
Utvärdering av avfallskvarnssystem i ett bostadsområde i Malmö  

Matavfallskvarnar är ett smidigt sätt att samla in matavfall på. Med nya system behöver 

matavfallet inte transporteras till reningsverket utan kan istället lagras i tankar för att 

sedan köras direkt till biogasanläggningen. Här produceras biogas av matavfallet genom 

rötning. 

Biogas är en förnybar energikälla som bland annat kan användas som fordonsbränsle, 

uppvärmning och elproduktion. Genom att röta matavfall kan biogas framställas. Den 

vanligaste metoden för att samla in matavfall i Sverige är med papperspåsar. 

Matavfallskvarnar är ännu ovanligt i Sverige och många städer tillåter inte att de installeras på 

grund av att ledningarna inte klarar större mängder matavfall. Ett annat sätt att samla in 

matavfallet från matavfallskvarnarna är att leda det till nergrävda tankar för att sedan 

regelbundet tömma dessa med en slamsugbil.  

I kvarteret Fullriggaren i Västra Hamnen i Malmö installerades ett sådant system redan vid 

nybyggnationen år 2012. På grund av det stora antalet lägenheter är systemet uppdelat i två 

slingor, västra och östra. Tankarna är uppbyggda på olika vis. Den västra tanken har en stor 

försedimenteringstank medan den östra tanken endast består av en sedimenteringstank enligt 

bild nedan. 

 

Närmre bild på uppbyggnaden kan ses i bilden nedan. 

 

För att utvärdera detta system och speciellt för att se om det finns någon skillnad mellan 

västra och östra tanken har prov tagits ut. Detta gjordes med ett långt rör som fördes ner i 

tanken för att provet skulle bli så representativt som möjligt.  

Rötförsök gjordes för att mäta hur mycket biogas som matavfallet kan generera och det visade 

sig att matavfallet från de två tankarna producerade olika mycket biogas. Även jämfört med 

tidigare studier som gjorts i samma område varierade resultaten. Slutsatsen blir att tankarnas 

olika uppbyggnad inte påverkar biogaspotentialen. Det är snarare så att det är matavfallets 

innehåll som spelar roll och detta beror ju på vad de boende äter och sedan spolar ner i 

köksavloppet. 
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Analyser gjordes på matavfallet samt på utloppet från tanken. Med dessa siffror samt med 

kompletterande data från litteratur kunde en massbalans göras. Härifrån kunde det ses att 

majoriteten av torrsubstansen matavfall transporterades ut från tanken via utloppet. Det finns 

många faktorer som gör att denna iakttagelse inte behöver stämma till fullo. Till exempel togs 

prover från utloppet ut precis innan tanken tömts. Då var tankarna helt fulla vilket kan ha 

bidragit till att mycket material transporterades vidare i utloppet.  

I en rapport från 2014 redovisas en statistisk undersökning där slumpmässigt utvalda hushåll i 

några dagar fick registrera hur mycket onödigt matavfall de spolar ut i sitt köksavlopp. Utifrån 

resultatet i denna rapport gjordes en analys på mängden näringsämnen som detta onödiga 

matavfall genererar. Det visade sig att mejeriprodukter var den kategori som genererar största 

mängden näringsämnen i form av torrsubstans, kväve och fosfor.  

 


