vär-
meverket i Eskilstuna kommer
tillsammans att förbruka ca 3
gånger så mycket biobränsle
som värmeverket gör idag, dvs
totalt nästan 1 TWh.

VEGA:s bränslebehov motsva-
rar ungefår 25-50% av de tota-
la årliga biobränsleuttag som
bedömts möjliga i Söderman-
land, förutsatt att askåterfö-
ring sker till skogsmarken, och
ca 5-10% av den bedömda ut-
tagspotentialen i hela Mälar-
dalen med omnejd.

Slutsatser

• VEGA blir en storförbrukare av
biobränsle vilket kräver en
omfattande bränsleförsörjnings-
och transportapparat.

* Antalet övriga befintliga och
planerade biobränsleanlägg-
ningar medför en hårdnande
konkurrens om bränslet i områ-
det.

• Bränsle kommer att behöva kö-
pas från hela Mälardalsområ-
det och sannolikt även utanför
detta område.
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Bränslet till det befintliga vär-
meverket transporteras i ge-
nomsnitt 5-10 mil, och ibland
betydligt längre sträckor samt
i vissa fall med tåg istället för
med bil.

Bränslet kommer att upphand-
las till marknadsmässiga pri-
ser.

Biobränslenas stora fördelar är
att de är inhemska, förnybara
och ingår i ett lokalt och regio-
nalt kretslopp.

De genomsnittliga transportav-i
stånden för bränsleleveranser-!
na till VEGA blir sannolikt
minst 10 mil. Tåg- och fartygs-;
transport kan vara intressant
för långväga transporter. j

Det är omöjligt att idag säga
vem som kommer att kunna le-
verera bränsle, varifrån och till
vilket pris. Den antagna sorti-j
mentsfbrdelningen fffrflU därför]
ses endast som en ansats till
grund för railjnlrnngplrvj»p.sfinj*-!
lysen.

Bränslen som transporteras!
långa sträckor, t ex från utlan-
det, är ingen naturlig del i det
lokala och regionala kretslop-
pet. Transporterna ger dessut-
om upphov till betydande emis-
sioner. En viktig miljöfördel för-
loras då.

Lokalisering och omgivningspåverkan

Fakta

Emissionerna till luft frän
VEGA utgör marginella till-
skott och sprids över stora om-
råden. Dessutom är huvud-
vindriktningarna bort från be-
byggelsen, d v s mot nordost.

• Trafikökningen, buller och det
visuella intrycket av själva
kraftvärmeverket är relativt
påtagliga effekter.

Slutsatser

* Anläggningens bidrag till luft-
föroreningsbelastningen år så
små att de saknar betydelse ur
hälso- och miljösynpunkt. De
är därför inte avgörande för va-
let av lokalisering.

* Intrånget och påverkan på
landskapsbilden ^mn begränsas
men det öppna landskapet stäl-
ler särskilda krav på anpass-
ning av anläggningens place-
ring och utformning.
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Närområdet präglas av trafik-
lederna, med intensiv trafik,
järnväg och industrier.

Flera alternativa lokalisering-
ar i och omkring Eskilstuna
och Torshälla har studerats
men befunnits mindre lämpli-
ga för en biobränsleanlägg-
ning.

Det direkt berörda markområ-
det (åker- och betesmark av
sämre klass) ägs av kommunen
och ingår i industrimarksreser-
ven.

Platsen synes väl vald med
hänsyn till avstånd till större
bostadsområden, den väl ut-
byggda infrastrukturen, områ-
dets industrikaraktär och an-
knytningen till det befintliga
värmeverket som använder
biobränsle.

Området skulle på sikt ändå
ha tagits i anspråk for annan
industri- eller näringsverk-
samhet, t ex ytterligare en spe-
ditionscentral i anslutning till
ASG:s befintliga.

Kväve

Fakta

Av det kväve som tas ut från
skogen med bränslet återförs
endast 5-10% via emissionerna
från anläggningen.

De kritiska belastningsgränser-
na för kväve Överskrids i Söder-
manland.

Emissionsnivån 50 mg NOX/MJ
är ett sannolikt framtida till-
ståndsvillkor.

Slutsatser

• Om avverkningsresterna tas om
hand åstadkoms en kväveav-
lastning. Ekosystemets tålighet
mot N-nedfall blir sålunda
högre. Försurningskänsligheten
och övergödningen minskar där-
med.

• överskridanden av de kritiska
belastningsgränserna kan und-
vikas eller åtminstone reduce-
ras.

Det bör vara en målsättning att
på sikt begränsa emissionerna
från kraftvärmeverket till 50
mg NOJJ/MJ tillförd energi.
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• NOx-emissionerna från kraft-
värmeverket motsvarar vid 50
mg/MJ ungefär de samlade
NÖx-emissionema från uttag,
transport och hantering av
bränsle.

• I framtiden kan utsläppskra-
ven för arbetsfordon förväntas
bli lika hårda som för fordon i
reguljär trafik.

• Emissionerna från kraftvärme-
verket är marginella. VEGA.S
bidrag till NOx-halter i luft och
till kvävedepositionen blir mar-
ginella och ger knappast upp-
hov till några identifierbara ef-
fekter.

• NOx-emissionerna från produk-
tion, uttag och transport av bio-
bränslen kan förväntas minska
ytterligare.

Svavel

Fakta

Det svavel som emitteras vid
förbränning av biobränsle ger
inget nettotillskott till biosfä-
ren, till skillnad mot fossila
bränslen, då biobränslets sva-
vel nyss tagits ut från skogs-
ekosystemet.

Slutsatser

• En VEGA-anläggning i Eskil-
stuna skulle (trots att elpro-
duktion tillkommer) medföra
att utsläppen av svaveldioxid
från förbränning yninafen^ to-
talt sett i Eskilstunaområdet,
eftersom en del av dagens olje-
användning ersätts med bio-
bränsle.
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Kol

Fakta

Bioenergin är en förnybar
energikälla som i ett perspek-
tiv längre än 20 år inte ger nå-
got nämnvärt nettotillskott av
koldioxid.

Jämfört med fossila bränslen
är nettoutsläppen av koldioxid
försumbara och kommer från
maskiner, transporter och vi
dareförädling som utnyttjar
fossila bränslen.

Slutsatser

• Bioenergin bidrar på sikt inte
till växthuseffekten.

I ett 80-årsperspektiv (skogens
omloppstid) ger en motsvaran-
de anläggning som eldas med
kol upphov till mer än 10 gång-
er så stora koldioxidutsläpp
som en VEGA-anläggning.

Mineraler

Fakta

• Berggrunden i Södermanland
består främst av gnejser och
graniter som är svårvittrade
och ger kalkfattiga och försur-
ningskänsliga jordar.

O

Slutsatser

• Uttag av avverkningsrester
kan i Södermanland leda till
negativa mineralbalanser och
bör kompenseras med återfö-
ring av aska eller liknande vi-
taliseringsmedel.
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Tungmetaller

Fakta

Träd tar upp och binder tung-
metaller som finns i marken på
växtplatsen. Salix har särskilt
stor förmåga att binda kadmi-
um, större än för andra träd-
slag. Kadmium och kvicksilver
är viktigast ur hälso- och miljö-
synpunkt eftersom marginalen
där är minst till skadliga effek-
ter. Kvicksilverhalterna i
bränslet är oftast låg.

Det finns indikationer på att
förgasningsprocessen medför
att kadmium följer med rökga-
serna ut i luften istället för att
som vid konventionell förbrän-
ning hamna i askan. Mängder-
na av kadmium och andra
tungmetaller är relativt små
och motsvarar innehållet i det
bränsle som utnyttjas.

Slutsatser

• Kadmium är troligen gränssät-
tande medan kvicksilver emit-
teras via rökgaserna och i be-
gränsad utsträckning som vid
annan omvandlingsteknik.

* Kadmiumhalterna i Salix och
möjligheterna att m h a Salix
rena åkermark från kadmium
bör undersökas vidare.

Förgasningsaskans egenskaper
bör kartläggas bättre. Återfö-
ring av askan till skogsmark
och eventuellt även till åker-
mark bör eftersträvas. Det kan
uppstå ett behov av att rena
rökgaserna från t ex kadmium.

Flora och fauna

Fakta

Ekologiska störningar har påvi-
sats i en stor del av landet och
även i Södermanland p g a be-
lastningen av luftföroreningar.

Kraftvärmeverkets bidrag till
depositionen av kväve och sva-
vel ger ett marginellt tillskott
jämfört med nuvarande bak-
grundsbelastning.

Energiskogsodling kan ge föda
och skydd åt diverse djur och
gynna markfaunan.

O

Slutsatser

• Den avgörande förändringen
av livsvillkoren för växter och
djur sker som ett resultat av
skogsavverkningen. Uttag av
avverkningsrester genom hel-
trädsutnyttjande med eller
utan askåterföring kan leda
till viss ytterligare påverkan
på floran.

Energiskogsodling kan vara
positiv för både flora och fauna
om planteringen görs så att ett
omväxlande landskap erhålls.
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Buller

Fakta

Riktlinjerna for externt indus- j
tribuller, vägtrafikbuller etc.
bör innehållas.

Vid bränsleuttag- och transpor-
ter är framförallt maskinbull-
ret en viktig arbetsmiljöfråga.

Kraftvärmeverket ger upphov
till en viss ökning av trafiken
på de anslutande vägarna som
emellertid redan är intensivt
trafikerade.

• Det område som är känsligast
m h t ev. bullerstörningar är
beläget på åsen väster om det
planerade kraftvärmeverket
(ett äldre område med gles vil-
labebyggelse).

• Bullerkällor som kan ge upp-
hov till störningar vid kraftvär-
meverket är förutom transpor-
terna:
- Bränslehantering såsom mot-

tagning, omlastning, interna
transporter, torkning m m.

- Processen: Förgasning, för-
bränning, avgaspanna, turbi
ner, kylare, fläktar och fackla
mm.

• Ljudnivån i villaområdet är
p g a väg- och järnvägstrafiken
redan idag så hög att det kan
finnas risk för att riktvärdena
redan överskrids.

Slutsatser

• För att omgivningen inte skall
störas får bullret från kraftvär-
meverket inte medföra att rikt-
värdena överskrids eller att an-
läggningen ger upphov till yt-
terligare störningar av betydel-
se.

• Eventuella problem är väl kän-
da från skogsindustrin.

• Dagtid är risken för bullerstör-
ningar orsakade av tillkom-
mande trafik liten. Trafikök-
ningen, som mest ca 110 for-
donsrörelser/dygn (varav 80
tunga fordon), blir marginell.
Tung trafik bör dock undvikas
nattetid och under helger.

• Noggrann planering och dispo-
nering av anläggningsområdet
är viktig.

* BuUerreducerande åtgärder så-
som ljuddämpare, huvar, skär-
mar och inbyggnad krävs för
att undvika störningar.

* Ljud- och vibrationskrav bör
ställas för anläggningsutform-
ning och upphandling av pro-
cesser, system, utrustning,
komponenter och tekniska lös-
ningar etc.

* Utomhushantering av bränsle
m m nattetid kan bli kritisk ur
bullersynpunkt och komplette-
rande bullermätningar följda
av noggrann analys kan kom-
ma att behövas.
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Kolväten

Fakta

Avgörande for utsläppen av
kolmonoxid och organiska före-
ningar är betingelserna vid för-
bränningen.

En väl utformad brännkamma-
re/gasturbin bör ge möjlighet
till en mycket god förbränning.
Samma sak gäller en väl utfor-
mad fackla.

De organiska ämnena från
bränsletorken domineras av
terpener som ingår som en na-
turlig del i trädets harts. Barr-
träd emitterar huvudsakligen
terpen och lövträd avger
främst isopren.

Vid direkt torkning är avgaser-
na från torkanläggningen den
största källan till terpenemis-
sioner. Vid indirekt torkning
är biobränslelagret och läckage
från torkanläggningen huvud-
källorna till terpenemissioner.

Ev. lukt från VEGA betingas i
första hand av terpenavgång.

Efter flisning ökar bränslets
yta/volymsenhet vilket gör att
terpenerna avdunstar snab-
bare. Den emitterade mängden
beror på lagringstiden och tem-
peraturen.

Terpener och isoprener anses
kunna påverka markozonbild-
ningen. Isopren kan enligt vis-
sa ref. svara för ett stort bidrag
till ozonbildningen medan ter-
pen bedöms ha mindre betydel-
se.

Slutsatser

• Kontrollerad förbränning ge-
nom mätning, styrning och
reglering medför att utsläppen
av kolmonoxid och organiska
föreningar reduceras.

• I stort sett alla brännbara
komponenter kan då förbrän-
nas.

* Emissionen till luft blir avse-
värt lägre vid val av indirekt
torkteknik.

• Torkanläggning, bränslelager,
in» och utmatning bör planeras
och utformas väl m h t lukt-
emissioner, mögelbildning och
brandrisk m m.

* Isoprenemissionerna från VE-
GA är låga och förutsättningar
saknas även i övrigt för negati-
va konsekvenser. Anläggning-
en är endast i drift under vin-
terhalvåret och risken för ozon-
bildning är således liten.
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Hälsa och säkerhet

Fakta
j

1 Arbetsmiljön vid biobränsle-
hantering motsvarar till stor
del förhållandena inom skogs-
bruket.

• Generellt ger biobränslen prob-
lem därför att de:

dammar.
- utgör grogrund för mikro-

organismer.

* Hos människan är det främst
andningsorganen som påver-
kas av luftföroreningar. Aller-
gisk överkänslighet, feber,
torrhosta, snuva och andra ast-
maliknande symptom kan upp-
komma genom påverkan av
mögelsvampsporer, mikroorga-
nismer eller endotoxiner.

• Några viktiga säkerhetsaspek-
ter vid en VEGA-anläggning är
de höga trycknivåerna vid för-
gasningen, eventuell ammoni-
akhantering samt risken för
självantändning och brand bl a
vid bränslehanteringen.

Slutsatser

• Vid hantering av biobränslen
och utformning av biobränsle-
anläggningar måste arbstsmil-
jöfrågorna ägnas särskild upp-
märksamhet.

• Försiktighet bör alltid iakttas,
särskilt vid manuellt arbete.

Hygieniska gränsväraen för ar-
betsmiljö skall inte behöva
överskridas med en väl utfor-
mad anläggning, då automati-
seringsgraden är hög och expo-
neringen oftast är kortvarig.

Några direkta hälsoeffekter för
omgivningen av emissionerna
från kraftvärmeverket har inte
kunnat identifieras.

* En säkerhetsanalys som identi-
fierar riskobjekt och ger förslag
på åtgärder behövs. Eftersom
anläggningen baseras på ny
teknik bör den inte lokaliseras
onödigt nära annan befintlig
eller tillkommande bebyggelse.
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Acceptans

Fakta

Befolkning och bebyggelse kan
påverkas direkt av markan-
språken for anläggningen eller
indirekt genom störningar på
grund av buller eller andra
emissioner.

Bränsletransporterna till bio-
bränsleanläggningar kan upp-
fattas som omfattande och stö-
rande.

Förändringen i sig och påver-
kan på landskapsbilden upp-
levs ofta som negativ och ej
önskvärd.

Det är viktigt att den egna el-
ler den lokala nyttan av an-
läggningen kan påvisas.

Slutsatser

• Lokalisering till områden som
utnyttjas för industriverksam-
het eller reserverats för sådan
verksamhet, såsom i VEGA-fal-
let, underlättar ofta.

Områden där många männis-
kor bor eller vistas eller områ-
den med känsliga verksamheter
bör undvikas.

* Tidig och öppen information bör
eftersträvas. Allmänhetens och
myndigheternas inställning är
en allt viktigare men svårbe-
dömd faktor.

• Biobränsleanvändningen i kom-
bination med kraftvärmetill-
ämpningen bör underlätta an-
läggningens tillkomst (tillgodo-
ser fjärrvärmebehovet för de
närboende).
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Källor till kap. 4 "BRÄNSLEFÖRSÖRJNING'1 med kommenta-
rer:

1. Projekt Skogskraft Rapport nr 2 -"Inventeringsstudis biobränslepotential i
södra Sverige" (1990). Studien är en del av Vattenfalls bioenergiprojekt och
ett samarbete mellan Vattenfall och Södra Skogsägarna. För en 70-årig hori-
sont 1985-2055 har i första hand tillgångarna på avverkningsrester från
skogsmark beräknats för iänen i virkesbalansområde 4 (södra Sverige) och
under 10-årsperioder.

Redovisade värden är bedömda bruttotillgångar från skogsmark under period
3 (år 2005-2015) reducerade m h t uttagsbegränsningar p g a ekologiska re-
striktioner. Industriella biprodukter och bränslen frän åkermark etc ingår ej.
Hänsyn har inte tagits till tekniska eller ekonomiska uttagsbegränsningar.
Av i detta sammanhang intressanta län ingår endast Södermanland och Ös-
tergötland.

2. "Bränsle från skogen" (1991) - Delstudie ingående i Vattenfalls bioenergipro-
jekt. Studien innehåller inga nya beräkningar utan syftar till att ge en över-
blick av de senaste årens utredningar av den framtida (år 2010) tillgången på
skogsbränsle i landet samt klarlägga förutsättningarna och diskutera osäker-
heterna. Tillgångarna redovisas regionsvis men i kompletterande PM från
Tomas Jonsson 1991-11-22 ges även länsvis fördelning i Mälardalen.

Redovisade värden anger skogsbränsletillgångarna m h t till ekologiska ut-
tagsbegränsningar men utan tekniska eller ekonomiska reduktioner. Bipro-
dukter eller bränslen från åkermark etc ingår ej.

3. "Lokala bioenergitillgångar i jord- och skogsbruket" (1992) En församlingsvis
prognos över bioenergitillgångar i Sverige från Sveriges lantbruksuniversitet,
inst. för lantbrukets byggnadsteknik (LBT) i Lund. De bedömda framtida till-
gångarna av bioenergi i form av halm, gödsel, energigrödor och skogsbränsle
har schablonmässigt fördelats geografiskt och redovisas på riks-, läns-, kom-
mun- och församlingsnivå samt relateras till befolkningstätheten.

De värden som som vi redovisar anger bedömda bruttotillgångar av skogs-
bränsle exkl. biprodukter och energiskog samt helt utan hänsyn till reduktio-
ner av ekologiska, tekniska eller ekonomiska skäl.

4. Skogspolitiska kommittén redovisar i sitt betänkande (1992) beräkningar av
energiinnehållet i biobränslen baserat på innehållet i de senaste landsomfat-
tande awerkningsberäkningarna. Mängden biobränsle har beräknats utifrån
den högsta möjliga avverkningen under period 2 (1998-2007) på skogsmark
nedan skogsodlingsgränsen. Mängderna redovisas länsvis, för virkes-
balansområden och totalt för hela landet.
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Redovisade värden har framtagits m h a underlaget till skogspolitiska kom-
mitténs betänkande och är beräknade utifirän endast de arealer där uttag är
tillåtna enligt tänkbara framtida begränsningar med kompensationsgödsling
och avser grenar och toppar (GROT). Hänsyn har inte tagits till ekonomiska
eller tekniska restriktioner.
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Karakterisering av biobränsleaskor samt metall-
balansbedömningar

Allmänt

I biobränsleaska återfinns de ämnen som biobränslet tagit upp under sin tillväxt.
Förutom mineraler som Ca, Mg och K och mikronäringsämnen t ex B, Cu och Zn
återfinns även i askan ett antal tungmetaller (spårämnen) utan känd biologisk
funktion som Cd, Hg och Pb. Även om metallhalterna i biobränslen är låga fås re-
lativt höga halter i askan eftersom askhalten i biobränslen är låg.

Metaller är oförstörbara grundelement som tillförs ekosystemet genom naturliga
processer och mänsklig aktivitet. Så snart tillförseln av tungmetaller överskrider
den naturliga omsättningen uppstår förändringar i ekosystemet ofta med ogynn-
samma effekter som följd. Metallers giftverkan på människan och miljön varierar
beroende på metallens förekomstform, den omgivande fysikaliska och kemiska
miljön samt känsligheten hos olika organismer. Svårigheterna med att kvantifie-
ra reaktionerna mellan t.ex organiska och oorganiska substanser i mark och
vatten gör det svårt att bedöma effekterna av ökad tungmetall belastning.

Metallanalyser

Metallhalterna i flygaska är normalt högre än i bottenaska. Särskilt gäller detta
kadmium, zink och bly medan kvicksilver ofta följer med rökgaserna utan att fast-
na på askpartiklar. Detta beror förenklat på att flera tungmetaller förflyktas i
eldstaden varefter de adsorberas till flygaskans små partiklar med stor yta.

I tabellen 1 redovisas mätningar av spårämnen i flygaska, bottenaska och kon-
densatvatten från biobränsletorkar. Som jämförelser ges även ett antal referens-
värden Spridning i analysresultaten är stor och variationerna inom ved, torv och
kol är större än mellan de olika bränslena. För att göra goda uppskattningar av
askans egenskaper och metallinnehåll krävs uppgifter om bränslets kvalité och
ursprung, förbränningsteknik och typ av reningsutrustning mm. Även förore-
ningsbelastning under bränslets tillväxt har betydelse vilket konstaterats i bark,
kvistar och ved från starkt föroreningsbelastade områden.

För kadmium varierar halterna i flis och barkaska mellan 0,1 till 50 mg/kg.
Tungmetallhalterna i Salix aska motsvarar i stort det som redovisats för skogs-
bränsleaskor förutom att innehållet av kadmium kan vara 5-10 ggr högre.
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TUNGMETALLER

Skogsbränsle (1)

Flygaska från flis (2)

Bottenaska från flis (2)
Flygaska från förgasning
av skogsbränsle (3)

Salix

Saiixaska

SNV's slamnormer

EG direktiv för slam till
jordbruk (86/278/EEC)
EG direktiv för slam till
jordbruk (86/278/EEC)
Maxhalter för vedask-
spridning (Maine USA)
Maxhalter för vedask-
spridning (Finland)
Referenskolaska (KHM .
13% askhalt)

Dolomitkalk

Sand

Konstgödsel - normalv.

Avloppsslam -normalv.

Halter i kondensat från
bränsletork
Gränsvärde enl VAV
Maxhalter i dricksvatten
"Ekologiskt gränsvärde"
Relation mellan tungme-
tallhalter i flygaska och
SNV:s slamnormer (%)

enhet

mg/kg
TS

mg/kg
TS

mg/kg
TS

mg/kg
TS

mg/kg
TS

mg/kg
TS

mg/kg
TS

mg/kg
TS

kg/ha
år

mg/kg
TS

mg/kg
TS

mg/kg
TS

mz/ke
TS

mg/kg
TS

mg/kg
TS

mg/kg
TS
Hg/1

ug/1
ug/1
ug/1

%

As
0,05-

3,5

9

7

0,6-6,9

30
31-52

60

200
50

Cd
0,05-
0,33

10,0

4,0

0,4-2,5

0,5-1,5

10-50

2,0

20-40

0,2

10,0

30,0

2,0
0,2-0,81

0,1

50-80

2,0

<10

5,0
5,0
0,2

500

Cr

60

40

19-60

150

-

-

1000

1000

80
5-14

3

<10

2000
50
30

40

Cu
1,1-16

120

130

11-230

1,9-5,2

600

1000-1750

12

1000

100
7-11

4

<10

1000
50
2

20

Hg
0,016-

0,1

0,09

0,04

0,02

2,5

16-25

0,1

10

25

0,06-
0,15

0,11

0,5

4

Ni

30

40

7-14

0,4-0,8

100

300-400

3

200

500

80
8-13

12

<10

1000

25

30

Pb
0,33-14

180

130

3,5-94

100

750-1200

15

700

1200

100
8-9

8

<5

1000
100

5

180

Zn
16-180

2000

1CO0

300-1500

1500

2500-4000

30

2000

200

230

2000
1000

30

133

(1) Källa:Holmroos,1991; Rudling enl Eriksson och Börjesson,1991;Lägesrapp Projekt biandaska}
! (2) Medelvärden för flis- och barkförbränning, (3) Värö Bruk

Tabell 1: Metallhalter i bränslen, askor och kondensat samt div referensvärden.

Med SNVs slamnormer som jämförelse blir kadmiumhalterna i askorna gränssät-
tande vid askåterföring. Eftersom askåterföringen troligtvis endast görs en gång
under skogens tillväxttid blir årliga medeltillförsel av metaller betydligt lägre än
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vid slamgödsling av åkermark.

Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningens (VAV) rekommenderar att kadmi-
umhalten i avloppsvatten som tillförs VA-nätet skall understiga 5 îg/1. Detta är
också rekommenderad maxhalt i dricksvatten. För känsliga organismer med an-
rikningsmekanismer kan ett ekologiska gränsvärde på ca 0,2 ug/1 användas. Det-
ta motsvarar maxhalten i naturliga sötvatten. En utspädningsfaktor på 10-100
bör ge tillräcklig säkerhet mot ekologiska effekter.

Metalluttag med biobränslen

VEGA anläggningen får, med en tillförd bränsleeffekt på 135 MW och en årlig
drifttid på 4800h ett årligt bränslebehov på ca 650 GWh. Avverkningsrester skall
svarar för ca 80% av energitillförseln och Salix för resterande behov. Med 2% ask-
halt i bränslet räknat på torrsubstans fås bränslebehov och askmängder enligt
tabell 2.

Tillförd
energi
GWh/

år

Värmevär-
de

MWh/
tonTS

Mängd Mängd
bränsle aska

ktonTS/År ktonTS/År

Avverkningsrester 520
Salix 130

Summa: 650

4,6
4,6

113
28
141

2,3
0,6
3

Tabell 2: Beräkning av bränslebehov och askmängder.

Med antagna metallhalter i skogsbränslen och Salix blir den årliga borttranspor-
ten av metaller från skog- och åkermark enligt tabell 3:

Avverkningsrester

Salix

Summa uttag från
bränsle:

mg/
kgTS
kg/år
mg/

kgTS
kg/år

kg/år

As

0,2
23

0,2
6

28

Cd Cr

0,3
34

1,2
34

68

Cu

4,0
452

4,0
112

564

Hg Ni

0,02
2

0,02
1

3

Pb

3,8
429

3,8
106

536

Zn

130
14690

130
3640

18330

Tabell 3: Uppskattning av årligt metalluttag med biobränslen.

Lakningsegenskaper

Biobränsleaskor är fattiga på glasbildande komponenter, som SiO£ och AI2O3.
Istället finns högre halter av mer eller mindre lösliga och starkt alkaliska metall-
oxider, karbonater, fosfater och alkalisalter vilket innebär att en stor del av fram-
förallt flygaskan är lätt lakbar. För nyttiggörandet av askans mineralinnehåll vid
kalkning, jordförbättring eller gödsling är detta positivt.
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Askors lakningsegenskaper beror på dess kemiska uppbyggnad och metallernas
förekomstform. Egenskaperna styrs till stor del av förbränningstekniken och
bränslet. En undersökning utförd av IVL [Källa: Lee, IVL Rapp B1024] visade att
mängden lätt utlakbar alkalinitet, vilket ungefar motsvarar utbytbart och karbo-
natbundet kalcium (Ca) var 7 ggr högre i vedaska från CFB-teknik jämfört med
en aska från kolpulvereldning. Skillnaden i lakbart kalium (K) är ännu större.
Detta är en viktig egenskap vid eventuell återföring av aska till skogs- och åker-
mark. Vidare framgick att kadmium (Cd) är mycket lättlösligt i vedaska med nära
100% lakbara fraktioner. Rörligheten avtar i serien Cd >Cu >As > Zn > Pb > Cr.
Vedaska innehåller också höga halter av zink (Zn) men den tillgängliga fraktio-
nen är förhållandevis låg (25%). Risken för toxiska effekter bedöms därför ej som
stor. Även krom (Cr) är mycket hårt bundet i vedaska och torde ej ge upphov till
ekologiska effekter. Halter och lakbarhet av makroeelement och tungmetaller i
vedaska framgår av figur 1.
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» utbytbart + karbonatbundet
« bundet till Mn och Fe
• bundet till sulfit och organisk substans
B bundet till mineral
(Totalhalter anges ovanför stolparna i mg/kg)

Figur 1 Fördelningen av makroelement och tungmetaller på olika
förekomstformer.
Källa: Lee, 1991 IVL rapport B1024.

Det är viktigt att påpeka att egenskaperna hos biobränsleaska från förgasnings-
teknik ännu ej är undersökta.

Kadmiumbalans vid biobränsleproduktion

Med kadmiumhalter i bränsle på 0,3 mg/kg TS för awerkningrester och 1,2 mg/kg
TS för Salix blir det totala årliga upptaget från skogs- och åkermark ca 70 kg.
Med rimliga antaganden om årlig tillväxt, omloppstider och avkastning kan föl-
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jande beräkningarna för uttag av kadmium i g/ha och år for produktion på skogs-
och åkermark göras, tabell 4.

Avverknings-
rester
Salix

Summa:

Mängd

kton
TS/År

113

28
141

Ärlig
tillväxt

tonTS/
ha år

0,5

12

Om-
lopps-

tid
år

80

4

Av-
kast-
ning
ton
TS/ha

40

48

Skör-
deyta

kha/år

2,8

0,6
3

Mängd
kadmi-

um
kg/
år

34

34
68

Cd-
bort-
försel
g/ha
vid

skörd

12,0
58,3

Cd-
bort-
forsel

g/ha år
medelv

0,15

14,6

Tabell 4: Beräkning av kadmiumupptag ig/ha vid biobränsleproduktion

För att klara bränsleförsörjningen behövs således en årligen skörd av 600 ha Sa-
lix samt insamling av avverkningsrester från 2800 ha slutawerkad eller gallrad
skog. Bortförseln av kadmium blir då ca 12 g/ha för skogsmark och 60 g/ha för
åkermark. Om bortförseln fördelas på biobränslets omloppstid blir motsvarande
värden 0,1 resp 14,3 g/ha och år .

Bristen på tillförlitligt underlag gör beräkningarna på bortförselsidan osäkra.
Detta gäller speciellt fördelning av tillfört kadmium mellan askan och utsläppen
till luft. Som typvärde för utsläpp till luft har använts 0,2 \ig Cd/MJ tillförd energi
vilket är data från biobränsleeldad CFB-anläggning försedd med el/spärrfilter för
reduktion av stoftutsläppen till 15 mg/MJ [Ref SNV pm 1708]. Antagen kadmium-
halt för avverkningsrester ger en tillförsel på ca 15 \ig Cd/MJ tillförd energi. Detta
innebär att endast dryft 1% av kadmiet skulle följa med rökgaserna, se tabell
5.Indikationer finns dock på att halterna i rökgaserna kan bli betydligt högre i en
vedförgasningsanläggning.

För förbränningsanläggningar gäller generellt att flyktiga tungmetaller som kad-
mium anrikas i flygaska medan bottenaskan har relativt låga halter. Kadmium-
halten i askan antas bli ca 5 mg Cd/kg. Detta motsvarar värden från en blandning
av bottenaska från fliseldning och flygaska från förgasning vid en massafabrik, se
tabell 1.

Kadmiumhalten i kondensatet från biobränsletorken har antagits bli 10 ug/1 vi-
ket var maxnivån vid mätningar på en befintlig bränsletorkanläggning.

En uppskattning av tillförsel och borttransport av
ningen ges i tabell 5.

för VEGA anlägg-
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Mängd/ Cd-halt Cd- Cd- % av tot
volym mängd mängd Cd
(kton (mg /kg) tillförsel
TS/år) (g/h) (kg /år)

Tillförsel av kadmium

Avverkningsrester

iSalix

! Dolomitkalk

113

28

1,9

0,3 [1]
(0,3-0,5)
1,2 [1]

(0,8-1,7)
0,5 [2]
(0,2-0,5) 0,2

Summa tillförsel:

34

34

1,0
=70

48

48

1

100

Bortförsel
I Utsläpp till luft
Från förbränning
: Utsläpp till vatten
Kondensat från
bränsletork
Processavloppsvatten
Fasta restprodukter
Förgasar-, cyklon- och filteras-
ka, halvkalcinerad dolomit
samt oförbränt kol (20-40%)

(MW tillf)
135

(Mm3/år)

0,12
0,01

(Hg/MJ)
0,2??
(»ig/I)

10??

0[3]

0,1 0,57(0-70) 1(0-100)

0,3 1,2

(kton/år) (mg/kg)

7,2 5?? 8 38?(0-70) 54(0-100)

Summa bortförsel: 40?(70) 577(100)

I 1.) Ref "Kadmium i biobränslesystemet", Vattenfall Utveckling AB
j 2.) Uppmätta värden för dolomit från Glanshammar och Sala

3.) Endast mindre mängder vätskor uppstår som avfall i systemet Föroreningshalten torde va-
ra låg speciellt om oljefria kompressorer används.

Tabell 5: Exempel på kadmiumflödet for VEGA anläggningen.
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Emission vid direkta torkar

Biobränslet torkas vid atmosfärstryck med en vann gasblandning (bestående av
rökgas och recirkulerad torkgas). Torkgasrecirkulation innebär att en del av tork-
mediet recirkuleras för inblandning med rökgasen. Emissionerna från den direkta
torkningen begränsas genom att en viss andel (ca 50%) av de gasformiga kompo-
nenterna återförs till det förbränningssteg som genererar rökgasen. De vattenlös-
liga komponenterna kan ytterligare avskiljas i kondensat som leds till avlopps-
verk för biologisk nedbrytning. En del av de flyktiga föroreningarna från tork-
ningen absorberas i kondensatet. Man kan räkna med att terpener är svårlösliga i
kondensatvattnet och därför endast absorberas marginellt. Utgående gas från
torkgaskondensor innehåller terpener och andra okondenserbara gaser och leds
till skorsten för utspädning.

Ett principschema för den direkta torken finns i figur 1.

Erfarenhetsmässigt frigörs ca 75% av ingående mängd terpener vid torkningen
medan resterande 25% stannar kvar i det torkade bränslet. Vidare kan man räk-
na med att ca 5% av ingående terpenmängd emitteras under lagring av flis och
ytterligare 5% från utläckage av terpenhaltiga gaser från torkutrustningen och
från lagring av torkat bränsle. Det är svårt att veta vilken andel av torkgasflödet
som kan återföras, en 50% -ig destruktion bör kunna åstadkommas med återcir-
kulation.

Terpenemissionen till luft beräknas sålunda bli 170 kg/h och till kondensatet
emitteras marginella mängder. 125 kg/h av de 170 emitteras via en ca 70 m hög
skorsten vilket innebär en viss utspädningseffekt.

Räknat på en drifttid per år på 5200 timmar blir emissionen maximalt ca 900
ton/år.

Emission vid indirekta torkar

Karaktäristiskt för indirekt torkning är att huvuddelen av torkmediet recirkule-
ras över en värmeväxlare där det återuppvärms genom värmeväxling med rök-
gas. Emissionerna från den indirekta torkningen begränsas genom att de gasfor-
miga komponenterna förbränns medan de vattenbundna komponenterna i kon-
densaten leds till avloppsverk för biologisk nedbrytning.

Ett principschema för den indirekta torken redovisas i figur 2.
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1 Principschema för direkt tork med torkgasåterforing
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På sam na sätt som vid direkt torkning frigörs ca 75% av ingående terpenmängd
vid torkningen medan resterande 25% stannar kvar i det torkade bränslet. Vidare
kan man räkna med att ca 5% av ingående terpenmängd emitteras under lagring
av flis och ytterligare 5% från utläckage av terpenhaltiga gaser från torkutrust-
ningen och från lagring av torkat bränsle. Med ovannämnda ingångsvärden emit-
teras ca 45 kg terpen till luft och obetydliga mängder till kondensatet.

Räknat på en årlig drifttid om 5200 timmar blir emissionen maximalt ca 200
ton/år.

En del av de flyktiga föroreningarna från torkningen absorberas i kondensatet.
Terpener är svårlösliga i kondensatvattnet och absorberas endast marginellt. För
övriga organiska ämnen ar lösligheten bättre och och i genomsnitt bör en 50%-ig
absorption kunna ske. Utgående gas från torkgaskondensor innehåller terpener
och andra okondenserbara gaser och leds in i fastbränslepannan för destruktion.
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