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Sammanfattning
Denna litteraturstudie har syftat till att synliggöra användningspotentialen av aska kopplat till
ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Aska, som klassas som en avfallsprodukt, används idag i
stor omfattning i olika applikationer. I examensarbetet har en kartläggning gjorts över
skillnader i sammansättning mellan olika typer av aska samt vilka regelverk som gäller vid
användning av aska. Vidare har sex användningsområden för aska studerats och i arbetet
klargörs vilka vinster, såväl ekonomiska som miljömässiga, och miljörisker som finns
förenade med att använda aska. Användningsområdena har ställts mot miljöbalkens definition
av hållbar utveckling och mot några av Sveriges miljömål för att på så sätt kunna bedöma om
askanvändningen bidrar till en hållbar utveckling.
Undersökningen visar att totalhalterna av ämnen kan skilja sig mycket åt mellan olika typer
av aska. Det finns därför ett behov av en noggrann klassificering och karaktärisering av såväl
askor som bränslen. Det finns även ett behov av förtydligade regelverk för askanvändningen
samt av vägledningar som miljömyndigheterna kan använda sig av vid tillståndsprövningen.
För miljömyndigheterna finns också ett behov av ett livscykelperspektiv där de, förutom lokal
miljöaspekter, även bör se över regionala och globala miljöaspekter av askanvändningen.
Resultatet visar på att val applikation av aska idag styrs mycket av ekonomiska skäl snarare
än av miljömässiga och tekniska skäl. Resultatet visar också att det finns utrymme för
lagstiftare och miljömyndigheter att kunna styra användningen, exempelvis med ekonomiska
styrmedel, av aska mot en mer hållbar användning. Undersökningen av om askanvändningen
bidrar till en hållbar utveckling är en komplicerad fråga men en slutsats som dras av arbetet är
att det bidrar till en hållbar utveckling om det tas hänsyn till tre aspekter, nämligen: att alla
rekommenderade säkerhetsåtgärder följs, att askan har ett lågt innehåll av miljöstörande
ämnen och att val av plats där askan ska användas väljs i enlighet med platsspecifika
miljömål.

Sökord:
Aska, marksanering, deponering, skogsbilvägstabilisering, askåterföring, hållbar utveckling.
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Abstract
The aim of this study has been to reveal the potential for using ash from an environmental and
sustainability point of view. Ash, often classified as a waste product, is today used to a great
extent in many different applications. In this thesis a literature survey has been done in order
to map different types of ash and its chemical composition as well as regulation regarding the
use of ash. Furthermore, six specific applications for ash have been examined, in terms of
advantages and disadvantages, from both an environmental and economic perspective. The
six applications have been assessed as to whether or not they are sustainable according to
Swedish laws and national aims for sustainable development.
The study shows the content differs considerable between different types of ash. Therefore,
there is a need for a meticulous classification and characterisation of ash similar to that done
for fuels. Furthermore the results show that environmental authorities lack clear guidelines for
licensing and approvals, and there is therefore a need for such guidelines. For the
environmental authorities there is also a need for a life cycle perspective where they, besides
local environmental issues, also should review regional and global environmental aspects of
the use of ash. The results also reveal that the choice of what the ash is used for is largely
determined by economic factors rather than environmental and technical concerns. However,
it is possible for legislators and environmental authorities to guide the use of ash towards
more sustainable development, for example with the help of fiscal incentives. How the use of
ash can contribute to sustainable development is an issue of some complexity. However, the
clear message given is that this could be achieved if the following three aspects are taken into
account: if all recommended safety measures are complied with, if the ash contains a low
amount of pollutants, and if the decision as to where the ash is to be located is selected
according to site-specific environmental goals.

Keywords:
Ash, soil remediation, landfill, forest road stabilization, ash recycling, sustainable
development.
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1. INTRODUKTION
1.1 Bakgrund
Askor, som är en restprodukt från förbränning, klassas som avfall [1]. Detta till trots finns en
rad användningsområden för olika former av aska, bland annat återföring till mark, täckning
av deponi och konstruktionsmaterial i vägar och den här typen av användning ökar i allt högre
utsträckning. [2] När askan används istället för att deponeras minskas deponiutrymmet som
annars behöver tas i anspråk och det skapas ett kretslopp. Därtill kan jungfruliga material som
används i konstruktioner sparas, t ex naturgrus och bergkross. Emellertid kan det även finnas
miljörisker kopplade till den här användningen eftersom askan har olika miljötekniska
egenskaper som behöver tas hänsyn till, t ex utlakning av metaller. [1]
Det här examensarbetet har utförts på uppdrag av Sweco Environment AB i Sundsvall och de
ska genom det få en större inblick i askans användningsområden. Många undersökningar och
experiment har tidigare gjorts inom det här området, där man bl.a. kommit fram till att askan
har många användningsområden [1].

1.2 Syfte, mål och omfattning
Syftet med examensarbetet är att synliggöra användningspotentialen av aska i olika
applikationer för att sedan kunna utvärdera om detta bidrar till en hållbar utveckling.
Målet är att erhålla kunskap om några användningsområden i Sverige för askor och ur
miljösynpunkt bedöma vinsterna och riskerna, samt att bedöma de ekonomiska vinsterna och
den tillståndsprocess som krävs. Målet är också att undersöka skillnader mellan olika askor
samt att ställa användningen av aska mot varandra och mot några av Sveriges miljömål.
Examensarbetet omfattar övergripande information om aska som därefter följs av de styrande
regelverk som gäller för askanvändning. Därefter följer beskrivningar av sex olika
användningsområden. Arbetet omfattar även en fältstudie av ett område där aska har använts,
där en kritisk granskning har gjorts samt att den fungerar som ett komplement till
litteraturstudierna av användningsområdena.
De avgränsningar som gjorts är att ingående studier kring stabiliseringsmetoder av aska
exkluderats, och inga egna experiment eller laboratorieförsök har utförs. Studier av
förbränningsprinciper exkluderades vilket även gäller ingående skillnader mellan olika askor
när det gäller panntyp och geografisk region. Av alla askans användningsområden har endast
sex områden studerats och dessa har ställts mot endast fem miljömål.
Vägledande frågeställningar:
• Vad är aska?
• Hur används aska i Sverige?
o Hur mycket aska används och till vad?
o Hur används askan i olika applikationer?
o Vilka tekniska fördelar och nackdelar har aska i applikationerna?
o Vilka regler och tillstånd gäller för användningen av aska?
o Hur förhåller sig användningsområdena till varandra miljömässigt,
ekonomiskt och vad gäller tillståndsprocessen?
• Bidrar användningen av askorna till en hållbar utveckling?
o Vilka miljörisker finns och vilka miljövinster erhålls?
o Ger användningen en ekonomisk vinst?
o Hur förhåller sig användningen av aska till Sveriges uppsatta miljömål?
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2. METOD
Examensarbetet består av en litteraturstudie, där information om askorna och deras
användningsområden inhämtas från tidigare gjorda undersökningar. Dessa har inhämtats via
bl.a. databaserna DIVA, greenfile och science direct. Även google har använts, men
framförallt rapporter från Värmeforsk AB:s hemsida. Svenska EnergiAskor har också en hel
del information om askor på deras hemsida som använts i det här arbetet. Arbetet har även
innefattat intervjuer med personer kunniga inom området och som tidigare använt sig av askor
i olika sammanhang.
Arbetet inleddes med en informationsinhämtning om aska, bl.a. statistik över askmängder,
olika bränslen och askans användningsområden. Skillnader mellan olika askor har studerats
genom att dela in aska efter bränsletyp och sedan undersökt vilka totalhalter av olika ämnen
som i kan finnas i respektive aska. Dessa värden presenterades sedan som min- och
maxvärden i en tabell och kan hittas under kapitel 3. Totalhalterna har inhämtats genom att
kontinuerligt sammanställa de värden som hittades i de rapporter som ligger till grund för det
här arbetet, samt att en mindre aktiv sökning har gjorts efter enbart totalhalter.
Vilka styrande regelverk som reglerar användning av aska undersöktes därefter genom att
framförallt titta på vilka regler som gäller enligt miljöbalken, men även vilka regler och
riktlinjer som har drivit på en återanvändning av avfall. För hållbar utveckling finns många
definitioner och i det här arbetet har jag använt miljöbalkens [3] definition av hållbar
utveckling. Detta har utvecklats i kapitel 4. Den centrala delen av det här arbetet finns i
kapitel 5 där sex olika användningsområden har studerats: återföring till skog och mark;
komponent i betong; stabilisering av skogsbilvägar; ersättning av ballastmaterial i asfalterade
vägar; täckning av deponi; samt aska i marksaneringar. För varje användningsområde har en
analys gjorts av den allmänna tillämpningen i Sverige och vilka miljörisker, ekonomiska och
miljömässiga vinster tillämpningen ger. Med miljörisker menas hur användningen påverkar
människa och miljö genom spridning av miljöstörande ämnen, samt påverkan på miljön
genom uttag av ändliga resurser. Med miljövinster menas hur jungfruliga material och energi
kan besparas genom användningen samt de ekologiska vinster som kan erhållas, t ex
vitalisering av ekosystem eller minskad markförsurning. Vid värdering av miljöriskerna,
miljövinsterna och de ekonomiska vinsterna har en kvalitativ bedömning gjorts. I kapitel 7 har
de sex användningsområdena viktats mot varandra, en mer ingående förklaring om hur detta
gått till beskrivs i kapitlet.
En fältstudie har gjorts, där en skogsbilväg stabiliserad med aska har undersökts, vilket hittas i
kapitel 6. Detta har genomförts genom att bedöma vägens kvalitet för att se om askan
verkligen har gett någon effekt. Fältstudien grundar sig enbart på synliga aspekter. I kapitel 7
har en viktning gjorts, där de sex användningsområdena har ställts mot varandra. I samma
kapitel har användningsområdena också ställts mot miljömålen.
Vid bedömningen om användningen av aska bidrar till en hållbar utveckling har den
information som inhämtats om användningsområdenas ekonomiska och miljömässiga vinster
och miljöriskerna ställts mot några av Sveriges miljömål och mot miljöbalkens definition av
hållbar utveckling. De miljömål som inkluderats i studien är:
•
•
•
•
•

giftfri miljö,
säker strålmiljö,
grundvatten av god kvalitet,
levande skogar och
god bebyggd miljö.
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3. ASKA
3.1 Vad är aska?
Aska är den fasta, obrännbara resten som finns kvar efter att ett bränsle förbränts. Vad askan
kommer att innehålla beror helt på vilket bränsle som använts och vilken typ av förbränning
som skett. Det är alltså stor skillnad mellan aska och aska, och samma typ av bränsle kan
också ge askor med olika sammansättning. Om bränslet inte förbränns fullständigt kommer
även organiskt material att finnas i askan. T ex ger skogsbränslen aska innehållande de
näringsämnen och mineraler som trädet tagit upp, vilket också inkluderar tungmetaller och
radioaktiva ämnen. Kväve brukar inte finnas i aska eftersom kväveföreningar avgår i gasform.
[4] Olika bränslen ger också upphov till olika mängd aska [5] (se bilaga 1).
Man delar in askor i olika typer eller grupper beroende på vad askan kommer från för bränsle,
vilken typ av panna som används eller var i förbränningsprocessen den tas ut. Beroende på
typ av aska har den varierande egenskaper och har olika lämplighet för olika applikationer. [6]
När askor indelas efter vilket bränsle som använts brukar de kunna delas in i:
• Biobränsle
• Osorterat
• Blandbränsle
hushållsavfall
• Torv
• Returbränsle
• Industriavfall
• Kol
Biobränsle definieras som ett bränsle där biomassa förbränns, vilket också kan ha genomgått
en omvandling, en biologisk eller kemisk process, eller ha passerat en annan användning. Det
här bränslet betraktas som koldioxidneutralt. Vanliga komponenter i biobränsle är bl.a.
trädbränsle, energigrödor (salix, halm, energigräs och hampa), papper, bark, flis, pellets, RTflis men även avfall från massafabriker som t ex returpappersslam/fiberslam. Slammet från
massafabriken har ofta en inverkan på föroreningshalterna i bränslet genom innehåll av bl.a.
lera, sand och rester från fillers, och har därav en påverkan på askornas kemiska
sammansättning. RT-flis, som är rivningsvirke, kan också påverka föroreningshalterna om t
ex tryckimpregnerat eller färgat virke ingår. Trädbränsle (även kallat skogsbränsle) räknas
också som biobränsle men kan delas in för sig eftersom trädbränsle definieras som ett
biobränsle som inte genomgått någon kemisk eller biologisk omvandling. Hit räknas bl.a.
stamved och GROT men även biprodukter från träindustrin, t ex kaprester, spån och bark. [7]
Aska från torv är inte lika väldefinierat som biobränsleaskor. Askan från torv kan variera
mycket beroende på var torven är bruten. Beroende på vad det är för typ av myr som torven
kommer ifrån kan askan också skilja sig mycket. Eftersom kärrmarken får växtnäring från sin
omgivning kan innehållet på näringsämnen variera från lokal till lokal. Det finns allt från
fattigkärr till extremrikkärr och ju mer näringsrik kärrmarken är desto mer kalk finns det
marken. Därför kan torv från ett rikkärr ge en aska som kanske är mer rik på kalciumkarbonat
och kalciumoxid jämför med aska från fattigkärrstorv. [8]
Returbränslen är vanligen sorterat byggavfall såsom papper, plast, kartong, gummi osv. men
även färg, gips och metall förekommer [9]. Det finns här även s.k. returbiobränslen som är
biobränslen som har genomgått en kemisk eller biologisk omvandling eller har behandlats.
Detta kan vara bl.a. rivningsvirke/RT-flis, slipers och biprodukter från träindustrin. [7]
Blandbränslen, som kommer från samförbränning av olika bränslen, är ofta jungfruliga
material såsom bark, torv och returbränslen [9].
Osorterat hushållsavfall innefattar det mesta människor slänger i soptunnan och är t ex metall,
papper, plast, mat- och trädgårdsavfall, glas, textilier, gummi, läder och trä. Här kan även felsorterat material ingå som t ex elektroniska komponenter. Industriavfall innehåller ungefär
detsamma som hushållsavfallet, och ofta förbränns hushållsavfall och industriavfall till3
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sammans. [9] Nedan visas en sammanställning av min- och maxvärden av totalhalter av några
ämnen i flyg- och bottenaskor från olika bränslen. Rådata för värdena återfinns i bilaga 2.
Tabell 1: Totalhalter min- och maxvärden av grundämnen och oxider i bottenaska från
förbränning av olika bränslen. Siffror inom parantes innebär att endast ett värde har
erhållits. Enheten är mg/kg TS för grundämnen och % TS för oxiderna.
Analys

Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Klor (Cl)
Kobolt (Co)

Hushållsavfall [10],
[11], [12],
[13], [14]
5,0
48,8
898
1 630
4,34
7,32
(0,4)

SiO2

20,1
59,3
360
674
1 600
12 800
0,0354
0,341
<6
58,0
62,2
460,9
802
2 800
5,2
130
33,6
92,0
2 690
10 600
(44,8)

Al2O3

(14,0)

CaO

(13,2)

Fe2O3

(12,6)

K 2O

(1,65)

MgO

(2,31)

MnO

(0,189)

Na2O

(4,44)

P2O5

(1,23)

TiO2

(1,23)

Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)

Hushålls- &
industriavfall
[11]
47,8
65,9
1 410
2 090
1,35
8,46
< 0,1
0,8
18,3
35,9
361
593
3 550
17 300
< 0,01
0,0842
8,70
23,6
135
280
563
1 110
61,3
321
30,2
78,4
2 490
4 640
47,5
67,1
7,48
13,5
9,17
14,2
2,89
10,5
1,66
2,61
1,26
2,97
0,0839
0,140
4,48
6,12
0,423
1,01
0,593
1,46

Biobränsle
[11], [15],
[16]

Träd/skogs
bränsle
[11]

Torv
[17], [18]

Kol
[19], [20],
[21]

3,0
< 200
350
2 340
0,10
< 40
< 0,1

< 10
13,5
742
1 150
0,290
0,307
< 0,1

10,7
13,5
472
1 090
0,186
0,501
-

1,0
250
-

2,9
< 40
33
899
40
1 890
< 0,01
< 0,1
<6
< 40
7,6
85,7
3,7
2 870
< 1,0
< 200
12,0
54,6
750
5 760
30,6
68,2
11,3
17,5
5,28
41,3
1,32
7,00
0,665
7,50
1,47
5,07
0,106
0,493
0,601
4,42
0,169
0,862
0,252
1,89

3,39
52,0
43,1
63,9
36,7
144
< 0,01

10,2
15,7
112
653
37,6
58,7
< 0,01
< 0,1
3,33
11,1
29,1
49,5
14,0
19,1
0,885
1,3
39,5
78
28,7
31,7
(43,41)

4

<6
9,66
18,0
12,3
94,8
< 0,5
8,94
18,4
20,1
821
14 800
56,0
73,1
6,66
7,38
8,79
23,4
1,35
3,21
3,58
5,39
1,04
1,19
0,185
0,345
1,67
1,93
0,332
0,675
0,124
0,215

(10,13)
(12,17)
(7,67)
(2,27)
(2,14)
(0,37)
(5,98)
-

0,01
< 250
3,4
270
0,01
720
< 0,01
2,0
10,0
700
1,0
250
< 24
300
< 8,0
1 800
13,44
61,36
1,26
16,74
2,55
50,39
6,78
8,84
1,37
3,5
2,10
5,91
0,44
12,66
(3,19)
1,03
2,36
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Tabell 2: Totalhalter min- och maxvärden av grundämnen och oxider i flygaska från
förbränning av olika bränslen. Siffror inom parantes innebär att endast ett värde har
erhållits. Enheten är mg/kg TS för grundämnen och % TS för oxiderna.
Analys

Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Klor (Cl)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
SiO2
Al2O3
CaO
Fe2O3
K 2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
TiO2

Hushållsavfall
[14], [11],
[22], [23]
98,3
218
618
1 300
66,1
499
(13,3)
13,8
29,7
335
938
739
2 580
1,24
6,34
13,1
38,4
43,2
150
1 770
7 910
483
1 870
13,5
52,9
10 000
42 500
11,1
18,1
5,96
10,3
24,2
30,2
1,18
5,55
4,93
5,77
1,73
2,42
0,0623
0,196
7,17
8,01
1,46
1,61
1,0
1,89

Hushålls- &
industriavfall
[11], [23],
[14]
30,4
294
1 040
1 880
27,0
332
7,6
22,9
12,2
70,1
214
1 050
875
16 400
0,832
13,2
7,88
41,8
56,9
311
2 060
9 270
679
1 050
12,2
62,7
5 040
39 900
8,19
23,3
5,10
14,7
20,5
40,9
1,20
7,65
1,71
5,79
1,96
6,78
0,0907
0,229
3,06
5,86
1,02
1,37
0,542
2,27

Biobränsle
[11], [15],
[14], [24],
[23], [25]

Träd/skogs
bränsle
[11], [26],
[27], [24]

Torv
[12], [19],
[28], [29]

Kol
[19], [30],
[31], [32]

<3
392
330
3 800
1,0
40,90
1,5
4,0
6,2
26,5
30,5
651
59,9
864
0,147
1,97
4,17
11,70
17,7
103
31,1
1 900
0,44
63,7
13,00
85,70
640
12 100
23,8
38,8
8,21
9,57
22,3
46,6
0,91
3,14
0,441
5,44
2,13
4,15
0,068
1,13
0,589
2,13
0,246
2,21
0,439
2,85

<5
53,0
820
1 950
0,75
21,0
0,3
0,6
9,08
124
21,0
174
74,0
317
< 0,05
0,7
5,46
22,0
17,0
50,0
14,0
572
1,16
17,3
23,7
52,0
153
17 200
22,8
34,0
3,69
4,67
32,3
42,2
1,85
9,69
2,16
5,52
2,01
2,75
0,439
1,06
1,00
1,35
0,973
2,35
0,187
0,218

2,0
440
(705)

2,3
1 700
(2 000)

< 0,05
8,7
-

0,01
250
-

(10,4)
<5
200
5,7
650
0,001
2
(22,2)

8,9
33,8
3,6
7 400
30
3 000
< 0,01
80
(11,2)

<5
590
<5
970
(1,21)

1,8
800
3,1
1 800
-

<5
590
6,0
2 600
28,05
35,5
8,63
14,9
12,65
16,5
0,6
5,56
1,1
1,14
1,9
17,72
(0,3)

20,0
1 200
14,0
13 000
49,79
54,92
27,27
31,75
3,69
6,2
3,17
4,78
0,60
0,66
0,98
1,48
0,00
0,05
0,07
0,10
0,56
0,67
0,3
1,65

1,0
2,84
1,31
2,1
(0,48)

En annan benämning på en typ av aska är de s.k. energiaskorna. Det är dessa som blir kvar
efter förbränning av fasta bränslen vid produktion av el och fjärrvärme. Dessa energiaskor
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brukar i Sverige delas in i fyra kategorier som beror av vilken typ av förbränningskammare
som använts samt hur askorna faller i förbränningskammaren. De fyra typerna är bottenaska,
bäddaska, flygaska och rökgasreningsprodukt. [1] Dessa beskrivs närmare nedan.

3.1.1 Bottenaska
Bottenaska är den aska som hamnar på botten av förbränningspannan. Jämfört med de andra
askorna är bottenaskan grovkornigare och lindrigare ur miljöperspektiv eftersom den
innehåller mindre halter av tungmetaller. Detta medför att bottenaskan på ett lättare sätt kan
återvinnas. [1] Bottenaska är den typ av aska som det produceras mest av i Sverige jämfört
med de andra kategorierna. Den står för ungefär 50 % av all producerad aska. [2]. Den
bottenaska som kommer från förbränning av hushålls- och industriavfall kallas också ofta för
slaggrus och har till färgen ett mörkgrått utseende och liknar sand och grus. Den består ofta av
hopsmälta och oförbrända rester som t ex keramik, metall och glas. Ur materialteknisk
synvinkel kan materialet ersätta naturmaterial i obundna väglager. Kolbottenaskor, som
kommer från kolpulvereldning, har dock bättre miljöegenskaper än de flesta andra askor. [33]

3.1.2 Bäddaska
Bäddaska bildas vid förbränning i en fluidiserad bädd och askan innehåller då sand från
bädden och inertmaterial från bränslen. Den här askan har en gruslik och snäv kornstorleksfördelning på 2-5 mm. Detta gör att askan är svårpackad och lämpar sig mer som dräneringslager än t ex vägmaterial. Bäddaskan innehåller höga halter av kalcium vilket gör att den
karbonatiseras när den kommer i kontakt med vatten och får en ökad hållfasthet med tiden. [1]

3.1.3 Flygaska
Flygaska är den finkorniga aska som följer med rökgaserna från förbränningskammaren och
innehåller höga halter tungmetaller och näringsämnen jämfört med de andra askorna. Den här
askan har också ofta en större andel oförbränt material samt ett högt pH-värde (ofta pH 12).
Flygaskan har speciella egenskaper som gör att den är önskvärd i olika applikationer. T ex
självhärdar flygaskan med tiden, vilket kallas puzzolan. [1] Flygaska är den typ av aska som
det produceras näst mest av i Sverige [2], se bilaga 1 för exakta siffror.
Ett problem vid användande av flygaska är innehållet av tungmetallerna och det höga pHvärdet. Det krävs därför en kontroll av askan innan användning samt en utvärdering för att
finna användningsområden där sammansättningen påverkar miljön så lite som möjligt. Man
måste ibland tillsätta ett tillsatsmedel eller förbehandla askan, vilket ger askan önskade
egenskaper. Användningsområden där flygaska lämpar sig är bl.a. i betong, som gödsel, i
tätskikt på deponier, i vägar, och även för jordstabilisering, jordtorkning, asfaltering,
jordutfyllning, stabiliseringsmedel för leror och beståndsdel i målarfärg. [34]

3.1.3 Rökgasreningsprodukt
Tillsammans med flygaskan kan också avsvavlingsprodukter bildas när svavelhaltiga bränslen
(torv, kol) förbränns. Detta kräver ofta en speciell rökgasrening (rökgasavsvavling), där man
ofta tillsätter en kalkprodukt för att binda föroreningarna och i vissa fall används en stoftavskiljare som skiljer flygaskan från avsvavlingsprodukten [1]. Rökgasreningsprodukt
produceras i en liten mängd i Sverige [2] och den tros inte lämpa sig som ersättningsmaterial
för naturgrus i anläggningsbyggnader p.g.a. dess höga innehåll av metaller och klorider [33].

3.2 Aska i Sverige
I Sverige genereras årligen ungefär 1,5 miljoner ton torrsubstans (TS) av aska. Av den askan
kommer 46 % från av hushålls- och industriavfall, 26 % från av blandbränslen och 15 % från
biobränslen. Vad gäller askanvändningen i Sverige, se figur 1. [2] För ytterligare uppgifter
över genererad aska från olika pannor och bränslen samt siffror på askanvändning i Sverige se
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bilaga 1. Tyvärr är det idag svårt att få exakta siffror på genererad aska och vad askan
används till eftersom det inte finns något bra system för att få fram statistik. Tillvägagångssättet idag är helt enkelt enkätundersökningar hos alla som genererar askor (Birgitta
Strömberg, Värmeforsk, personlig kommunikation, 2 april, 2012).

Figur 1: Askanvändningen i Sverige 2010 [2].
Enligt en jämförelse av genererad aska mellan 2006 och 2010 har den genererade mängden
aska ökat med 20 %, men användningen av aska har inte förändrats särskilt mycket. Det som
mest har förändrats är att mer aska används till täckning av deponier och en mindre andel aska
används till konstruktionsmaterial för ytor och vägar, samt att deponeringen av aska har
minskat. [2] För information om hur aska används i andra länder än i Sverige, se bilaga 3.
Statens geologiska institut (SGI) gjorde 2003 en inventering av restprodukter som har
potential att kunna ersätta naturmaterial i anläggningsbyggande och kom fram till att vissa
askor har den potentialen. Men fyra viktiga frågor som kan begränsa möjligheten för
nyttiggörandet är transportavstånd och kostnader, formell hantering enligt miljöbalken samt
kunskap och krav om restprodukternas materialtekniska och miljötekniska egenskaper. [33]

3.3 Deponering av aska i Sverige
Ungefär 5 % av askan i Sverige deponeras [2]. Deponering av aska är förknippat med
kostnader eftersom någon måste ta hand om den. När det gäller kostnader för deponering av
aska brukar det finnas en avfallsskatt och en kommunal hanteringsavgift, vilken normalt
skiljer sig mellan olika kommuner. Avfallsskatten ligger i Sverige på 435 kr/ton. I Sundsvalls
avfallsanläggning Blåberget ligger det totala deponipriset för aska på 1190 kr/ton, där 755 kr
av detta är den kommunala hanteringsavgiften (A. C. Persson, Reko, pers. kom. 15 feb. 2012).
Avfallsanläggningen i Umeå, UMEVA, debiterar olika mycket beroende på vad det är för typ
av aska och vilken typ av material som förbränns. Flygaska från avfallsförbränning klassas
som farligt avfall och detta kostar 700 kr/ton i hanteringsavgift, och med skatten inkluderat
landar detta på 1135 kr/ton. För askor som inte klassas som farligt avfall som ska deponeras
kostar det istället 300 kr/ton i hanteringsavgift. UMEVA deponerar sällan aska som inte
klassas som farligt avfall (t ex aska från biobränslen), utan dessa används mer och mer i andra
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sammanhang. Bland annat använder de askan som konstruktionsmaterial i deponin. För detta
debiterar de ändå 300 kr/ton för att ta emot, men ingen skatt behöver då betalas.
UMEVA tar noggranna tester på askan innan de tar emot den, och om det är farligt avfall görs
även lakningstester. Ibland måste askan behandlas innan den kan deponeras, genom t ex
förbränning eller kemisk stabilisering. Det finns också askor som inte är lämpliga att deponera
på grund av att de klassas som alltför miljöfarliga, och kan då istället t ex skickas till Norge
där avfallet placeras på ön Langöya (S. Tjernberg, UMEVA, pers. kom. 20 feb, 2012).
En annan restriktion när det gäller deponering av aska är den organiska halten. År 2005 blev
det förbjudet att deponera organiskt material (enligt 10 § i förordningen 2001:512), och därav
finns en gräns för hur stor organisk halt askan får innehålla vid deponering. Bottenaska,
rökgasreningsslam och flygaska får inte deponeras om de innehåller mer än 18 % torrvikt av
totalt organiskt kol. [35]
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4. STYRANDE REGELVERK
Nedan presenteras några av de styrande regelverk som berör aska och dess användning.
Tyngdpunkten i den här delen av rapporten ligger i en definition av hållbar utveckling, samt
vilka styrdokument som reglerar askhanteringen.

4.1 Miljöbalken (MB)
Hållbar utveckling
I miljöbalkens första kapitel anges balkens mål och tillämpningsområde, vilket är just att
främja en hållbar utveckling. I 1 kap. 1 § definieras vad en hållbar utveckling är och punkter
över hur balken ytterligare ska tillämpas, se avsnitt 4.4. [3]
Hänsynsreglerna
I miljöbalkens 2 kap. anges i 1 § att den som bedriver en verksamhet ska visa på att de iakttar
hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Bland hänsynsreglerna finns kunskapskravet, försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen, hushållnings- och kretsloppsprincipen och lokaliseringsprincipen. Vid en miljöprövning är det viktigt att verksamhetsutövaren har visat att han har
beaktat dessa regler, framförallt försiktighetsprincipen, och dessa regler är bra
underlagsinformation inför en prövning. När det gäller kunskapskravet är det viktigt att visa
trovärdigheten gällande kunskapen om påverkan av utlakning från askan. I försiktighetsprincipen är det viktigt att visa på riskerna av askanvändningen och hur riskerna ska hanteras.
Försiktighetsprincipen är också mycket kopplad till lokaliseringsprincipen. Produktvalsprincipen innebär att man ska kunna visa att askan används där materialet är lämpligt, att det
sker en jämförelse mellan aska och andra material både vad gäller tekniska aspekter och
miljöaspekter, samt att typ av aska har beaktats (typ av bränsle). I hushållnings- och
kretsloppsprincipen är viktiga argument de jungfruliga material som slipper tas i anspråk och
att avfallet minimeras. [36]
Avfall och producentansvar
Eftersom aska betraktas som avfall är miljöbalkens 15 kap. om avfall och producentansvar
central inom detta område. I det här kapitlet definieras avfall i 1 § som ”… varje föremål eller
ämne som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med”. I 1 § tas också
upp att ”Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör att vara avfall, om det har hanterats
på ett sätt som innebär återvinning och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning”. [3]
Detta är centralt för användningen av askor eftersom det anses att askanvändningen är en sorts
återvinning av avfall [36]. Här gäller också att avfallsinnehavaren har ett ansvar över att
avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart ur både ett hälso- och miljömässigt sätt [3].
Tillståndsplikt för värmeverk och förbränningsanläggningar
Förbränningsanläggningar och värmeverk måste söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet
enligt miljöbalken. Anläggningens storlek avgör var tillståndet ska sökas. Där farligt avfall
förbränns ska tillstånd sökas enligt 9 kap. 6 §. I ett tillstånd kan villkor ges, t ex kan tillståndet
innebära att värmeverket måste återföra sin aska till skog och mark. [35]
Behandling, mellanlagring och uppläggning av aska
Eftersom aska betraktas som avfall i lagstiftningen ska tillstånd sökas eller en anmälan göras
enligt 9 kap. 6 § MB när aska ska behandlas, mellanlagras eller vid uppläggning. Om tillstånd
eller anmälan ska göras beror på mängden aska och hur lång tid askan ska lagras. [35]
Askor i anläggningsprojekt
När askor ska användas i anläggningar krävs vanligen en anmälan eller ett tillstånd enligt 9
kap. MB som ska godkännas av kommunen eller miljöprövningsdelegationen. Avgörande för
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vilken prövningsnivå som gäller är storleken på projektet, grad av miljörisk eller potentialen
för förorening. De krav som följer med anmälan eller tillståndet varierar också beroende på
projektets storlek och syfte och typ av aska som ska användas. Om projektet betraktas som en
miljöfarlig verksamhet ska tillstånd sökas i miljödomstol, enligt 9 kap. MB och då krävs att en
MKB uppförs (enligt 9, 11 och 12 kap). Mer om tillstånd finns under respektive
användningsområde (kapitel 5).
Enligt en studie av beslutsunderlag för miljöprövning av askor i anläggning kan
beslutsunderlaget vid prövningen skilja sig åt i olika prövningsmyndigheter. Men gemensamt
för olika prövningsmyndigheter är att bedömningsgrunderna vid prövningen är miljöbalken
(och förordningar meddelade med stöd av miljöbalken), men också rättspraxis, de svenska
miljökvalitetsmålen samt Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i
anläggningsarbeten. [36]

4.2 Avfallsförordningen
Avfallsförordningen (2011:927) innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering.
Denna förordning är meddelad med stöd av flera kapitel i miljöbalken, framförallt 15 kapitlet
om avfall och producentansvar.
Avfallsförordningen har bestämmelser om hur avfall ska klassificeras och omfattas av den
som ska använda avfall i anläggningar. När avfallet klassificeras behövs kunskap om vad
avfallet innehåller och dess egenskaper, samt avfallets ursprung. För de avfall som
klassificeras som farligt avfall finns särskilda bestämmelser. Dock är enbart denna
avfallsklassificering inte lämpligt att använda vid bedömning av om avfallet är lämpligt att
använda i anläggningar. Är avfallet farligt avfall kan det bedömas att inte vara lämpligt att
använda i anläggningar och det löper högre risk för en tillståndsprövning. I avfallsförordningen finns också paragrafer som reglerar anmälningsplikter för dem som ska
återvinna avfall i anläggningar. [37]

4.3 Policybeslut och regler för pådrivande av återvinning av avfall
Återvinning av avfall har studerats länge i Sverige och många policybeslut har tagits och
regelverk har satts upp för att driva på en utveckling av återvinning av avfall. Bland dessa kan
t ex nämnas portalparagrafen i 1 kap. 1 § 5p. MB (SFS 1998:808), förbränningsförordningen i
12 § (SFS 2002:1060), deponeringsförordningen i 14 § (SFS 2001:512), avfallsskatten för
deponering (SFS 199:673) samt avfallshierarkin (2008/98/EG). [36]
I avfallshierarkin har en prioriteringsordning fastställs för vad som allmänt utgör det bästa
miljöalternativet i politik och lagstiftning inom avfallsområdet. Hierarkin är:
1. Förebyggande av avfall
2. Förberedelse för återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, t ex energiåtervinning
5. Bortskaffande
Enligt denna hierarki vill man så långt möjligt förebygga uppståndelsen av avfall och
återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Bortskaffande av avfall, t ex deponering, är
en sista utväg. Enligt det nya ramdirektivet (2008/98/EG) finns en skyldighet hos
verksamhetsutövaren att hantera avfall på ett sådant sätt att det inte har en negativ påverkan
på människors hälsa och miljön, samt en uppmuntran att tillämpa avfallshierarkin. [38]

4.4 Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är en viktig princip och uppfattningarna om vad begreppet hållbar
utveckling egentligen innebär varierar. Begreppet kan tolkas t ex både miljövetenskapligt och
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politiskt. Enligt Inga Carlman, i hennes bok ”Miljörätt, basboken” [39], menar hon att olika
länder kan ha olika definitioner på vad hållbar utveckling innebär, och svaret på frågan visar
sig i landets lagstiftning och miljömål, samt miljömålens förverkligande. Därav kan vi säga att
en del av Sveriges definition på vad hållbar utveckling innebär finns i miljöbalkens 1 kap. 1 §:

ʺ Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås”. [3]
När man också kopplar Sveriges miljömål till miljöbalken kan man, enligt Inga Carlman [39],
säga att vissa mål ska gälla för balkens tillämpning (balkens syfte). Miljöbalken ska alltså
tillämpas så att målen så långt som möjligt också uppnås.
Det finns naturligtvis många fler definitioner på vad en hållbar utveckling är, men de flesta
tycks likna varandra. Världskommissionens definition från 1988 är en mer ”global” definition
och menar att en hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. [40]

4.6 Sveriges miljökvalitetsmål
Sverige har ett miljömålssystem där ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål har satts upp.
Generationsmålet ligger nära definitionen för en hållbar utveckling och innebär att vi ska
lämna över ett samhälle, till nästa generation, där de stora miljöproblemen är lösta, och detta
utan att miljö- och hälsoproblemen flyttas över utanför Sveriges gränser. Miljökvalitetsmålen
anger vilket tillstånd i miljön som Sveriges miljöarbete ska leda till. Under varje miljömål
finns delmål och etappmål som är mer detaljerade och operationaliserade. [41] De miljömål
som är relevanta för det här arbetet är giftfri miljö, säker strålmiljö, grundvatten av god
kvalitet, levande skogar och god bebyggd miljö.
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5. ASKANS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Nedan redovisas en fördjupning på sex användningsområden för aska. Inom varje område
redovisas den allmänna tillämpningen, miljörisker, ekonomiska vinster, miljövinster och en
sammanfattande tabell med fördelarna och nackdelarna av tillämpningen.

5.1 Återföring av aska till skog och mark
5.1.1 Tillämpning
Ungefär 2 % av den producerade askan återförs till skog och mark, vilket motsvarar drygt 37
tusen ton [2] och den erfarenhet som finns visar att attityden är positiv bland aktörerna [6].
Grundtanken med askåterföring är att tillföra näringsämnen till marken, som förlorats vid
skogsbränsleuttag. Vid avverkningen förs många näringsämnen bort, t ex kalium, magnesium
och kalcium. Dessa tre näringsämnen har en kalkverkan, vilket innebär att de förbrukar syror,
och genom bortföringen av dessa minskar då markens förmåga att motstå försurning. Genom
att aska innehåller dessa näringsämnen, kompenseras markens förlust av ämnena. Man ger
alltså tillbaka det man tog från marken. [4] I skogsvårdslagens 30 § finns en formulering som
lyder: ”När träddelar utöver stamvirke tas ut ur skogen skall, när så erfordras, åtgärder
vidtas före, i samband med eller efter uttaget så att skador inte uppkommer på skogsmarkens
långsiktiga näringsbalans.” Denna näringsbalans kan upprätthållas genom att återföra aska
där skogsbränsle har tagits ut. Askåterföringen ger ett kretslopp och Skogsstyrelsen har
rekommenderat återföring av aska i samband med skogsbränsleuttag sedan 1998. [6]
Viktiga begrepp som används i samband med askåterföring är kompensationsgödsling och
vitaliseringsgödsling. Kompensationsgödsling innebär att man tillför ämnen i syfte att
kompensera för bortförande av näring eller kalkverkan. Vitaliseringsgödsling innebär att man
tillför ett medel med en allsidig ämnessammansättning för att förbättra markens utbud av
andra näringsämnen än kväve. Om askprodukten dock ges en större tillsats av kväve kommer
askspridningen att betraktas som en skogsgödsling. Där askåterföring är extra viktig är
områden där skogsbränsle har tagits ut i betydande omfattning, där merparten av barren tas ut,
där marken är mycket försurad samt när skogen växer på torvmark. [6]
Vilken aska lämpar sig bäst och vad ska den innehålla?
Den aska som lämpar sig bäst för spridning på skogsmark är aska som kommer från
skogsbränslen. Detta dels eftersom man då sluter kretsloppet och dels eftersom denna aska
innehåller en mindre andel av tungmetaller och giftiga ämnen (se bilaga 4 för genomsnittliga
halter av ämnen i skogsbränsleaska). Man använder generellt sett inte bäddaska eftersom den
askan till största delen består av bäddmaterial. Däremot har flygaskan från fluidiserade bäddar
bra egenskaper för att kunna spridas i skog. Detsamma gäller bottenaskor från rosterpannor,
eftersom denna är bra utbränd och har låga halter av tungmetaller jämfört med flygaska. En
grundläggande regel är att halterna av flyktiga metaller ofta är lägre i bottenaska än i flygaska,
och är då ofta högre i finkornig aska än i grovkornig. Askan ska uppfylla ett antal krav vad
gäller det kemiska innehållet [6], och tre grundläggande krav för askåterföring är att [42]:
•
•
•

askan ska innehålla tillräckliga mängder av alla viktiga näringsämnen (utom kväve),
askan ska vara en produkt från skogsbränsleförbränning och får inte bestå av höga
halter metaller eller andra potentiellt skadliga ämnen som kan ackumuleras i skogen,
askan får inte vid spridning orsaka direkta skador. Den måste behandlas så att den blir
mindre reaktiv och att lösligheten minskar. Obehandlad aska kan orsaka brännskador
på vegetationen, näringsläckage och för snabba förändringar i pH-värde i vattendrag.

Andra krav som ställs på askan vid återföring är att den inte får innehålla fasta föroreningar, t
ex skruvar, glas, grus och sand. Dessa kan bl.a. utgöra en olycksrisk i spridningen, öka
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hanteringskostnaderna samt att sand och grus kan ge blästringsskador på träden. Ett annat
krav är att halten oförbränt material ska ligga kring max 2-3 %, eftersom askan annars får
svårare att härda innan spridning och askan då blir för reaktiv. Konsekvenserna av detta blir
brännskador på vegetationen och en ökad utlakning av näringsämnen. Minimihalter av
näringsämnen samt maxhalter av kemiska ämnen som ska finnas i spridningsbar aska, utifrån
Skogsstyrelsens rekommendationer, vilka visas i bilaga 4. I skogsbränsleaskor finns också
radioaktiva ämnen, framförallt cesium-137, vilket det finns gränsvärden för när askan ska
återföras till skog och mark. Gränsvärdet är 10 kBq/kg TS (Cs-137) och askor med högre
värde ska deponeras. Dock finns områden där lägre gränsvärden gäller, (t ex i lavmarker för
renbete). [6] För testmetoder för att avgöra askans kvalitet se bilaga 5.
I allmänna råd till skogsvårdslagens 30 § anges [43]:
”Vid användande av aska vid vitaliseringsgödsling och kompensationsgödsling bör, för att
undvika eller begränsa skador på miljön, askans mängd, form och sammansättning samt
tidpunkt för åtgärder väljas så att kväveutlakning och förluster av tillförd näring begränsas.
Exempelvis bör askan ha sitt ursprung i biobränsle samt vara stabiliserad och långsamlöslig.
Dessutom bör den totala tillförseln av skadliga ämnen (t.ex. tungmetaller) under ett bestånds
omloppstid inte överstiga den bortförsel av sådana ämnen som sker genom det totala
biomassauttaget. Vid kompensationsgödsling bör sammantaget under ett bestånds omloppstid
inte mer än 3 ton aska TS (torrsubstans) tillföras per hektar.”
Askan måste stabiliseras
Som nämnt ovan, i allmänna råd, bör askan behandlas innan den sprids eftersom obehandlad
aska är reaktiv och har ett högt pH-värde. Behandlingen sker kemiskt genom att den härdas
och sedan fysikaliskt genom agglomerering (askan klumpas ihop). Askan härdar genom
tillsats av vatten och oxiderna omvandlas då till hydroxider och senare till karbonater genom
reaktion med koldioxid i luften. Fördelen med att askan sedan består av karbonater är att de då
blir svårlösliga och hastigheten för utlakning och syraneutralisering minskar när askan väl
spridits. Härdningen av aska är ingen komplicerad eller dyr process och kan med fördel ske på
en deponi. Det finns flera typer av maskiner som kan användas för att befukta askan, t ex en
roterande betongblandare. Vattentillsatsen bör ligga runt 40 % för flygaska och 15 % för
bottenaska. Askan läggs sedan på hög och får där självhärda i minst 1-3 månader och sedan
krossas med jämna mellanrum. Askan kan sedan siktas för att erhålla en lämplig kornstorlek.
Granulering och kompaktering av askan är däremot en dyrare teknik, men fördelen är att det
ger en enhetligare slutprodukt som är lättare att sprida i skog och mark samt att askans
reaktivitet minskar. Kompakteringen innebär att askan formas till större partiklar genom att
pressas, t ex mellan valsar. Bindemedel kan här tillsättas, t ex cement, som gör produkten
extra stabil. Granulering innebär att askan får rullas, t ex på en tallrik eller i en trumma, och
då bilda kulor. [6] Granuleringen och kompakteringen används dock inte längre i samma
utsträckning som förr. Idag används mest krossad och siktad aska (kallas krossaska) eftersom
det är en enklare och billigare metod och förutsättningen för detta är att askan är extra väl
härdad (S. Anderson, Skogsstyrelsen, pers. kom. 16 mars, 2012). Nackdelarna med
krossaskan är dock att man ibland kan misslyckas med att härda ihop askan till aggregat och
askan kan då ej spridas och blir en restprodukt. Askan kan heller inte härdas på nytt.
Alternativen i så fall blir att granulera eller kompaktera den ”misslyckade” produkten [44].
Tillstånd för att få sprida
Det är ingen tillståndsplikt för att få sprida aska men däremot ska det anmälas för samråd
enligt miljöbalken 12 kap 6 §, där skogsstyrelsen är samrådsmyndighet. Anmälan om
samrådet ska göras minst 6 veckor innan spridning. När det gäller hanteringen av askan innan
spridning, dvs. mellanlagring och transport, är det kommun och länsstyrelse som är
handläggande myndighet och tillstånd kan då behövas beroende på mängden aska, detta enligt
9 kap 6 § miljöbalken. Det finns dock fall där tillstånd kan krävas för att få sprida askan,
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vilket beror på Skogsstyrelsens bedömning. Tillstånd kan t ex behövas om spridningen berör
kulturminnesområden (S. Anderson, Skogsstyrelsen, pers. kom. 16 mars, 2012).
Spridningen
Det är viktigt att askan är väl stabiliserad, att storleksfördelningen och torrhalten är lämplig
samt att upplösningshastigheten är anpassad till den skogstyp där den ska spridas. När askan
väl ska spridas kan det ske med exempelvis en helikopter eller med en ombyggd skotare. Om
man utför en kompensationsgödsling bör inte mer än 3 ton TS per hektar spridas, vilket gäller
för ett bestånds sammantagna omloppstid. Mängden aska som ska spridas beror på markens
bördighet, se doseringsrekommendationer i tabell 4.3 i bilaga 4. När det gäller regelverken
kring spridningen kan samma regelverk användas som vid spridning av kvävegödselmedel.
[6] Spridningen av askan med traktor kostar ungefär mellan 130-200 kr/ton och transporten
mellan 50-100 kr/ton inom 60 km räckvidd [35]. Vad gäller tidpunkter för spridningen ska
askan tillföras tidigast fem år efter slutavverkning och senast fem år innan slutavverkning.
Om skogen även tillförs kväve bör detta inte göras samtidigt, kvävet bör då tillföras minst ett
år innan eller minst fem år efter asktillförsel. [44]

5.1.2 Ekonomiska vinster
Det finns företag som tar emot aska från askproducenter mot en ersättning, t ex Askungen
Vital AB och Svea Skog. Askungen Vital AB är ett företag som enbart har detta som
marknadsinriktning och riktar sig till privatpersoner och företag. Svea Skog däremot sprider
askan på egna marker. Inga prisuppgifter kring hur mycket ersättning företagen får för att ta
emot askan har erhållits på grund av konkurrensskäl. Askproducenterna tjänar dock på att
lämna bort askan istället för att deponera den. Däremot kan det finnas mer lönsamma
alternativ för askproducenterna när det gäller att lämna bort askan för andra syften, t ex till
täckning av deponi eller i byggkonstruktioner. Även om det finns billigare alternativ än att
lämna bort askan för återföring till skog och mark kan det ändå vara ett affärsmässigt bra
alternativ eftersom askproducenten kan använda detta i sin marknadsföring - att marknadsföra
sitt kretsloppstänk (S. Pedersen, Svea skog, pers. kom. 21 mars, 2012). Övriga ekonomiska
vinster är att ingen avfallsskatt behöver betalas, vilket är 435 kr/ton aska.

5.1.3 Miljörisker
Skogsstyrelsen [44] genomförde 1998 en MKB för skogsbränsleuttag, asktillförsel och
näringskompensation. Enligt MKB:n finns flera miljörisker med askåterföring, men det finns
även många positiva aspekter. Dock finns många kunskapsluckor, främst när det gäller
långsiktiga aspekter. De flesta miljöriskerna uppstår i samband med spridning av lös eller
dåligt stabiliserad aska, medan få risker har visat sig med väl härdad eller kemiskt behandlad
aska. Därför rekommenderas att endast sprida stabiliserade långsamlösliga askor. Det som
MKB:n kom fram till vad att spridningen av skogsbränsleaska inte ökar nettoupplagringen av
radionuklider, tungmetaller och organiska miljögifter i skogens ekosystem, men detta endast
under förutsättning att halterna redan är låga i askan som ska spridas. Om halterna däremot är
över gränsvärden kan detta medföra negativa hälso- och miljöeffekter. T ex kan höga halter av
organiska miljögifter tas upp av djur och växter och tungmetaller kan spridas till vattendrag.
Tillväxtsförlusten efter avverkning och GROT-uttag motverkas genom att skogsbränsleaska
sprids, men enbart på bättre marker där C/N-kvoten är under 30. På marker där C/N-kvoten är
över 30 minskar dock tillväxten och näringskompensationen kräver då också kväve om
tillväxtförlusten ska motverkas.
Miljöeffekterna av lös aska eller dåligt stabiliserad aska är många, bl.a.:
• negativa effekter på flora och fauna (t ex mossor och mykorrhiza),
• minskad biomassa av svamp och artförskjutningar av mikrosvampar,
• ökad avgång av koldioxid från marken,
• ökad utlakningsgrad av vissa ämnen,
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större omsättning av kol i ytliga marklager, vilket leder till att halten organiskt
material minskar.

De förslag på åtgärder som kommit fram genom MKB:n för att minska miljöeffekterna som
uppstår vid askåterföring är bl.a. att lämna barr vid GROT-uttag, följa rekommenderade
nivåer av asktillförsel, ha en väl stabiliserad aska, noggranna kontroller av askans innehåll,
kompensation med kväve och följa rätta tidpunkter för asktillförseln. [44]
En undersökning av effekterna på akvatiska ekosystem har gjorts av Andreas Aronsson [45],
där han genom en fältstudie kom fram till att inga ökade halter av potentiellt toxiska metaller
kunde påvisas i vatten eller organismer genom återföring av vedaska. Slutsatsen är alltså att
vedaska inte är skadligt för biologin i en mindre bäck.

5.1.4 Miljövinster
Viktiga miljövinster förklarades under 5.1.1, där det anges att återföringen kompenserar för
ämnen som förts bort från marken. Askan har dessutom en allsidig näringssammansättning
samt att näringen som finns i askan kommer från skogen och kan därför benämnas som en
förnybar resurs. På lång sikt motverkar askåterföring markförsurning och biologiska
förändringar som sker till följd av helträdsutnyttjande (HTU) [44]. Genom att det finns ett surt
nedfall i vissa delar av Sverige ökar detta utlakningen av vissa näringsämnen i skogen, det
förbrukar kalkverkan i marken, samt att rinnande vattendrag blir försurade. Genom att marken
blir surare ökar då också utlakningen av giftigt aluminium, samt att de försurade vattendragen
får försämrad vattenkvalitet och slår ut känsliga arter. Att sprida aska ökar då markens
buffertverkan och ger en mindre utlakning av giftigt aluminium. [6]
Här görs inga miljövinster genom ersättning av jungfruligt material, eftersom spridningen i
mark och skog inte ersätter någon annan form av spridningsmaterial. Askan som sprids
klassificeras inte som något gödsel eftersom inget kväve finns i askan, men däremot ger
spridningen ändå en gödslingseffekt eftersom spridningen ger en tillväxt (framförallt p.g.a.
fosforn i askan). Att återföra aska och att gödsla med konventionellt gödsel är alltså helt två
skilda processer. Askan innehåller även, till skillnad från konventionellt gödsel, ett helt spann
med näringsämnen. Däremot blir det en miljövinst om man väljer att sprida askan istället för
att deponera den, eftersom mindre deponimaterial och utrymme då behöver tas i anspråk (S.
Anderson, Skogsstyrelsen, pers. kom. 16 mars, 2012).

5.1.5 Fördelar och nackdelar
Nedan visas en sammanställning av fördelar och nackdelar med askåterföring utifrån texten
ovan.
Tabell 3: Fördelar och nackdelar med återföring av aska till skog och mark.
Fördelar

Nackdelar

Näringsbalansen i skogen upprätthålls
Det blir ett slutet kretslopp
Motverkar försurning genom att öka markens
buffertverkan
Skogsbränsleaska är en förnybar resurs
Ingen deponering av askan, vilket är både en
ekonomisk och miljömässig vinst
Det finns mycket rekommendationer och riktlinjer
anpassade för askåterföring
Ingen komplicerad apparat vad gäller tillstånd och
spridning
De företag som lämnar bort aska för askåterföring kan
få goodwill

Miljörisker om askan är för lös eller dåligt stabiliserad
Kunskapsluckor om långsiktiga miljöaspekter
Endast skogsbränsleaska kan användas som också
måste hålla rätt kvalitet
Det krävs många analyser av askan
Askan måste behandlas och en eventuell granulering
och kompaktering är relativt dyra processer
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5.2 Aska i betong
5.2.1 Tillämpning
Användning av aska i betongrelaterade aktiviteter har länge använts i andra länder. Detta
används även i Sverige, men i vilken mängd är oklart men den är dock liten. Utomlands
används framförallt kolaskor, eftersom det genereras mycket aska från kolpulvereldade
kraftverk. Men i Sverige genereras inte någon betydande mängd kolaska, utan det genereras
mer biobränsleaskor. Att använda alternativa material i betongbranschen ges en positiv
inställning av både entreprenörer, tillverkare och beställare, dock finns ganska lite svenska
regelverk och praxis kring detta och om vad materialet ska ha för egenskaper. Drivkraften i
användningen av aska i betong är ersättningen av dyra bindemedel och att aska kan ersätta
stor volymer. I ett projekt där aska har studerats har områden identifierats där potential finns
för flygaskor. Områdena i betongsammanhang är bl.a. vid cementtillverkning, filler i betong
med krossballast, i betongbeläggningar, i självkompakterande betong, skumbetong, lättbetong
och i bruk och spackel. De två huvudtyperna av tillämpningar i betong är att flygaska används
för att ersätta bindemedel (t ex cement), samt att flygaskan används som ballast eller
tillsatsmaterial. [46] I det här avsnittet kommer fokus att ligga på ersättning av cement i
standardbetong och ersättning av kalkfiller i självkompakterande betong (SKB).
Vad är betong, cement och fillermaterial?
Betong är en mix av vatten, ballastmaterial, cementbaserade bindemedel och ibland även
kemiska tillsatsmedel. Ballastmaterialet brukar vara grus, sand och sten, vilka de flesta har en
storlek av > 0,125 mm och utgör en andel mellan 65-75 volym % i betongen. Vad gäller
cementbaserade bindemedel är det s.k. portlandscementet det vanligaste i Sverige. Cementet
består till största del av kisel- och kalciumoxider. Cementpastans (cement och vatten) kvalitet
har en avgörande roll i betongens hårdnande egenskaper och det gäller här att förhållandena
mellan cementet (bindemedlet) och vattnet är rätt. Som bindemedel kan även fillermaterial
användas, antingen tillsammans med cement eller istället för cement. Fillermaterial kan
definieras som ballast med en kornstorlek < 0,125 mm och halten och typen av filler har
betydelse för betongens lufthalt, vattenseparationsbenägenhet och sammanhållning. Det idag
vanligaste fillermaterialet är kalkfiller, vilket är ett inert material som består av mald kalksten.
Andra vanliga fillermaterial är silikastoft, masugnsslagg och även flygaska, vilka alla tre är
puzzolaner, och innehåller kalciumoxid som har en inverkan på betongens hållfasthet. [5]
Varför aska i betongrelaterade tillämpningar?
En av bakgrunderna till att man från början ville
använda flygaska som filler i betong beror på en
utfasning av naturgrus som ballast. Det blir allt svårare
för betongtillverkare att få tag i naturgrus (p.g.a.
täkttillstånd) och de måste då istället använda krossballast. Krossballasten gör tyvärr betongen mer
svårhanterad på grund av dess kantiga form på kornen,
vilket kan lösas genom att tillsätta ett finmaterial (filler)
som ger en ”smörjande” effekt. Här passar flygaskan
perfekt. Att också använda askan som ersättning av
kalkfiller i SKB eller cement har bakgrunden i att det
kan ge bättre egenskaper och kan vara billigare.

Figur 2: Stora Bält-bron, vars betong
innehåller ca 70 000 ton kolflygaska
[47].

De viktigaste egenskaperna i betong är bl.a. fukthalten, kemisk sammansättning, frostbeständigheten, fördelning av partikelstorlek, och krympning. Det är viktigt att, när man
blandar in askan, vet vilka egenskaper man vill att betongen ska ha samt hur askan påverkar
egenskaperna. När det gäller just fukthalten så är det viktigt att ha så lite vatten som möjligt i
förhållande till halten av bindemedlet. Just på grund av detta är det viktigt att studera askans
16

Askans användningsområden

2012-06-25

egenskaper eftersom en del askor kräver mer vatten än andra askor. [5] Tabell 4 visar hur
flygaska kan påverka betongens egenskaper.
Tabell 4: Hur flygaska positivt och negativt påverkar betongens egenskaper [5].
Positiva egenskaper
Bättre pumpbarhet
Bättre formbarhet och ytfinish
Mindre krympning
Bättre långtidshållfasthet
Bättre motståndskraft mot alkali- och
svavelangrepp
Högre elasticitetsmodul

Negativa egenskaper/risker
Risk att alkali kan reagera med kiseldioxid och då ge upphov
till mindre hållfasthet och bilda sprickor
Kloriderna i askan kan öka risken för korrosion i armeringen
Närvaron av SO3 kan förlänga bindetiden
Rester av organiskt material i askan kan absorbera organiska
tillsatsmedel, vilket gör att doseringsbehovet ökar
Om cementet ersätts med puzzolaner kan risken öka för
plastiska krympsprickor på grund av att bindetiden förlängs
Höga halter organiskt material kan ge missfärgningar på
betongen

Mindre risk för termosprickor (på grund av
lägre hydratiseringsvärme)
Mindre permeabilitet

Självkompakterande betong (SKB)
SKB är en sorts betong med bättre egenskaper är andra sorters betong eftersom det är
lättflytande, kräver ingen stavvibrering och ger inte upphov till gjutskador. Det är
utvecklingen av flyttillsatsmedel och fillermaterial som gjort detta möjligt och för SKB
används kalkfiller som fillermaterial. Som filler kan även aska användas, och kolflygaskan
har visat sig vara ett utmärkt fillermaterial på grund av dess runda kornform. När kalkfiller
ersätts med aska brukar i regel allt kalkfiller bytas ut mot askan. Dock har detta inte använts i
någon stor omfattning eftersom flygaska från kolpulverförbränning är begränsat i Sverige.
Men även andra flygaskor kan användas om de har en någorlunda rund kornform, t ex torvflygaskor från pulverpannor. De egenskaper i askan som dock kan ge problem är höga halter
organiskt material samt höga halter av sulfit. [46] Enligt ett fullskaleförsök från 2006 där
flygaska från Hallstaviks pappersbruk och från Vattenfall Uppsala har använts, kan
konstateras att de bioflygaskor som provades som fillermaterial fungerade, både med
avseende på betongens stabilitet och reologi * [48].
Vilken aska lämpar sig bäst och vad ska den innehålla?
Till skillnad från att återföra aska till skog och mark, där askan ska härdas och eventuellt
behandlas, behövs ingen förbehandling eller härdning av askan när den ska användas i betong
(H. Priscar, Vattenfall, pers. kom. 2 april, 2012). Naturligtvis får askan olika egenskaper
beroende på vilken typ av bränsle som har förbränts, men det finns krav på vad askan ska ha
för reaktivitet och sammansättning för att kunna få användas. Till att börja med är det enbart
flygaska som används i betong eftersom flygaskan har rätt kornstorlek till skillnad från andra
askor. [5] Flygaskan bör också komma från förbränning av kolpulver eller biobränslen.
Flygaska från t ex avfallsförbränning innehåller vanligtvis inte de rätta komponenterna som
behövs samt att de innehåller alldeles för mycket tungmetaller (H. Priscar, Vattenfall, pers.
kom. 2 april, 2012). Det finns många standarder framtagna för cement och betong där halter
på ingående ämnen bestäms, men vissa företag har också tagit fram egna ”recept”. [5] Vid
upphandling av betong där aska har använts är det viktigt att det är angett om en standard har
använts eller om en avvikelse från standarden har skett. För att nämna några standarder så
finns bl.a. SS EN 197-1:2011, som är en EU-standard för aska i cement. EN 4501:2005+A1:2007 behandlar aska i betong och specificerar krav för kemiska och fysiska
egenskaper samt procedurer för kvalitetskontroller (se sammansättningskrav i bilaga 6). För
aska i betong finns också standarden SS-EN 206-1/A2:2005, som specificerar krav för bl.a.
delmaterial, gränsvärden, betongens egenskaper, tillsatsmaterial och produktionskontroll. [48]
*
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Dessa standarder behandlar dock enbart aska från kolpulverförbränning och därför är det svårt
för de svenska askorna att ”leva upp till” dessa standarder (B. Strömberg, Värmeforsk, pers.
kom. 2 april, 2012).
Alla askor är inte lämpliga för betongtillämpningen - inte ens alla flygaskor. Interaktionerna
mellan cementbruket och askan är komplext och viktiga faktorer för att få ett gott resultat är
den organiska halten, innehållet av sulfider och kalcium- och aluminiumoxider i askan. [5]
Den svenska betongfabriken Sydsten i Malmö, samt betongtillverkaren Finja använder sig av
aska i betong och askan köps då in från det Danska företaget Emineral a/s där det eldas med
kolpulver. Dessa askor är certifierade och följer EU-standarden DS/EN 450-1:2007+A1 (P.
Weywadt, Sydstens betongfabrik, pers. kom. 3 april, 2012). Se bilaga 6 för de kemiska krav
som ställs på askan enligt standarden, samt de analysmetoder som används.
Några få svenska askor, som kommer från förbränning av biobränslen, är REACHregistrerade, vilket de måste vara för att få säljas, och klassas då som en produkt och inte som
avfall. När askan registreras görs en hälso- och miljöbedömning för att kunna se om de kan
klassificeras som hälso- och miljöfarliga eller inte. I framtiden finns en risk att alla askor som
ska säljas och användas måste REACH-registreras (U. Rick, KI, pers. kom. 11 april, 2012).
Bland annat är askorna från kraftvärmeverket Mälarenergi REACH-registrerade, och askorna
därifrån används oftast tillsammans med cement som markstabiliserande material (J. Forsell,
Mälarenergi, pers. kom. 4 april, 2012).
Naturvårdsverket har skrivit en handbok, ”återvinning av avfall i anläggningsarbeten”, där
riktlinjer och gränsvärden satts upp som gäller för svenska avfall. Med denna handbok som
grund kan tillstånd prövas för användning av askor i betong (B. Strömberg, Värmeforsk, pers.
kom. 2 april, 2012). Men eftersom aska i just betong betraktas som ett s.k. bundet material är
det svårt att knyta an riktlinjerna i handboken till just det här användningsområdet. Se bilaga
7 för gränsvärden som gäller för mindre än ringa risk.
Tillstånd för att kunna använda askan i betongrelaterade tillämpningar
Eftersom användning av aska i betong är ovanligt i Sverige är detta en ganska oprövad fråga.
Vid användning av aska från kolpulvereldning är askan i regel certifierad och en EU-standard
har följts. Dessa askor räknas som produkter och då behövs inget tillstånd för användningen.
De svenska askorna däremot, som kommer från biobränslen, är i regel inte certifierade och
betraktas då som avfall. Det som ofta sker när en aktör vill använda aska i betong är en
anmälan till kommunen och aktören får ofta tillstånd att använda askan om han kan visa att
användningen inte innebär mer än en ringa föroreningsrisk. Med tillståndet kan förelägganden
och villkor följa med. För de askor som är REACH-registrerade gäller samma procedur och
då går ofta processen snabbare och lättare eftersom registreringen är en sorts ”kvalitetssäkring” av askan (C. Ribbing, EnergiAskor, pers. kom. 4 april, 2012). Om föroreningsrisken
däremot är högre är länsstyrelsen den handläggande myndighet som ger tillståndet. Dock är
det få som idag får tillstånd på grund av för höga halter av t ex kalium, kalcium, klorider och
sulfater samt ett för högt pH-värde (B. Strömberg, Värmeforsk, pers. kom. 2 april, 2012).

5.2.2 Ekonomiska vinster
Askan kan ersätta en stor andel av både filler och cement, beroende på i vilken typ av betong
askan ska användas. Eftersom både fillermaterial och cement är relativt dyra är det en
ekonomisk förutsättning att kunna byta ut dessa till aska. Aska brukar i regel heller inte ha ett
högt pris, om ens ett pris alls, såvida askan inte köps in från ett annat land. Som ett exempel
på ett recept för aska i betong kan nämnas att vid tillverkning av en kubikmeter SKB krävdes
20-30 kg filler och 270 kg cement. Men vid användning av aska kan istället 250 kg cement
användas, och 40-60 kg aska. [5] Detta recept är dock inget standardrecept, utan recepten är
väldigt individuella beroende på vad det är för typ av betong och aska. Slutsatsen av detta är
alltså att cement, som är ett dyrt råmaterial, kan ersättas med ett billigare och i SKB kan askan
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också vara ett billigt komplement till kalkfiller (H. Priscar, Vattenfall, pers. kom. 2 april,
2012). De prisuppgifter som erhållits är:
•
•
•

Standard portlandscement:
Kalkfiller:
Kolflygaska från Danmark:

803 kr/ton 1
310 kr/ton 2
440 kr/ton 3

Vid ersättning av cement med aska är förhållandena inte lika vid tillsats. Aska och cement
brukar i regel förhålla sig ungefär på 1:0,4. Om t ex 350 kg cement används i en blandning av
standardbetong, kan man ta bort 15 kg cement och tillsätta 40 kg aska. Teoretiskt sett kan en
större andel cement ersättas med aska, men hållfastheten får då en väldigt långsam process.
Den ekonomiska vinsten här regleras alltså främst av priset på askan, som är beroende på
askans ursprung (P. Weywadt, Sydstens betongfabrik, pers. kom. 3 april, 2012).
Vid ersättning av kalkfiller sparar man inte in någonting om askan köps från Danmark. Priset
på askan från Danmark är beroende på transportsträckan, och ska askan användas väldigt nära
Danmark blir priset lägre. Om askan däremot är producerad i Sverige kan priserna se helt
annorlunda ut och kalkfiller kan då betraktas som ett dyrt fillermaterial i förhållande till aska.
Vinsten i detta fall beror även här på askans ursprung. Övriga ekonomiska vinster, vilken aska
som än används, är att ingen avfallsskatt behöver betalas, vilket är 435 kr/ton aska.

5.2.3 Miljörisker
Olika kemiska tillsatsmedel i betong kan innehålla miljöskadliga ämnen och dessa
tillsatsmedel lakar ut från betongen, men processen är långsam. Även de miljöfarliga ämnen
som eventuellt finns i flygaska (t ex tungmetaller) lakar ut långsamt från betongen. Det kan
dock bli en långsammare lakning av miljöskadliga ämnen om flygaska har använts i betongen,
vilket tros bero på att askan gör betongen mer tät. En förutsättning för detta är dock att
betongen måste vara hel. Slutsatsen av detta är att det inte behöver vara en större miljörisk vid
användning av flygaska i betong än att inte använda det. [49] Detta hänger också ihop med
vad för typ av aska som används. Om askan har en bra sammansättning så stabiliseras
föroreningarna när askan gjuts in i betongen. Om askan däremot t ex innehåller för höga
halter av klor kan det ske en korrosion och det blir en sprödare betong, vilket då kan ge
upphov till mer lakning (B. Strömberg, Värmeforsk, pers. kom. 2 april, 2012). Hillevi Priscar
(Vattenfall, pers. kom. 2 april, 2012), som undersökt och gjort många tester på aska i
betongrelaterade tillämpningar, menar att det inte finns några miljörisker så länge askorna
som används håller rätt kvalitet och standard.
Enligt ett datablad om miljöaspekter från det danska företaget Emineral a/s [50] har en
jämförelse gjorts när det gäller totalhalten av några tungmetaller i både flygaska och i
snabbcement. Där finner man att halterna är ungefär likvärdiga, och menar att flygaskan i viss
mån ersätter de tungmetaller som finns i cement, när man byter ut cement mot flygaska. Detta
betyder att oavsett om flygaska eller cement används i betongen kommer en utfällning av
tungmetaller att ske. En annan miljöaspekt är hanteringen av askan, där risk finns för
inandning av damm, vilket kan irritera luftvägarna. Dock menar man här också att
arbetsmiljörisken för aska är densamma som för vanligt cement. En annan miljöaspekt när det
gäller arbetsmiljö är också ammoniaklukten, som kan uppstå när askan blandas i våt betong,
vilket mest är ett problem när blandningen sker inomhus.
Ytterligare en miljöaspekt är transporterna som krävs när aska beställs. Om askan t ex beställs
från Danmark blir det en lång transportsträcka beroende på vart askan ska användas.
1

S. Alstermark, Cementa, pers. kom. 3 april, 2012. Priset för cementet gäller för avhämtad cement på bulk.
H. Wernersson, produktchef Nordkalk, pers. kom. 3 april, 2012. Transportkostnad ej inbakad.
3
P. Lundquist, Emineral a/s, pers. kom. 4 april, 2012. Priset för askan är ett approximerat medelvärde för
sydsverige. Transportkostnad inbakad i priset.
2
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5.2.4 Miljövinster
Kalkfiller, som är en ren naturprodukt av mald kalksten, är en väldigt enkel produkt och
produktionen är ingen energikrävande process. Dock är det ett jungfruligt material och då en
ändlig produkt (H. Wernersson, Nordkalk, pers. kom. 3 april, 2012). Vid utbyte av kalkfiller
till aska i betongen tjänas jungfruliga material in. Cement däremot är en väldigt
koldioxidintensiv industri där, vid utbyte till aska, man tjänar in både jungfruliga material,
energi och minskar CO2-utsläppen. Flygaskabetong har ett mycket lägre CO2-utsläpp än
produktion av ren portlandcementbetong. [50] För varje utbytt ton cementklinker sparas det in
4 000-5 000 MJ energi och 700-800 kg CO2, beroende på vilket bränsle som används vid
cementtillverkningen (S. Alstermark, Cementa, pers. kom. 3 april, 2012). Därav kan man säga
att vid varje tillsatt ton aska, vid ett förhållande på 1:0,4, sparas det in mellan 1 600-2 000 MJ
energi och mellan 280-320 kg CO2. Förutom detta behöver, precis som i de andra
användningsområdena av aska, mindre utrymme i deponier tas i anspråk.

5.2.5 Fördelar och nackdelar
Nedan visas en sammanställning av fördelar och nackdelar med användning av aska i betong.
Tabell 5: Fördelar och nackdelar med användning av aska i betong.
Fördelar
Det finns en positiv inställning till alternativa material
i betongbranschen
Askan har goda egenskaper för att fungera som ett
fillermaterial eller bindemedel
Askan kan ge betongen bättre egenskaper (se tabell 4)
Det kan ge kostnadsbesparingar
Askan kan göra att utlakningen av miljöskadliga
ämnen blir långsammare
Askan kan ersätta allt fillermaterial i SKB
Mindre andel jungfruliga material behöver användas
Vid ersättning av cement minskar mängden använd
energi och utsläpp av koldioxid
Mindre deponiutrymme behöver tas i anspråk

Nackdelar
Det finns lite svenska regelverk, riktlinjer, gränsvärden
och praxis kring aska i betong
Få svenska askor har tillräckligt bra sammansättning för
att fungera i betong
Svårt att få tillstånd att använda svenska askor
Svårt att få tag på lämpliga askor, finns även konkurrens
Risk att askan kan ge negativ påverkan på betongen om
askan har fel sammansättning (se tabell 4)
Risk för utlakning av miljöskadliga ämnen
Det finns arbetsmiljörisker vid hanteringen
Bindetiden förlängs, vilket kan öka risken för plastiska
krympsprickor

5.3 Skogsbilvägsstabilisering
5.3.1 Tillämpning
Ungefär 8 % av den aska som genereras i Sverige används som vägbyggnadsmaterial och till
ytor, vilket motsvarar ungefär 115 705 ton TS [2]. Huvudsyftet med att använda alternativa
material i vägkonstruktioner är att naturmaterial kan sparas in, men även att vägen kan få en
bättre funktion. Enligt en publikation av Vägverket är flygaska ett material som kan ersätta
material i vägar och som dessutom ger upphov till en styvhetsökning samt att den tjälisolerar.
Hållfasthetsutvecklingen som sker av askan brukar också fortsätta i flera år. [51] Många
försök har gjorts inom det här området, där skogsbilvägar har stabiliserats med flygaska och
sedan jämförts mot referenssträckor. Flera av dessa studerade vägar är äldre än fem år, men
dock gäller utredningarna endast enskilda projekt och inga jämförelser mellan olika studier
har skett samt att inga långtidseffekter ännu har studerats. Att använda aska i skogsbilvägar
används inte regelmässigt och är fortfarande ovanligt och därför finns ingen standardmetod
och fullständig utredning för detta – vilket är ett hinder för användningen. [52]
Varför aska i skogsbilvägar?
Ett problem bland skogsbilvägar är att många av dessa blir temporärt förstörda under
tjällossningsperioden. Vägarna får låg bärighet och framkomligheten blir liten. Detta problem
bedöms också komma att öka på grund av framtida kortare tjälperioder. Därav finns ett behov
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av klimatanpassning av dessa vägar, vilket kan erhållas med hjälp av aska i bär- och
förstärkningslagret (se bilaga 8 för genomskärning). Askan ger vägen bättre egenskaper och
mindre andel jungfruliga material behöver tas i anspråk. Flygaskans puzzolana egenskaper ger
en bra tjälisolering och en hög tryckhållfasthet. Vägen kräver sedan mindre underhåll samt att
vägkroppen blir lättare på grund av att mindre material behövs när aska används.
Hållfastheten tilltar först efter 28 dagar och fortsätter sedan att öka i flera månader och ibland
i flera år. Tillsammans med askan kan också bindemedel tillsättas, t ex merit, kalciumoxid
eller cement, vilket ökar vägens tryckhållfasthet och tjälningsegenskaper ytterligare. Dock blir
detta dyrare och behöver inte alltid vara nödvändigt. [25]
En annan fördel med att konstruera skogsbilvägar med aska är att det har visat sig att
damningen från vägen blir mindre än i konventionella skogsbilvägar samt att det uppvirvlade
dammet från askvägarna inte innehåller någon aska. Detta tros bero på en högre vattenkvot i
grusslitlagret i askvägarna samt en lägre andel finmaterial. Damningsbenägenheten minskar
alltså med ökad fuktighetsgrad, vilket askinblandningen ger. [53]
Nackdelar med tillämpning är att det produceras för lite aska nära vägen för att en rationell
hantering ska kunna ske samt att det finns lite lagringsmöjligheter för torr aska (C. Ribbing,
EnergiAskor, pers. kom. 13 april, 2012).
Vilken aska lämpar sig bäst och vad ska den innehålla?
Det finns inga tekniska krav på askan, men däremot är gränsvärdena, för totalhalter och
lakning, i Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsändamål” viktiga
att följa (se bilaga 7). Det finns alltså inga lagstiftade gränsvärden, men om Naturvårdsverkets
riktlinjer inte följs finns risken att inget tillstånd ges.
När det gäller typ av aska som ska användas ger biobränsleflygaskor bästa effekt och
funktion. Detta beror på dess kemiska sammansättning och framförallt höga innehåll av
kalciumoxid. Även bottenaskor kan användas, men dessa askor ger ingen stabilisering av
vägen utan används mer av ekonomiska skäl för t ex ersättning av ballastmaterial. Askan
behöver inte behandlas innan användning, utan den ska snarare användas så snart som möjligt
för att askan inte ska tappa sin reaktionsförmåga. Om askan blir liggande innan användning
startar karbonatiseringsprocesserna och askan tappar då en del av sin funktion. Om däremot
bottenaskor används bör dessa härda innan de används för att föroreningarna då bättre binds
in i askan. Dessa askor bör lagras i minst ett halvår innan användning. (B. Lind, SGI, pers.
kom. 11 april, 2012). För att få ett så bra resultat som möjligt av vägen gäller vidare också att
andelen oförbränt i askan skall vara under 5 % för att få en bra härdning av askan. Ju högre
andel oförbränt desto mer tappar askan sin härdande funktion och duger då bara till enkla
utfyllnader. I övrigt finns inga restriktioner om bioflygaskan ska vara näringsrik eller
näringsfattig, men ett generellt önskemål finns om att den näringsfattiga askan helst ska
användas i vägarna eftersom den näringsrika askan fyller en bättre funktion i att återföras till
skog och mark. (C. Ribbing, EnergiAskor, pers. kom. 11 april, 2012)
Tillvägagångssätt
Eftersom ingen standard finns för utförande presenteras nedan två lyckade pilotförsök. Det
första pilotförsöket är uppgradering av en skogsbilväg i Timrå kommun och
tillvägagångssättet i det projektet kan användas som en vägledning. Det andra pilotförsöket
som redovisas kort nedan beskriver resultaten från de lakningsförsök som utfördes på vägen.
Stabiliseringen av en skogsbilväg i Timrå kommun var ett EU-finansierat projekt som
utfördes av Skogsstyrelsen Västernorrland, Statens geotekniska institut och Luleå tekniska
universitet. Vägen delades in i fyra referenssträckor och två provsträckor och därefter gjordes
en jämförelse. Två av referenssträckorna uppgraderades inte alls, de andra två referenssträckorna uppgraderades med slitlager- och bärlagergrus. De två provsträckorna uppgraderades med ask-gruslager och grusslitlager. Flygaskan som användes kom från Ortvikens
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pappersbruk där askan kommer från förbränning av slam och bark i en fluidiserad bädd.
Blandningen som valdes att användas i vägen, efter noggrant övervägande, var 30 % aska och
70 % vägmaterial (grus). Vägen dikades och hyvlades och flygaskan frästes sedan in i vägen.
Vägen hyvlades därefter igen och vattnades vartefter vägen packades med vält. Ett
grusslitlager på 7 cm lades sedan på vägen. Provsträcka 1 hade ungefär 16 cm tjockt askgruslager och provsträcka 2 ungefär 20-25 cm efter packningen. Se bilaga 9 för mer
information om tillvägagångssättet och den använda askans sammansättning och egenskaper.
Ca ett år efter uppgraderingen av vägen gjordes en besiktning för att se påverkan från
tjällossningen. Referenssträckorna hade flera sprickor och provsträckorna hade klarat sig med
endast ett fåtal små sprickor. [25] Figur 3 visar resultatet.

Figur 3: T.v. och mitten visar referenssträckorna. T.h. visar provsträcka 1 [25].
De slutsatser som drogs från pilotförsöket i Timrå var att askan som användes var lämplig för
användningen och att vägen fick en förbättrad hållfasthet. Blandningen som valdes (30 %
aska, 70 % grus) var en lyckad blandning, dock varierade askhalten över vägen, vilket kan
förbättras med en bättre inblandningsteknik. Provsträcka 2 gav ett bättre resultat än provsträcka 1 med tanke på styvheten i vägen. Viktigt att notera vid askanvändning i
skogsbilvägar är att packningen av vägen och ett jämt lager av askan är viktigt för att erhålla
ett bra resultat. [25] När det gäller lakningen påvisade laktester från utsatta lysimetrar att
skillnaden mellan referenssträckorna och provsträckorna var små. Endast högre halter av klor
från provsträckorna kunde påvisas (J. Vestin, SGI. Pers. kom. 9 maj, 2012).
Ett annat exempel på pilotförsök är stabiliseringen av Ehnsjövägen, skogsbilväg i Hallstavik.
Bioflygaska användes här för att stabilisera ballastmaterialet i vägens förstärkningslager.
Innan stabilisering var vägen av väldigt dålig kvalitet och var i behov av snabba åtgärder.
Ehnsjövägen blev ett pilotprojekt på 4 delsträckor med olika sammansättning och tjocklek av
vägens lager (se bilaga 9), varav en av dessa en referenssträcka. Under 5 år undersöktes vägen
och flera mätresultat erhölls. Resultatet av projektet gav information om att lakningspotentialen minskar med tiden när det gäller yt-, grund-, och lysimetervatten. Halterna av
metaller som hamnade i grundvattnet ligger under eller på samma nivå som i referenssträckan
och halterna av de lätt lakbara ämnena ligger i nivå med grundvattnets bakgrundsvärde. De
askstabiliserade sträckorna håller också god kvalitet genom att färre hål bildats i vägen, men
dock finns behov av underhåll i form av hyvling och justering av slitlagret. Jämfört med
referenssträckan drogs slutsatsen att askförstärkningen gav några förbättringar och att en
förbättrad avvattning (dikning) också är en viktig faktor för att förbättra vägen. [52]
Det som mer kan rekommenderas för användningen i skogsbilvägar är att askan inte bör ligga
i ytan av en konstruktion, både på grund av damning och att askorna inte är slittåliga [54].
Vad gäller praxis för utläggning av askan finns ingen sådan. Hur utläggningen sker beror helt
på vilka tekniska krav som ställs av utföraren och vilken typ av väg man vill göra. Om den
planerade vägen ska ha en stor tjocklek rekommenderas att blanda aska och grus i förväg
eftersom askan inte kommer ända ner i gruset genom fräsning. Vad gäller hur stor andel aska
som kan användas i vägen kan det teoretiskt sett användas hur stor andel aska som helst, ingen
praxis finns för detta (O. Wik, SGI, pers. kom. 13 april, 2012). Se bilaga 8 för förslag på hur
stora andelar aska som kan användas tillsammans med andra material.
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Tillstånd för att få använda aska i skogsbilvägar
Konstruktion av skogsbilvägar regleras i regel av skogsvårdslagen men även parallellt med
miljöbalkens 9 kap. (om föroreningsrisk finns). Det ligger i markägarens ansvar att samråda
med skogsstyrelsen, som är den handläggande myndigheten, enligt 12 kap. 6 § MB, för att
minska eller undvika effekter på omgivningen. [51] När det gäller användningen av aska i
vägen behövs inget tillstånd om nivåerna av askan ligger under Naturvårdsverkets nivåer för
mindre än ringa risk. Om värdena överstiger nivåerna krävs en anmälan till kommunen. Om
kommunen bedömer att askanvändningen medför mer än ringa risk krävs ett tillstånd från
miljöprövningsdelegationen. Det som generellt avgör denna bedömning är tre aspekter; typ av
konstruktion; materialets sammansättning; samt hur känsligt den omgivande miljön är (O.
Wik, SGI, pers. kom. 13 april, 2012). Om användningen av avfallet innebär mindre än en
ringa risk rekommenderas ändå att anmäla aktiviteten till en miljömyndighet så att de lättare
kan följa och få kontroll över de avfallsströmmar som sker i samhället. [51]

5.3.2 Ekonomiska vinster
Beroende på om flygaska eller bottenaska används blir de ekonomiska vinsterna olika. Vid
användning av bottenaska erhålls ingen stabilisering, utan denna aska ersätter grus, och
förhållandena mellan dessa två material är ungefär lika (1 ton aska ersätter 1 ton grus). Därav
kan ekonomiska vinster erhållas genom att lika mycket grus inte behöver köpas in (O. Wik,
SGI, pers. kom. 13 april, 2012). Även flygaskan ersätter naturmaterial. Enligt en rapport från
Värmeforsk kan flygaska ersätta naturmaterial upp till fyra gånger sin vikt [24]. De största
vinsterna erhålls genom de minskade behoven av underhåll samt att vägen kan utnyttjas av
bilar med tunga laster under årstider då det tidigare inte gått att köra på den. Det är beräknat
att ungefär 2/3 av underhållet tjänas in. Nackdelen är dock att själva utförandet av
stabiliseringen är ganska dyr eftersom det blir ett extra moment vid uppgraderingen av vägen
(C. Ribbing, EnergiAskor, pers. kom. 13 1pril, 2012). Enligt en rapport från Värmeforsk
bedöms livscykelkostnaden för en stabiliserad väg vara 15-25 % lägre än en ostabiliserad väg
i ett 40-års perspektiv. Detta baseras på försök med flygaska med en del cement/merit i
obundna lager i grusväg och asfalterad väg. [55] Övriga vinster, vilken aska som än används,
är att ingen avfallsskatt behöver betalas.

5.3.3 Miljörisker
Naturligtvis beror innehållet av farliga ämnen på vilken aska som används, men vid ett
lakningsförsök med cementstabiliserad granulerad flygaska visade det sig att materialet gav
en hög initial urlakning av arsenik, koppar, zink och krom. Det har också visat sig, vid ett
fullskaleförsök, att flygaskans basiska egenskaper gör att lakningen av de farliga ämnena är
lågt. De största riskerna finns istället i hanteringsfasen av flygaskan innan vägbeläggningen
har kommit på plats samt i samband med rivning av vägen. Det är då damningen och
urlakningen av askan som ger upphov till miljörisker och arbetsmiljörisker i samband med att
de farliga ämnena sprids till närmiljön. Enligt en rapport av Sveriges byggindustrier [56] har
en omfattande och spridd användning av flygaska, vid anläggningsbyggnader som är
kombinerat med flera olika miljörisker, en hög risknivå om ingen tydlig reglering sker av
området. Riktvärden för damningen har tagits fram i en Värmeforskrapport (se bilaga 10).
Enligt en rapport av Statens geotekniska institut [57] menar de att föroreningsrisken med
användning av biobränsle- och kolbaserade flygaskor i grusvägar normalt kan betraktas som
ringa eller obetydliga samt att vid användningen begränsas uttaget av naturresurser och
energianvändning. Enligt rapporten är det viktigast att uppmärksamma damningen,
tungmetallerna, cesium, salterna (SO42- och Cl-) och andelen oförbränt material i askan.
Damningen är dock den miljörisk som anses vara störst och den dominerande exponeringsvägen är intag av bär, frukt och grönsaker som är kontaminerade av dammet [58]. För att
minimera miljörisken som rör damning vid hanteringen bör askan ha en optimal vattenkvot
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(30-60 % vatten) vid utläggning på vägen, slitlagret bör läggas på snabbt samt att platsvalet
har en stor betydelse. Slitlagret bör också regelbundet underhållas så att damningsrisken
minskar ytterligare. Detta eftersom slitlagret slits ner och att aska kan tränga upp till ytan. [57]

5.3.4 Miljövinster
Genom användning av bottenaska sparas jungfruliga material in, genom att man då slipper
krossa och framställa grusmaterial. De miljövinster som erhålls vid användning av flygaskan
är även här de insparade naturmaterialen men framförallt att mindre bränsle och maskiner
behöver användas till följd av minskat behov av underhåll (O. Wik, SGI, pers. kom. 13 april,
2012). Endast 1/3 av underhållet behövs efter stabiliseringen. I övrigt är återvinning av avfall
en miljövinst genom att det skapar ett kretslopp samt att mindre deponiutrymme behöver tas i
anspråk. Detta gör att färre deponier behöver byggas och det går då åt mindre material till
byggnation av nya deponier (O. Wik, SGI, pers. kom. 13 april, 2012).

5.3.5 Fördelar och nackdelar
Nedan visas en sammanställning av fördelar och nackdelar med skogsbilvägstabilisering.
Tabell 6: Fördelar och nackdelar med användning av aska i skogsbilvägar.
Fördelar
Många försök har gjorts - väl studerat, och med
positivt resultat
Bättre vägar genom bl.a. tjälisolering och hög
tryckhållfasthet
Miljöriskerna kan ofta betraktas som ringa eller
obetydliga
Mindre vägunderhåll behövs
Hållfastheten kan fortsätta att öka i flera år
Mindre damning jämfört med konventionell väg
Ekonomiska vinster
Vägkroppen blir lättare
Mindre åtgång av jungfruliga material
Mindre deponiutrymme behöver tas i anspråk

Nackdelar
Ingen studerad långtidseffekt
Finns ingen standardmetod, praxis eller svensk
vägledning
Finns inget regelverk standard kring askans kemiska
sammansättning och kvalitet
Konkurrens om bioflygaskan (med askåterföringen)
Miljörisker i form av lakning och spridning av
partiklar (damning)
Konstruktionen kan vara dyr

5.4 Ersättning av ballastmaterial i asfalterade vägar
Detta kan ses som en fortsättning på föregående avsnitt, aska i skogsbilvägar, men att askan
här istället används för ersättning av ballast i s.k. bundna vägar – med en asfaltsbeläggning.
Det finns idag ingen etablerad användning av aska i asfalterade vägar och det som skett hittills
har mest varit pilotförsök. Detta beror på att en stor del av askan i första hand går till
sluttäckning av deponier (O. Wik, SGI, pers. kom. 13 april, 2012).

5.4.1 Tillämpning
Varför aska i vägar?
I vägar kan många alternativa material användas i olika lager, vilket kan ge både ekonomiska
och funktionella vinster. Dessa material kan t ex ge en styvhetstillväxt, vara tjälisolerande,
dränerande och ge en lägre densitet. I bilaga 11 visas figurer av en vägs uppbyggnad och
tabeller där alternativa material anges som lämpliga i olika delar av vägen samt vilka nyttiga
egenskaper det ger. I bilagan visas också skillnaden i några egenskaper mellan olika askor.
Grunden är att många alternativa material faktiskt har en högre styvhet än vad naturgrus har,
vilket beror på antingen materialets form och fördelning av kornstorlek eller att materialet har
härdande egenskaper. Flygaskan har både dessa härdande egenskaper och ger upphov till en
styvhetsökning (se bilaga 11, tabell 11.2). Genom att enbart använda flygaskan i vissa lager i
vägen eller att blanda askan med grus ger konstruktionen en högre bärförmåga. Många askor
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har lägre densitet än naturmaterial och detta kan då utnyttjas genom att använda askorna som
lättfyllning, vilket är bra t ex om områden som är belastningskänsliga behöver avlastas. [51]
De askor som är vanligast att använda i asfalterade vägar är slaggrus och kolbottenaskor från
rosterpannor (C. Ribbing, EnergiAskor, pers. kom. 13 april, 2012).
Vilken aska lämpar sig bäst och vad ska den innehålla?
Flera askor kan användas i vägar. Nedan presenteras slaggrus, bottenaska och flygaska.
Slaggrus: som släckts i vattenbad och därefter lagrats i sex
månader, har liknande egenskaper som grus. Slaggruset är
enkelt att lägga ut och packa, är ett lätt material och är
även värmeisolerande. En annan fördel med slaggruset är
att dess sammansättning är ungefär lika vart än i landet
och årstiden det tas ut. Eftersom slaggruset kan användas
som grus är det gynnsamt att använda detta tillsammans
med bergkross i vägar eftersom bergkross har så pass stora
Figur 4: Slaggrus som förstärkningslag
korn och slaggruset fyller då ut som en finare komponent.
i gata [51].
Detta gör att krossningen blir resurseffektivare och att
slaggruset nyttiggörs. Nackdelarna med användning av slaggrus är dock att innehållet av
oönskade ämnen är högre än i bergkross. Anledningen till att slaggruset skall lagras i sex
månader är att askan då härdar och bl.a. bly och zink stabiliseras i askan och utlakningen från
dessa ämnen då minskar. pH-värdet i askan sjunker också genom karbonatisering under
lagringstiden samt att de flesta mineralfaser då nått så pass låga energinivåer att de blir
svårlösliga i vatten. [54] Slaggruset kan med fördel användas i vägarnas obundna lager –
underbyggnad, skyddslager och även ibland i förstärkningslagret [51]. Se tabell 11.4, bilaga
11, för slaggrusets användningsområden i vägar.
Övriga bottenaskor: har olika egenskaper beroende på bränsle och typ av förbränning.
Fluidbäddar ger en pannsand, som är ett lätt sandliknande material. Rosterpannorna ger
grovkornig aska. En tumregel är att askorna ska vara väl utbrända eftersom de annars lätt
krossas vid packningen och deformeras då lätt om belastning sker. Fördelen med
bottenaskorna är att de är lätta och isolerande vid jämförelse med grus och sand. På grund av
de många egenskaper som bottenaskorna kan få vid förbränningen så varierar även dess
användningsmöjligheter. De bottenaskor som lämpar sig bäst för vägunderbyggnadsmaterial
är rostbottenaskorna, framförallt som lätt fyllning. [51] Användningen av slaggrus och övrig
bottenaska ger dock ingen bättre väg, utan ger mer ekonomiska vinster (O. Wik, SGI, pers.
kom. 13 april, 2012). Generellt används bottenaskorna inte till obundet bär- och
förstärkningslager eller slitlager på grund av den tunga trafikbelastningen. Se tabell 11.5,
bilaga 11, för bottenaskans användningsområden i vägar.
Bioflygaskor: kan användas på samma sätt i asfalterade vägar som i skogsbilvägar och ger här
en stabiliserande effekt (se 5.3.1). Vägen blir helt enkelt bättre och underhållningen av vägen
behövs då inte i samma utsträckning (O. Wik, SGI, pers. kom. 13 april, 2012). Kravet på
askan är att det inte ska vara askor som klassificeras som farligt avfall. Vart askan ska
användas i vägen beror på askans kvalitet som då måste testas fram från fall till fall (C.
Ribbing, EnergiAskor, pers. kom. 13 1pril, 2012).
Vad gäller krav på de olika askornas kemiska sammansättningar för att få användas i vägar så
finns inga sådana. Detta bedöms ofta från fall till fall. Eftersom ingen etablerad användning
av detta finns så finns heller ingen praxis. En tumregel är dock att ju högre upp i
konstruktionen ett material ska användas desto högre krav ställs på materialet. Slaggruset bör
därför användas långt ner i en konstruktion (O. Wik, SGI, pers. kom. 13 april, 2012).
ATB Väg är en allmän teknisk beskrivning där Vägverkets krav på byggande av vägar ingår,
samt bärighetsförbättring och underhåll. I ATB Väg finns metodbeskrivningar för att
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bestämma olika funktioner och egenskaper i vägen. Den behandlar även alternativa material
som kan användas i vägar (se bilaga 11, tabell 11.1). [51]
Tillvägagångssätt
Eftersom ingen standardmetod finns för detta presenteras
här en beskrivning av Törringevägen i Malmö, där slaggrus
använts som förstärkningslager 1998. Här jämfördes en
provsträcka med slaggrus mot en referens- sträcka med
krossat berg. Tillståndet för användningen av slaggrus gavs
från länsstyrelsen. Provsträckan med slaggruset var 60 m
och ca 200 m3 användes (320 ton). Slaggrusets
kornstorleksfördelning låg på 0-45 mm. Se uppbyggnaderna
av provsträckan och referenssträckan i figur 6. Slaggrusets
torrdensitet varierade mellan 1,4-1,65 ton/m3, den optimala
vattenkvoten låg på 22-28 vikt- procent. Den organiska
halten låg på 2,6-5 viktprocent och pH-värdet var 8,5. För
Figur 6: Referenssträckan och
totalhalter och tillgängliga halter i slaggruset, se bilaga 12.
provsträckans uppbyggnad [59]
Resultatet blev en högre bärighet på förstärkningslagret av
slaggrus än på lagret med bergkross. Undersökningarna av grundvattnet som gjordes strax
efter vägen färdigställts samt ca ett år senare visade att de flesta metaller hade minskat under
året (se bilaga 12 för värden). De grundvattenundersökningar som sedan skedde två gånger
per år visade att ingen miljöpåverkan skett. [59]
Tillstånd för att få använda aska i vägar
Byggnationen och driften av vägar är miljöfarlig verksamhet på grund av dess mark- och
luftföroreningar och buller och tillsynsmyndigheten kan då komma med förbud och
förelägganden om aktiviteten medför en oacceptabel risk för miljön. Dock prövas inte
byggnationen av vägen enligt miljöbalken, utan av väglagen (SFS 1971:948), som ändå
tillämpas parallellt med vissa kapitel i miljöbalken vid en prövning. När en väg ska byggas
finns också krav på en MKB. [51]
När det gäller just användning av avfall för anläggningsändamål gäller samma prövningsprocess som för skogsbilvägarna (se 5.3.1). Generellt kan det här vara lättare att få tillstånd
eftersom en asfalterad väg är en säkrare konstruktion och det är heller inte samma rörelse av
människor intill vägen (O. Wik, SGI, pers. kom. 13 april, 2012). Det som däremot talar emot
tillståndet är att slaggruset kan ha högre halter av förorenande ämnen än vad bioflygaskor har.
Vid användning av slaggrus rekommenderas att anmäla detta till miljömyndigheten i enlighet
med MB och förordningen om miljöfarlig verksamhet. Här ingår även att göra en
miljöbedömning. [59] Om användningen av avfallet innebär mindre än en ringa risk
rekommenderas ändå att anmäla aktiviteten till en miljömyndighet så att myndigheten lättare
kan följa och få kontroll över de avfallsströmmar som sker i samhället. [51]

5.4.2 Ekonomiska vinster
De ekonomiska vinsterna erhålls främst genom att slaggruset och bottenaskan ersätter
ballastmaterial, vilka förhåller sig ungefär lika. Man slipper då krossa, framställa och frakta
grusmaterial. Flygaskan ersätter också naturmaterial, men det är kvaliteten på vägen som här
är den stora vinsten (O. Wik, SGI, pers. kom. 13 april, 2012). Enligt en rapport från
Värmeforsk [55] bedöms livscykelkostnaden för en stabiliserad väg vara 15-25 % lägre än en
ostabiliserad väg i ett 40-års perspektiv. Detta baseras på försök med flygaska med en del
cement/merit i obundna lager i grusväg och asfalterad väg. Övriga vinster, vilken aska som än
används, är att ingen avfallsskatt behöver betalas, vilket är 435 kr/ton aska.

5.4.3 Miljörisker
De miljöaspekter som finns varierar främst beroende på vilken fas av vägens livscykel, men
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även vilken typ av aska som använts. När det gäller spridning av partiklar är detta störst vid
anläggning och rivning. När vägen är i drift förväntas ingen infiltration av regnvatten ske utan
det som kan leda till spridning av partiklar är främst inträngningen av grundvatten.
Spridningen av partiklar genom damning finns det mest risk för i anläggnings- och
rivningsfasen. [58] Riktvärden för damning har tagits fram i en rapport från Värmeforsk.
Värdena för detta hittas i bilaga 10.
Damningen är dock den miljörisk som anses vara störst och den dominerande exponeringsvägen för damm är intag av bär, frukt och grönsaker som är kontaminerade med dammet [58].
För att minimera denna risk är platsval en viktig aspekt, samt att askan kan befuktas vid
utläggning, att utläggningen täcks omgående och att utläggningen inte sker vid torra vindar.
När det gäller slaggrus har denna aska generellt högre halter av oönskade ämnen än andra
bottenaskor. Dock har det, genom analyser och modelleringar, visat sig att hälso- och
miljörisken är ringa när slaggrus används i konventionella vägbyggen, samt att askan inte är
akuttoxiskt. Detsamma gäller faktiskt de flesta askorna när det gäller miljö- och hälsorisken,
förutom avfallsflygaskorna. En viktig aspekt att ta hänsyn till är utlakningen av klorid och
sulfat som kan påverka grundvattnets smak som dricksvatten. [54]

5.4.4 Miljövinster
Genom att använda slaggrus och bottenaska behöver mindre jungfruliga material och energi
användas samt att mindre underhåll behövs om flygaska används. Susanna Olsson [60] har
gjort en typ av livscykelanalys på återvinning av askor där hon jämfört tre olika scenarier ur
ett 100-års perspektiv. Det första scenariet är att askan ersätter sand och nyttjas då som
dräneringslager vid sluttäckning av deponi. Det andra scenariet är att askan används i
förstärkningslagret i vägar och ersätter då krossat berg. Det tredje scenariet är att askan istället
deponeras. Hon har i analysen använt bottenaska från avfallsförbränning. En slutsats av
analysen är att aska i vägar sparar krossat berg och energi men ger mer utlakning av metaller
än om askan istället skulle ha deponerats.
En annan viktig aspekt är att även naturmaterialen lakar olika ämnen i olika storleksordningar
beroende på vilket naturmaterial som använts. Det är dock få utförda försök gjorda på
naturmaterialens lakningsegenskaper med det kan konstateras att användning av naturmaterial
leder till olika former av miljöpåverkan. Genom användandet av aska kan detta undvikas. [61]
I övrigt är återvinning av avfall en miljövinst genom att det skapar ett kretslopp samt att
mindre deponiutrymme behöver tas i anspråk. Detta gör också att färre deponier behöver
byggas (O. Wik, SGI, pers. kom. 13 april, 2012).

5.4.5 Fördelar och nackdelar
Nedan visas en sammanställning av fördelar och nackdelar med askanvändning i vägar.
Tabell 7: Fördelar och nackdelar med användning av aska i vägar.
Fördelar
Många försök har gjorts – väl studerat
Positiva egenskaper beroende på vilken aska som
används, t ex tjälisolerande, dränerande, högre
styvhet, lägre densitet
Ekonomiska vinster i form av att mindre
ballastmaterial behövs, utebliven avfallsskatt och
eventuellt en väg med högre kvalitet
Mindre åtgång av jungfruliga material
Mindre deponiutrymme behöver tas i anspråk

Nackdelar
Finns idag ingen etablerad användning och därav
ingen standardmetod, praxis eller svensk vägledning
Finns ingen standard för askans kemiska
sammansättning och kvalitet
Miljörisker i form av spridning av partiklar/ämnen
genom damning och lakning
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5.5 Täckning av deponi
5.5.1 Tillämpning
Ungefär 60 % av all genererad aska i Sverige används till att sluttäcka deponier, vilket
motsvarar ca 894 812 ton TS [2]. Den här användningen av askor minskar kontinuerligt
eftersom aktiva deponier hela tiden sluttäcks [62]. Grunden till detta är att EU:s
deponeringsdirektiv (och även deponeringsförordningen, SFS 2001:512) innebär skärpta
villkor för deponier, vilka många svenska deponier inte kan leva upp till. [63] Andra saker
som också påverkat det minskade antalet deponier är deponiskatten och deponeringsförbud av
brännbart och organiskt avfall. Se graf över hur antalet deponier har minskat i bilaga 13. Nya
deponier konstrueras även kontinuerligt. Både de nya och gamla deponierna utgör ett behov
av konstruktionsmaterial och det är då ur ett miljöperspektiv lönsamt att använda alternativa
material och askor har här en stor potential [63] som har gett många positiva resultat [64]. I
det här avsnittet ligger fokus på deponier för icke-farligt avfall.
Funktion och uppbyggnad av sluttäckningen
Det finns tre typer av deponier; deponi för inert avfall;
för farligt avfall; och för icke-farligt avfall, vilka har
olika krav på skyddsåtgärder [64]. Syftet med
sluttäckningen är att minska nederbördsvattenläckage
som ger upphov till lakvatten. Vattnet som uppsamlas
och sedan dräneras genom dräneringsskitet ska kunna
släppas ut utan att renas. I sluttäckningen går det åt
mellan 30 000-40 000 ton material per hektar. [62] Se
figur 7 för hur en sluttäckt deponi kan byggas upp.
Avjämnings-/utjämningsskiktet: ligger längst ner,
strax ovan avfallet. Avjämningsskiktets funktion är att
jämna ut, stå för gastransport och vara
Figur 7: Sluttäckningskonstruktionens
kapillärbrytande för vatten som kommer från avfallet
uppbyggnad [63]
[63]. I det här skiktet försöker man så långt möjligt
använda avfall och inga särskilda krav ställs på materialet, t ex kan krossat tegel och betong
användas (S. Tjernberg, UMEVA, pers. kom. 19 april, 2012).
Tätskiktet: ligger ovan avjämningsskiktet och har funktionen att begränsa den mängd vatten
som infiltrerar till avfallet (se bild i bilaga 13, figur 13.2). Därav är det viktigt att tätskiktets
material har en hög hållfasthet, beständighet och täthet. [62] Skiktet ska även täta mot gaser
[63]. Vanligen brukar bentonitmattor, svetsbara plastdukar och gummidukar användas, och
även rötslam och grönlutslam. I deponier för farligt avfall brukar bl.a. syntetiska mattor
användas (S. Tjernberg, UMEVA, pers. kom. 19 april, 2012).
Dräneringsskiktet: ligger ovan tätskiktet och har funktionen att samla in och transportera bort
infiltrerat markvatten. Skiktet ska även skydda tätskiktet från att torka ut. [63] Under
dräneringsskiktet (ovan tätskiktet) brukar vanligtvis en materialseparerande geotextilduk
läggas [64]. Vanligen används t ex grus från grustäkter, krossat singel men även
dräneringsmattor i det här skiktet (S. Tjernberg, UMEVA, pers. kom. 19 april, 2012).
Skyddsskiktet: ligger ovan drängeringsskiktet och har funktionen att lagra vatten och etablera
rötter. Skiktet ska också skydda underliggande skikt mot uttorkning, tjäle och penetration av
djur och växter. [63] Ett viktigt krav på skyddsskiktet är att det ska ha ett bra frysmotstånd –
inte vara tjälfarligt. Om detta är bristande kan frys- och upptiningscyklerna göra tätskiktet
permeabelt och differentiera kornfördelningen av skyddsskiktet. [62] Vanligen används
återvunnen jord och schaktmassor (morän) i det här lagret. Skyddsskiktet har en mycket viktig
funktion genom att den reglerar även de andra skikten genom att förhindra frosten, bidra till
avdunstning och hålla i rotetableringen. [64]
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Växtskiktet: ligger högst upp och är ett sorts erosionsskydd och en plats för växter att växa
samt att skiktet även är vattenhållande [63]. Vanliga material att använda här är t ex jord,
komposterade material, fibermull och hygieniserat avloppsslam [64].
Vid sluttäckningen finns krav på konstruktionen, bl.a. att lakvattnet som går genom deponin
inte får överskrida 50 liter/m3 och år för deponier för icke farligt avfall, och 5 liter/m3 och år
för deponier för farligt avfall, vilket anges i förordningen om deponering av avfall (2001:512).
[62] Stabiliteten av deponin ska också säkerställas i ett långt perspektiv och lutning på
tätskiktet bör ligga mellan 1:20 och 1:3. Övriga riktlinjer är att sluttäckningens mäktighet bör
vara > 1,5 m på deponier för icke-farligt avfall och > 2 m på deponier för farligt avfall. [64]
Aska som konstruktionsmaterial i deponier
Beroende på vilket lager och vilken aska som används är förhållandena olika. Många pilotoch fullskaleförsök har gjorts inom det här området, se bilaga 14 för bilder, dock har inga
långtidseffekter studerats på alla områden. Fördelar med att använda aska på deponier är bl.a.
materialets täthet men också att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt om det handlar om stora
volymer. Askan är också lätt att hantera vid utläggningen och att eventuella skador är enkla
att reparera. Andra fördelar är att konventionell entreprenadutrustning går att använda (se
bilaga 14) samt att både färska och gamla askor kan användas. [64] Materialet blir också
tätare med tiden, vilket beror på 4 faser som många askor genomgår [63], se figur 8.

Figur 8: Mineralomvandlingsprocesser i askor [63]
Vid hydratiseringen binds vatten till ämnen i askan och vid karbonatiseringen reagerar ämnen
i askan med koldioxid. Detta gör att askan härdar och processerna liknar samma som i
cementhärdning. [64] Den monolitiska strukturen bildas genom att askan cementeras, vilket
innebär att askan bildar block och blir till ett homogent material. I lermineralomvandlingen
omvandlas många av askans ingående komponenter till mer komplexa föreningar och de
mineral som finns i askan kommer så småningom att omvandlas till lermineraler som finns
naturligt i naturen (J. Kumpiene, LTU, pers. kom. 23 april, 2012). Lermineralomvandlingen
av askan börjar tidigt och sträcker sig under flera decennier och reaktionshastigheten blir
högre vid högre pH-värden i porvattnet. [63] Detta gör att askmaterialet blir mer tätt med
tiden och att i skiktet där aska använts sker en stabilisering i ett 1000-årsperspektiv [64].
Vilken aska lämpar sig bäst och vad ska den innehålla?
Till att börja med får inte askorna innehålla miljöstörande ämnen och de bör därför vara väl
undersökta i frågor om materialtekniska och miljömässiga egenskaper [64]. På grund av detta
krävs en stor kompetens hos personalen som jobbar på deponin så att de ska kunna skilja
mellan olika askor (S. Tjernberg, UMEVA, pers. kom. 19 april, 2012). Generellt gäller att
utlakningen av miljöstörande ämnen är högre i askor från bränslena returträ och avfall än från
biobränslen, varför dessa då är att föredra i många sammanhang [62]. Naturvårdsverket har
tagit fram rekommendationer för totalhalter och lakbarhet för avfall som ska användas ovan
tätskiktet på en deponi, se bilaga 15, men dessa rekommendationer har fått kritik eftersom de
är väldigt svåra att uppnå (I. Travar, Sweco Environment, pers. kom. 24 april, 2012). På
UMEVA avfallsanläggning i Umeå är det Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM
för förorenad mark som används, vilket även används på andra ställen (S. Tjernberg,
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UMEVA, pers. kom. 19 april, 2012), se bilaga 16. Nedan beskrivs krav på materialet för varje
lager och vilka askor som kan vara lämpliga.
Avjämnings-/utjämningsskiktet: Krav är att materialet ska vara lastbärande och lastspridande,
dränerande och kapillärbrytande. Material som kan användas här är bl.a. flygaska, pannsand,
bottenaska och slaggrus. [63] Askorna kan användas var för sig eller användas tillsammans.
Försök har även gjorts där slaggrus använts tillsammans med krossad betong. Det ställs inga
miljökrav på det här skiktet eftersom det ligger under tätskiktet. De enda krav som ställs är
samma som för avfallsdeponeringen. Om däremot underlaget (avfallet) innehåller organiskt
material finns kravet att materialet ska vara dränerande för att kunna leda bort gaser. [64]
Tätskikt: Krav är att materialet ska vara kemiskt och mekaniskt stabilt och vara långtidsbeständigt. Material som kan användas här är bl.a. blandaska, flygaska och åldrad bottenaska
eventuellt blandad med s.k. Friedlandlera. [63] Ett material som oftast används i tätskiktet vid
sluttäckning är flygaska från biobränslen blandat med avloppsslam (kallas för flygaskastabiliserat avloppsslam, FSA). Detta ger en hög hållfasthet och goda packningsegenskaper.
Det höga pH-värdet gör också att biologisk nedbrytning av materialet motverkas. Tätheten av
det här materialet betraktas som bra men vissa näringsämnen och metaller har ändå visat sig
utlakas. De blandningar som används brukar variera. Vanligtvis används ca 50/50 % flygaska
och slam, men det har även förekommit att olika andelar flygaska, avloppsslam och även
bottenaska [62] eller naturgrus har använts. Det är viktigt att aska- och slamblandningen är
homogen, vilket inte alltid är så enkelt att åstadkomma, samt att andelen flygaska ligger på
45-55 % TS. [64] Utifrån en rad projekt med FSA i tätskikt kan konstateras att detta klarar
uppsatta krav och att tätheten även ökar med tiden. Det finns dock ingen studerad
långtidseffekt. [62] De flygaskor som har använts i många projekt i tätskiktet kommer
huvudsakligen från biobränslen och bottenaskan från returbränslen [64].
Dräneringsskiktet: Krav är att materialet ska vara kemiskt och mekaniskt stabilt och vara
dränerande. Material som kan användas här är bl.a. pannsand, bottenaska och slaggrus. [63]
Askorna bör inte innehålla oförbränt material och metaller för att på så sätt minska spridning
av föroreningar i dräneringsvattnet [64].
Skyddsskiktet: Krav är att skiktet inte ska innehålla lakbara ämnen som kan påverka tätskiktet
eller fällas ut i dräneringen samt att det ska vara tjältåligt [63]. Få anläggningar använder aska
i det här skiktet, men det har förekommit att bl.a. slaggrus utan eller tillsammans med slam
har använts eller askor blandat med trädgårdsavfall. De lakningstester som utförts har visat att
askor kan användas i skiktet utan någon miljöpåverkan. [64] Resultat som erhållits från försök
visar på att vid användning av aska, som är tjältåligt, kan bidra till ett lättare och tunnare
skyddsskikt med samma tjälskydd [62]. Krav på askan är bl.a. att den organiska halten inte får
överskrida 30 viktprocent. Här är det bra med organiskt material eftersom det bidrar till
oxidation av metan till koldioxid. [64]
Växtskiktet: Här ska växtetableringen ske och då krävs en gynnsam miljö för växterna. Det är
ovanligt att aska används i det här skiktet, men det har förekommit att en liten del slaggrus
och bottenaska har blandats med kompostjord och därav gett en gynnsam miljö för växterna
genom att ge en mer basisk jord. [64]
TVETA metoden
Tvetametoden är en typ av metod för användning av aska i sluttäckning av deponi. I den här
metoden används enbart askor i tätskiktet samt att askor används i alla skyddande skikt och
detta ger en deponi som lever upp till funktionskraven som ställs på sluttäckning. [62] Vid
sluttäckningen av Tvetas deponi för icke-farligt avfall gjordes sex provytor med olika
materialsammansättningar, se figur 9. Det var fem hektar som täcktes och av det material som
användes utgjorde askor 70 %, slam 20 % och kompost 10 %. Tillstånd från miljödomstolen
lämnades år 2000 och från miljööverdomstolen år 2002. [64] De kriterier som användes vid
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prövningen var Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark för mindre känslig
markanvändning (se bilaga 16), där Tveta fick dispens att dubblera dessa värden (I. Travar,
Sweco Environment, pers. kom. 24 april, 2012).

Figur 9: Sluttäckning efter Tveta-metoden. Material och tjocklek av skiktet [63].
I avjämningsskiktet användes pannsand eller bottenaska som var metallavskiljd och siktad.
Askan lades ut utan packning och täcktes sedan med geotextil. I tätskiktet användes sju olika
blandningar med enbart aska (se figur 9). För bild på borrkärna av tätskikt med flyg- och
bottenaska se bilaga 14, figur 14.3. Skiktet packades sedan med vält och lysimetrar placerades
ut i tätskiktens underkanter. I dräneringsskiktet användes i alla provytor slaggrus från avfallseller samförbränning, som renats från oförbränt material och metaller. Endast den grova
fraktionen av slaggruset användes och ingen packning skedde. I skyddsskiktet användes i alla
lager finfraktionen av slaggruset blandat med avvattnat rötat slam. [64]

Figur 10: Skikten i sluttäckningen av deponin på Tveta Återvinningsanläggning, med deras
vattengenomsläpplighetsfunktion [64].
Enligt en utvärdering av sluttäckningen drogs bl.a. slutsatser att kraven på vattengenomsläpplighet uppfylls och att metankoncentrationerna i skyddsskiktet ligger på samma nivå som
deponier med konventionella material. Även att skyddsskiktet hade en duglig tjälisolerande
funktion och att metangasen oxideras. Lakvattnet och dräneringsvattnet hade olika
sammansättning vilket tyder på ett tätt tätskikt. [63] Se figur 10 för skiktens funktion
avseende vattengenomsläpplighet. Alla provytor på Tveta uppfyllde alltså kravet för
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vattengenomsläpplighet men provyta 1 gav sämst resultat. Dräneringsvattnet höll däremot
ingen bra kvalitet och innehöll halter av klorider och metaller. Dräneringsvattnet leddes till
det lokala vattenreningsverket och det bedöms ta flera decennier innan dräneringsvattnet kan
ledas direkt ut till naturen (I. Travar, Sweco Environment, pers. kom. 24 april, 2012).
På Tveta har försök även gjorts på deponier för farligt avfall, där enbart flygaska samt
flygaska med slam använts, vilket har visat sig klara kraven för vattengenomsläpplighet [64].
Tanken har varit att Tveta-metoden skulle säljas som en affärsidé men var dock svårsåld,
vilket tros bero på att många deponiägare tycker att tillståndsförfarandet är en långsam
process samt att transportkostnaderna av aska kan bli för höga (I. Travar, Sweco
Environment, pers. kom. 24 april, 2012).
Injektering av flygaska i hushållsavfallsdeponi
En annan användning av aska i samband med deponier är injektering av aska för att fylla igen
hålrum, i hushållsavfallsdeponier, för att motverka sättningar. Detta har bl.a. testats i ett
pilotförsök på Tveta Återvinningsanläggning. För att undvika sättningarna vill man kunna öka
den mekaniska stabiliteten genom att fylla ut de större porerna i deponin. Länge har ohärdat
cementbruk använts till detta, men flygaska har också visat sig ha goda egenskaper. Den aska
som här är mest lämplig är flygaska från förbränning av biobränslen och som ej klassas som
farligt avfall. Det har visat sig att dessa askor har goda egenskaper att bilda en kemisk miljö
som binder tungmetaller, vilket gäller främst om askan har en hög halt av sulfater. En annan
god egenskap är att sulfatet har en redoxbuffrande effekt som gör att metanbildningen
minskar. Nackdelen är att flygaskan, jämfört med bottenaska, har en högre halt av vissa
metaller vilka då kan lakas ut.
Flygaskan injiceras som en askslurry (blandad med vatten) som då rinner genom håligheter i
avfallet och kan sprida sig ganska långt från injekteringshålen. Askslurryn stelnar inom några
dygn på grund av hydratiseringsreaktioner, och den hydratiserade askan reagerar sedan med
koldioxid (karbonatiseras) som bildas av nedbrytning av hushållsavfallet och detta bedöms
stabilisera deponin ännu mer. [65] Hur mycket aska som behöver användas och hur detta
påverkar stabiliteten behöver dock studeras ytterligare [64]. Med den här typen av användning
kan en sluttäckning förenklas och gasproduktionen från äldre deponier kan minskas. Det är
bevisat att detta kan göras storskaligt och att det även är ekonomiskt fördelaktigt. [63]
Tillstånd
Deponier är en miljöfarlig verksamhet och tillståndsprövningen för upprättandet av deponin
regleras enligt 9 kap. miljöbalken och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. I tillståndsansökan ska bl.a. en plan för avslutning och efterbehandling av
deponin vara med. [66] I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att en
deponi för icke-farligt avfall ska lämna tillståndsansökan hos länsstyrelsen om avfallet uppgår
till mer än 2 500 ton/år, och till mark- och miljödomstolen om avfallet uppgår till mer än
100 000 ton/år [67]. Eftersom det kan ta många år från att tillstånd har lämnats till att deponin
ska sluttäckas kan planerna för sluttäckning ändras. Ändringen, med dess konsekvenser,
lämnas in till tillsynsmyndigheten, vilket ofta är kommunen eller länsstyrelsen, som får göra
en bedömning. Bedömningen kan leda till ett godkännande eller att ett nytt tillstånd krävs,
vilket kan förenas med villkor. Ärendena bedöms alltid från fall till fall men det tycks ha
bildats en praxis kring värden av ämnen när det gäller direkta exponeringsvägar och då brukar
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (se bilaga 16) för MKM användas
(T. Rihm, SGI, pers. kom. 26 april, 2012).

5.5.2 Ekonomiska vinster
En stor ekonomisk vinst är att inga jungfruliga material behövs köpas in [64]. Man kan säga
att askan ersätter ungefär samma mängd jungfruligt material om man jämför med en
konventionell sluttäckning. Där det däremot skiljer sig är i tätskiktet, där det vanligtvis läggs
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ett geomembran eller bentonitmatta, vilket är enbart några cm tjockt, men när aska används
bör lagret vara minst en meter tjockt. Avfallsskatten (SFS 1999:673, Lag om skatt på avfall,
11 §) behöver inte heller betalas, vilket är en stor ekonomiskt vinst (I. Travar, Sweco
Environment, pers. kom. 24 april, 2012). Mottagandet av askor kan dessutom vara en intäkt
genom att askproducenten får betala en summa för att deponiägaren ska ta emot askan (S.
Tjernberg, UMEVA, pers. kom. 19 april, 2012).
Den ekonomiska betydelsen av askanvändningen är stor och enligt en rapport från värmeforsk
[68] visar en uppskattning att om aska används istället för naturmaterial kan de ekonomiska
besparingarna ligga på ca 100 kr/ton. Detta motsvarar flera miljoner kr/hektar vid en
sluttäckning. [64] Vid enbart användning av FSA i tätskiktet är det beräknat att det erhålls en
besparing på 0,4 miljoner kr/hektar [68].

5.5.3 Miljörisker
Miljörisker från injekteringen av aska i hushållsavfallsdeponi bedöms ha små miljörisker
eftersom lakvattnet endast kommer att ha kontakt med ytan av den injekterade askan. Vattnet
söker sig helt enkelt till den lättaste vägen ut och det är inte genom den injekterade askan,
som bildar ett tätt material. De miljörisker som finns i det här fallet är eventuella förhöjda
värden av klorider i lakvattnet.
Den största miljörisken med att täcka en deponi med aska är innehållet av miljöstörande
ämnen i dräneringsvattnet. Det är detta vatten som dessutom utgör den största mängden av det
vatten som rinner genom deponin och behöver ofta behandlas under en längre tid. Det
lakvatten som bildas är en mindre andel och de miljöstörande ämnen som finns i vattnet
fastnar ofta kvar i deponin eftersom deponins skikt fungerar som ett filter. Innehållet av
miljöstörande ämnen i dräneringsvattnet beror till stor del på vilka material som har använts i
dränerings- och skyddsskiktet och därför är det viktigt att använda så rena material som
möjligt i dessa skikt (I. Travar, Sweco Environment, pers. kom. 24 april, 2012).
De arbetsmiljörisker som finns inom detta område är bl.a. damningen av askan, vilket ökar ju
torrare askan är. Detta kan undvikas om askan befuktas eller lagras på ett bra sätt. Även
ammoniaklukten som uppstår när aska och slam blandas är en arbetsmiljörisk. Detta blir mer
påtagligt vid regn, då askan blir fuktig på ytan. För att minska risken kan t ex en gasvarnare
för personalen användas eller att täcka askan fort. [64]
Eftersom olika askor har olika egenskaper krävs noggranna tester av askan och de som lämnar
aska till deponin ska också ha en deklaration på askan. Det finns dock en risk att
förbränningsanläggningen har fuskat med sitt tillstånd och då har förbränt material som inte
ingår i tillståndet. Förbränningsanläggningen kan t ex ha förbränt tryckimpregnerat virke men
ändå påstå att de eldar biobränslen. Detta är idag ovanligt men risken kan ändå finnas. Detta
kan då ge en aska som innehåller mer miljöförstörande ämnen (S. Tjernberg, UMEVA, pers.
kom. 19 april, 2012).

5.5.4 Miljövinster
All användning av aska ger ett kretslopp och mindre avfall behöver då deponeras. När aska
ersätter naturliga material ger detta miljövinster i form av att färre ändliga resurser behöver
användas. Brytningen av de naturliga materialen kan även ge negativa miljöeffekter av olika
slag, vilket då undkommes vid användning av aska. (I. Travar, Sweco Environment, pers.
kom. 24 april, 2012). Fler miljövinster är att mindre deponiutrymme behöver tas i anspråk och
att askan i skikten bidrar till en säker slutförvaring av avfall (S. Tjernberg, UMEVA, pers.
kom. 19 april, 2012).
Susanna Olsson [60] har gjort en typ av livscykelanalys på återvinning av askor där hon
jämfört tre olika scenarier ur ett 100-års perspektiv. Det första scenariet är att askan ersätter
sand i dräneringslagret vid sluttäckning av deponi. Det andra scenariet är att askan används i
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förstärkningslagret i vägar och ersätter då krossat berg. Det tredje scenariet är att askan istället
deponeras. Hon har i analysen använt bottenaska från avfallsförbränning. En slutsats av
analysen var att sand sparas om askan används i dräneringsskiktet men att det istället ger en
större utlakning av metaller jämfört med om askan istället skulle ha deponerats. En annan
jämförelse från samma studie fast med tre andra scenarion rörande flygaska från torv och
returträ visade att användningen av askan i tätskikt på deponi sparar in energi och naturresurser, men ger en högre utlakning av metaller, än om askan istället skulle ha deponerats.

5.5.5 Fördelar och nackdelar
Nedan visas en sammanställning av fördelar och nackdelar med aska i deponitäckning.
Tabell 8: Fördelar och nackdelar med användning av aska i deponitäckning.
Fördelar
Askor har en stor potential som konstruktionsmaterial
på deponier, bl.a. genom dess täthet och beständighet,
och det finns ett stort behov av dem
Väl studerat område, med goda resultat
Lätt att hantera askan vid utläggning
Många olika typer av aska kan användas
Klar struktur för tillståndsansökan
Stora ekonomiska vinster (vid större volymer)
Energi och naturresurser sparas in
Mindre deponiutrymme behöver tas i anspråk

Nackdelar
Antalet deponier som ska sluttäckas kommer att
minska, vilket minskar avsättningen för aska, det
behövs då nya avsättningar för askan
Inga långtidseffekter har studerats på alla områden
Det krävs kompetens hos personalen, annars blir det
svårjobbat och en tidsödande tillståndsprövning
Dyr vid mindre volymer
Miljöstörande ämnen i dräneringsvattnet om aska
används ovan tätskikt – vattnet måste behandlas
Arbetsmiljörisker vid felaktig hantering

5.6 Marksaneringar
5.6.1 Tillämpning
Jordar som är kontaminerade med spårelement utgör ett hot mot jordekosystem eftersom det
hämmar växternas tillväxt och reducerar jordens funktionalitet gällande mikrobiell biomassa
och aktivitet samt enzymaktivitet [69]. Globalt är det framförallt gruvindustrin som ger
upphov till jordar förorenade med spårelementen koppar och bly samt att lakning från
gruvorna av vatten innehållande sulfider ger upphov till jordförsurning [70]. Att aska används
i marksaneringar/efterbehandlingar innebär i det här sammanhanget att flygaska blandat med
torv blandas in i jord som är förorenad med koppar och bly från malmdamm. Tanken är att
tillsatsen av aska och torv ska reducera spårelementens mobilitet och genom det öka den
mikrobiella aktiviteten och enzymaktiviteten i jorden. [69]
Denna applikation av aska används i väldigt begränsad omfattning i Sverige och är till största
del ett forskningsobjekt. Problemet är att man idag utgår från de totala halterna som finns i
jorden för att avgöra om marken är förorenad eller inte och genom då en tillsats av askan blir
totalhalterna i marken densamma. Användningen kommer kanske i framtiden att öka om
demonstreringsprojekt kan visa att detta verkligen fungerar. I flertalet områden i övriga
Europa sker också forskning inom detta område och marksaneringar av den här typen har
använts, framförallt för att återställa jordens funktioner som är negativt påverkad av
gruvindustrin (J. Kumpiene, LTU, pers. kom. 23 april, 2012).
Varför aska i marksaneringssammanhang?
Stabilisering av metallförorenad jord är en alternativ metod till deponering [70] och utifrån
forskningsförsök har det visat sig att stabilisering av jordar med flygaska (från kol och ved)
blandat med torv är en hållbar in situ saneringsmetod för jordar kontaminerade med
spårelement [69]. Metallernas mobilitet och tillgänglighet kan reduceras genom sanering med
hjälp av ämnen som t ex järnoxider och alkaliskt och organiskt material. Dessa ämnen hjälper
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också till att återställa jordens naturliga egenskaper. Därför är det fördelaktigt att använda just
flygaska och torv. [70]
Vilken aska lämpar sig bäst och vad ska den innehålla?
Eftersom flygaskor från förbränning av kol och biobränsle är ett alkaliskt material med högt
pH-värde är detta åtråvärt att använda. Genom de alkaliska egenskaperna får askan en hög
bindande kapacitet och det höga pH-värdet neutraliserar den försurade jorden och gör då
katjonmetaller mindre mobila. Genom tillsatsen av torv, som är rik på organiskt material,
förbättras den biologiska aktiviteten i jorden och minskar lakningen av viktiga näringsämnen,
vilket gör jorden mer vegetationstillgänglig. [70] Att blanda flygaska med torv har visat sig ha
det mest effektiva resultatet. När flygaskan eller torven har använts för sig har jorden fått en
ogynnsam miljö för tillväxt av växter vad gäller alkalinitet och surhetsgrad. [69] Varför
flygaska från biobränsle är att föredra är att askan då inte ger problem med förhöjda halter av
tungmetaller samt att biobränsle är en förnybar resurs. Att flygaska och inte bottenaska
används beror dels på det höga pH-värdet, men också på att flygaskan är mer homogen och
har en renare och finare fraktion än bottenaskan. Inga krav på behandling av askan finns, men
det är fördelaktigt om askan får åldras och genom det sänka ner pH-värdet en aning, som
annars blir för högt (J. Kumpiene, LTU, pers. kom. 2 maj, 2012).
Utförande
Här presenteras ett försök gjort med flygaska från vedoch koleldning blandat med fibrös mosstorv som
användes för att behandla kopparkontaminerad jord.
Den osiktade och lufttorkade jorden blandades med 5
vikt % flygaska och 5 vikt % torv. Se bilaga 17, för
egenskaperna av den behandlade och obehandlade
jorden samt flygaskan och torven.
Försök med den behandlade och obehandlade jorden
gjordes genom att jordarna såddes med frön från olika
gräs- och örtsorter. De plantor som såddes i den
obehandlade jorden överlevde inte, se figur 11.

Figur 11: Obehandlad och behandlad
jord, där växtlighet enbart finns på den
behandlade jorden [69].

Utifrån forskningsförsöket kunde det konstateras att stabiliseringen ledde till en ökad
mikrobiell biomassa, ökad enzymaktivitet och en minskad mikrobiell stress. Utlakningen av
koppar och bly minskade med ca 97-98 %, jordens pH-värde neutraliserades samt att jordens
toxicitet mot växter och bakterier blev mindre. [69]
Tillstånd
Eftersom den här tillämpningen är ovanlig i Sverige finns ingen allmän rättspraxis för enbart
saneringar där aska används. Mest sannolikt är att en bedömning utförs från fall till fall av
tillsynsmyndigheten. Det finns heller inga krav på gränsvärden (J. Kumpiene, LTU, pers.
kom. 2 maj, 2012). De riktvärden som vanligtvis används i samband med förorenade områden
är Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, där riktvärden är framtagna för
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), se bilaga 16.
Detta är generella åtgärdsmål som ska användas när åtgärder ska genomföras där det finns
förorenad mark och de har tagits fram med hänsyn till den markanvändning som finns på
platsen. Värdena anger totalhalter och inte tillgängliga halter (K. Sjödin, Naturvårdsverket,
pers. kom. 23 april, 2012).

5.6.2 Ekonomiska vinster
Alla marksaneringar/efterbehandlingar av förorenade områden kostar och genom den här
behandlingen kommer man undan både avfallsskatten och transportkostnader för den
förorenade jorden (J. Kumpiene, LTU, pers. kom. 2 maj, 2012).
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5.6.3 Miljörisker
Den miljörisk som finns med applikationen är att askan som används innehåller förhöjda
halter av tungmetaller eller att karaktäriseringen av materialet är felaktig, vilket då kan ge
konsekvenser på omgivande natur och miljö. Det gäller därför att en karaktärisering av askan
utförs innan användning, både vad gäller totalhalter, lakning samt hur materialet beter sig i
olika omgivningar och miljöer. Som exempel kan nämnas att utlakningen av salter (t ex klor)
kan vara mer skadligt om det sker i ett känsligt naturområde än om utlakningen sker nära
havet, där salter finns i naturligt överflöd. (J. Kumpiene, LTU, pers. kom. 2 maj, 2012).

5.6.4 Miljövinster
Genom användandet av flygaskor i jordsaneringar behöver inte askan ta upp plats i deponier
samt att färre material då går åt till att täcka deponin. Användningen leder också till en
minskad konsumtion av bl.a. gödsel och kalk samt att det minskar metallernas mobilitet och
tillgänglighet i jorden. [70] Genom att ekosystemet återställs på plats kommer man undan
utsläpp från transporter och ren jord, som är ett naturmaterial, behöver inte användas för att
återställa ekosystemet. Användningen skapar också ett kretslopp genom att avfall återanvänds
(J. Kumpiene, LTU, pers. kom. 2 maj, 2012).

5.6.5 Fördelar och nackdelar
Nedan görs en sammanställning av fördelar och nackdelar med aska i marksaneringar.
Tabell 9: Fördelar och nackdelar med användning av aska i marksaneringar.
Fördelar
Endast en liten andel av materialet behövs i
förhållande till jordmassorna
Hög effektivitet gällande minskad metallutlakning
Ekonomiska vinster genom undkommen avfallsskatt
och transporter
Mindre deponiutrymme behöver tas i anspråk

Nackdelar
Används endast i begränsad omfattning, är inte väl
beprövad
Beräkning av endast totalhalterna i jorden utgör ett
hinder för användningen
Ingen allmän rättspraxis finns
Miljörisk om felaktig karaktärisering/bedömning av
materialet

Mindre transporter behövs
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6. FÄLTSTUDIE
Det här är en mindre studie av en askstabiliserad skogsbilväg som ligger väster om Sörkrånge
i Timrå kommun. En teknisk beskrivning av vägen finns under 5.3.1. Vägen uppgraderades
sommaren 2009 och är ca 1 500 m lång. Se figur 12 för en översikt över sträckorna [25].

Figur 12: Översiktlig karta med prov- och referenssträckorna markerade [25].
Slutsatserna som drogs av projektets utförare grundades på en besiktning som utfördes ett år
efter uppgraderingen av vägen. Därför är det intressant att nu, 3 år efter uppgraderingen, se
hur vägen ser ut samt att undersöka omgivningen.
Enligt vägens närmaste grannar, familjen Holmberg (Pers. kom. 3 maj,2012) går inte mycket
trafik på vägen. Timmerbilar kör där om en avverkning har gjorts, vilket inte är ofta. Annars
färdas mest personbilar på vägen, i syfte att plocka bär eller besöka en sjö för fiske. Familjen
tycker att hela uppgraderade sträckan hållit en bra kvalitet och de har inte sett någon skillnad
mellan provsträckorna och referenssträcka 1 och 2, förutom att referenssträckornas vägkanter
vissa perioder haft dålig kvalitet. Våren 2012 är det första året som familjen tycker att vägen
tidvis hållit en dålig kvalitet, vilket framförallt gäller vägkanterna på referenssträckorna och
djupa hjulspår i provsträckorna.
Vid undersökning av referenssträcka 0 och 3, som inte uppgraderats alls, var sträckorna
tydligt av dålig kvalitet, innehöll flera sprickor, växtlighet i mitten av vägen och hade ett
nedslitet slitlager. Vid nederbörd ansamlades vatten i körbanan. Se figur 13.
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Figur 13: T.v. referenssträcka 0. T.h. referenssträcka 3.
Referenssträcka 1, som uppgraderats med slitlager, innehöll ett fåtal potthål och flera sprickor.
Vägens kanter var mjuka och innehöll stora skåror. Referenssträcka 2, som innan
uppgradering hade en bättre kvalitet än referenssträcka 1, höll en bättre kvalitet men innehöll
några sprickor och en dålig vägkant på vissa ställen. Se figur 14 och 15.

Figur 14: T.v. referenssträcka 1. T.h. spricka i referenssträcka 1 med skåra i vägkanten.

Figur 15: T.v. spricka i referenssträcka 1. T.h. spricka i referenssträcka 2.
Inga större skillnader fanns mellan de båda provsträckorna och vid första anblick höll de en
hög standard. Inga potthål eller sprickor kunde påvisas men dock fanns några djupa hjulspår,
framförallt på provsträcka 2, och slitlagret var nedslitet. Där slitlagret var helt borta och där
djupare hjulspår fanns blottades askan på båda provsträckorna, detta visas tydligt genom de
mörkare partierna i figur 16. Detta tycks ha uppstått några veckor innan denna undersökning
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och har inte förekommit tidigare enligt familjen Holmberg och enligt Jenny Vestin på SGI
(Pers. kom. 7 maj, 2012).

Figur 16: T.v. aska som trängt upp till ytan i provsträcka 1. T.h. hjulspår i provsträcka 2.
Omgivningen verkar till synes vara gammal åkermark, vilket även kan bekräftas av vägens
närmaste grannar. Marken domineras nu av blandskog (mest gran, tall, björk, al) i blandade
åldrar. Intill vägen rinner en mindre bäck som löper parallellt med vägen (> 75 m från vägen)
och korsar sedan referenssträcka 2 (se figur 12). Innan vägen uppgraderades gjordes en
undersökning av omgivningen där det konstaterades att det inte fanns någon skyddsvärd natur
eller känsliga arter (J. Vestin, SGI. Pers. kom. 9 maj, 2012). Något som däremot är intressant
när det gäller växtligheten är att mossor (mest lungmossa, se figur 17) har börjat växa på en
vändplan, där askan lagrades innan utläggning, samt på provsträckornas vägkanter. Dessa
mossor återfinns inte i samma stora mängd på referenssträckornas vägkanter. Se figur 17.

Figur 17: T.v. växtlighet i vägkanten på provsträcka 1 och. t.h. på referenssträcka 1.
Slutsatser av denna fältstudie är att askstabiliserad väg, till skillnad från väg uppgraderad med
endast slitlager, inte ger några sprickor. Däremot bör det utvärderas om rätt ”recept” av aska
och rätt teknik användes vid uppgraderingen. Kanske bör askan ha lagts på vägen på ett annat
sätt och ett tjockare slitlager kan ha behövts på den askstabiliserade sträckan. Fältstudien visar
också på att det behövs flera års studier av en väg innan en slutlig utvärdering kan göras av
om en väg blir bättre eller inte genom stabilisering av aska. Det är också viktigt att undersöka
hur askstabiliseringen påverkar floran i den närmaste omgivningen, vilket kan stöttas upp av
att den här studien visar på tydliga skillnader i floran på provsträckorna och referenssträckorna.
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7. SAMMANFATTNING - RESULTAT OCH
ANALYS
7.1 Viktning
Nedan, i tabell 10, redovisas en sammanfattning av de sex användningsområdena gällande
aspekterna: ekonomi; miljörisk; miljövinst och tillståndsförfarandet. De sex användningsområdena har viktats mot varandra för respektive aspekt genom att tilldelas ett betyg.
Graderingen ges från 1 till 6, där en sexa innebär högsta betyg och en etta innebär lägsta
betyg. Samma betyg kan också ges till olika användningsområden.
Med aspekten ekonomi menas den ekonomiska lönsamheten ur ett företagsekonomiskt
perspektiv. Detta innebär hur mycket pengar som kan sparas genom att använda aska istället
för konventionella material och att askan annars skulle ha deponerats. Miljörisken har
bedömts utifrån risken för spridning av miljöstörande ämnen som kan utgöra en miljö- eller
hälsorisk. Graderingen 6 innebär här att miljörisken är lägre i förhållande till de andra
användningsområdena. Miljövinsten har här bedömts utifrån hur mycket jungfruligt material
som ersätts och hur mycket energi som kan besparas samt de ekologiska miljövinster som
erhålls och en sexa innebär här högsta betyg i förhållande till de andra användningsområdena.
Tillståndsprocessen har bedömts utifrån hur enkla eller komplicerade regelverken är och
vilken klarhet och praxis som finns i tillståndsbedömningen. En sexa anger att
tillståndsprocessen är ett enkelt förfarande i förhållande till de andra användningsområdena.
Tabell 10: De sex användningsområdena ställda mot varandra.

Ekonomi
Miljörisk
Miljövinst
Tillståndsprocess
Summa

Askåterföring
2
5
5
6
17

Betong
3
4
6
3
16

Skogsbilvägar
3
4
4
3
14

Asfalterad
väg
3
4
4
3
14

Deponitäckning
5
6
4
5
20

Marksanering
5
5
5
1
16

Ekonomi: Täckning av deponi har fått en hög gradering eftersom stora ekonomiska
besparingar görs om stora volymer används och askan kan användas i de flesta lager i
täckningen vilket ger en stor ekonomisk potential. Marksaneringar har också getts ett högt
betyg eftersom den förorenade jorden måste transporteras långa sträckor och deponeras om
ingen sanering med aska sker. För deponitäckning och marksanering handlar det alltså om
större volymer än i de andra användningsområdena. Askåterföringen har getts lägst betyg
eftersom askan inte ersätter något annat material och processen kan dessutom betraktas som
dyr på grund av att askan måste behandlas (se avsnitt 5.1.1). På längre sikt kan det dock bli
lönsamt om askåterföringen visar sig ha en god effekt på tillväxten.
Miljörisk: Täckning av deponi bedöms ha minst miljörisk eftersom en deponi är en noga
utvald plats för avfall samt att en säker reglering sker av området. Dräneringsvattnet, där
miljöstörande ämnen kan ingå och bedöms vara den största miljörisken, tas om hand om på ett
säkert sätt. Den aska som sprids i skog följer förhoppningsvis Skogsstyrelsens gränsvärden
och förutsatt att askan är väl behandlad bedöms miljöriskerna vara väldigt små. Askan som
används i betongen, förutsatt att askan håller rätt kvalitet, lakar väldigt lite. När aska ska
användas i vägar är det damningen som är den största risken och platsvalet har här en viktig
roll. Det mest avgörande i alla användningsområden är egentligen askans kvalitet och att
rekommenderade säkerhetsåtgärder följs.
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Miljövinst: Att använda aska i betong har fått högst gradering eftersom askan kan ersätta stora
andelar jungfruliga material, vilka i sig kräver mycket energi och utsläpp vid till- verkningen.
Marksaneringen graderas med en femma eftersom färre transporter och mycket mindre
deponiutrymme behövs samt att det går åt mindre jungfruliga material i form av gödsel och
kalk. Askåterföringen ger ingen besparing av jungfruliga material och energi, utan ger
ekologiska miljövinster som är minst lika viktiga (se avsnitt 5.1.4). I både deponitäckning och
i asfalterade vägar ersätter askan jungfruliga material, och att använda aska i skogsbilvägar
ger ett mindre behov av underhåll vilket ger energibesparingar.
Tillståndsprocess: Askåterföringen har fått den högsta graderingen eftersom det finns
regelverk (rekommendationer) anpassade enbart för användningen, vilka tydligt anger vilka
gränsvärden som gäller (se bilaga 4). Ärendet är ett anmälningsärende, där enbart ett samråd
krävs och det bedöms inte vara en komplicerad process. Aska i deponitäckning bedöms vara
näst minst komplicerat eftersom det finns framtagna rekommenderade gränsvärden anpassade
för just avfallsanvändning i deponi (bilaga 15), men dessa är dock hårt satta, samt att det finns
fler gränsvärden som kan användas (bilaga 16), vilket leder till en tvetydighet. För både
skogsbilvägar och asfalterade vägar saknas vägledningar, gränsvärden och praxis, men för
asfalterade vägar bedöms det ändå lättare att erhålla tillstånd. För betong gäller detsamma,
men är mycket mer ovanligt i Sverige och mycket kunskap saknas därför. Det kan också
finnas ett mentalt motstånd i att använda aska i betong och i vägar, men även i
marksaneringar. Marksaneringar bedöms här ha den mest komplicerade processen eftersom
det är en ny teknik och de gränsvärden som brukar användas för förorenad jord (bilaga 16)
gäller för totalhalter i jorden och inte för tillgängligheten av metallerna. Därför är det svårt att
motivera till att använda applikationen och det kan finnas ett mentalt motstånd.

7.2 Måluppfyllelse
Nedan, i tabell 11, ställs användningsområdena mot några av Sveriges miljökvalitetsmål.
Graderingen är från 1 till 5, där 1 innebär att askanvändningen strider mot målet och 5 innebär
en måluppfyllelse. Graderingen 3 innebär att användningen är neutral i förhållande till målet.
Här har det antagits att rekommenderade säkerhetsåtgärder följs i hanteringen av aska, och
utgångspunkten är att askan skulle ha deponerats om den inte skulle ha använts i respektive
användningsområde samt att varje användningsområde annars skulle ha byggts eller hanterats
på ett konventionellt sätt.
Tabell 11: De sex användningsområdena ställda mot miljömålen.

Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Grundvatten av god kvalitet
Levande skogar
God bebyggd miljö
Summa

Askåterföring
2
3
3
5
4
17

Betong

Skogsbilvägar
2
3
3
3
5
16

2
3
3
3
5
16

Asfalterad
vägar
2
3
3
3
5
16

Deponitäckning
2
2
4
3
5
16

Marksanering
2
3
3
3
4
15

Giftfri miljö: Samtliga användningsområden av aska bidrar inte till uppfyllelse av målet på
grund av att risk finns för hot mot människors hälsa eller den biologiska mångfalden genom
spridning av miljöfarliga ämnen. Dessutom finns också risken att naturligt förekommande
ämnen hamnar över bakgrundsnivåerna.
Säker strålmiljö: I all skogsbränsleaska finns radioaktiva ämnen som träden tagit upp, vilket
gör att användningen av sådan aska i koncentrerad form inte bidrar till en säker strålmiljö,
beroende på halten. I deponitäckning är det förutsatt att askan används i koncentrerad form
och blir därav en s.k. ”hot-spot” av de radioaktiva ämnena. För användning i betong,
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skogsbilvägar och i marksaneringar är askan utspädd med andra material och är därför
neutralt i förhållande till målet. I asfalterade vägar används framförallt slaggrus, och inte
skogsbränsleaska, och är därför också neutralt. När det gäller askåterföring återförs i princip
samma mängd radioaktiva ämnen till dess ursprung och därför kan detta användningsområde
betraktas som neutralt i förhållande till målet, förutsatt att skogsstyrelsens gränsvärden följs.
Grundvatten av god kvalitet: Alla användningsområdena bidrar till att mindre deponiutrymme
behöver tas i anspråk och därför mindre material till deponitäckning, vilket bidrar till att
grusåsar och andra formationer i landskapet där det eventuellt finns grundvatten skyddas från
exploatering. Detta förstärks av de användningsområden där askan ersätter ett jungfruligt
material. Dock finns det risk för lakning av miljöstörande ämnen som kan kontaminera
grundvattnet. Deponi bedöms dock som en säkrare plats.
Levande skogar: Askåterföringen bidrar till att uppfylla målet genom att återföringen ”sluter
kretsloppet” och återför den näring som tagits från skogen. Genom detta skyddas skogens och
skogsmarkens värde för biologisk produktion. De övriga användningsområdena kan betraktas
som neutrala för målet.
God bebyggd miljö: Alla användningsområdena bidrar till att uppfylla målet bl.a. genom att
mindre deponiutrymme behöver tas i anspråk och därav behövs inte lika mycket naturliga
material till deponitäckning. Detta leder till en långsiktig god hushållning med mark och
andra resurser. För betong, vägar och deponitäckning har högsta gradering getts eftersom de
också ersätter naturmaterial i själva applikationen. Marksanering har getts en lägre gradering
eftersom den sanerade marken ändå innehåller totalhalterna av föroreningarna, vilket kan ge
ett mentalt motstånd. Det kan alltså då upplevas som att föroreningssituationen inte förändrats
även om föroreningarna stabiliserats.

7.3 Hållbar utveckling
Som visas i tabell 1 och 2, kan askornas halter av miljöstörande ämnen variera, vilket ger en
stor inverkan på resultatet. Därför är det viktigt att beakta askans kemiska sammansättning vid
användningen. Askanvändningen både uppfyller och strider mot vissa miljömål, vilket
innebär att man måste prioritera vilka miljömål som är viktigast för olika platser och regioner.
Därför är platsvalet här också en viktig aspekt. Platsvalet har också en inverkan genom att
askan kan bete sig olika i olika miljöer (se exempel i avsnitt 5.6.3.).
Askanvändningen uppfyller miljöbalkens 1 kap. 1 § 4, 5 pp. (se 4.4) genom hushållning med
mark, fysisk miljö, material, energi och att ett kretslopp uppnås. Men däremot kan
askanvändningen strida mot 1 § 1, 3 pp. om en aska med högt innehåll av miljöstörande
ämnen används. Användningen av aska ligger också högt upp i avfallshierarkin (se 4.3) vilket
är ett steg i rätt riktning.
Mot bakgrund av ovanstående text är det alltså svårt att rakt av säga om askanvändningen
bidrar till en hållbar utveckling eller inte eftersom så många faktorer är inblandade.
Bedömningen i den här rapporten är att askanvändningen bidrar till en hållbar utveckling om
alla rekommenderade säkerhetsåtgärder följs, om askan har ett lågt innehåll av miljöstörande
ämnen samt att val av plats för askanvändningen prioriteras högt genom att väljas i enlighet
med platsspecifika miljömål samt med försiktighet. Med försiktighet menas att hänsyn skall
tas till askans olika beteende i olika miljöer.
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8. DISKUSSION
De frågeställningar som ställts upp i introduktionsavsnittet bedöms ha besvarats. Den första
frågeställningen, ”vad är aska”, har getts en grundlig förklaring och svaret har visat att
skillnader mellan aska och aska är stor, vilket även gäller askor från samma typ av bränsle.
Detta visas tydligt i tabellerna med jämförelsen mellan olika askors totalhalter (tabell 1 och 2)
och därav är det viktigt med en klassificering och karaktärisering av askorna. Aska från
biobränsle kan ibland innehålla samma halter av vissa miljöskadliga ämnen som aska från
förbränning av hushållsavfall. Min bedömning är att bränslet är det mest avgörande för askans
halter av ämnen och därför är det viktigt med en noggrannare klassificering även av bränslet.
De höga halterna av vissa tungmetaller i biobränsleaska (i tabell 1 och 2) kan sannolikt
komma från förbränning av tryckimpregnerat virke, vilket ändå klassas som biobränsleaska,
men skiljer sig mycket från andra typer av biobränslen. Resultatet tyder ändå på att halterna
av miljöskadliga ämnen/tungmetaller är större i aska från förbränning av avfall, vilket inte är
förvånansvärt eftersom det bränslet har en väldigt stor variation av material. Utbudet av
analysresultat var väldigt varierande beroende på vilken typ av aska det gällde och generellt
gällde att de mest tillgängliga svenska analysresultaten fanns för flygaskor från biobränslen
och bottenaskor från avfallsförbränning. Troligtvis beror detta på att dessa askor har mest
avsättning och produceras till störst mängd av i Sverige och är därav mest studerade.
Vad gäller frågeställningen om vilka regler som gäller för askanvändning tycks det genomgående finnas oklarheter kring dessa och hur miljömyndigheterna ska hantera fallen. Detta är
dock inte konstigt eftersom aska inte är en enhetlig produkt samt att det finns så många
användningsområden, vilket den här rapportens resultat visar. Inom varje användningsområde
kan även omgivningen och de lokala förhållandena skilja sig mycket från fall till fall och
därför är det viktigt med enskilda bedömningar. Min bedömning är att det finns ett behov av
en enkel vägledning för hanteringen av askan för alla inblandade aktörer. För användning av
aska i sluttäckning av deponi och återföring till skog verkar det finnas tydligast regelverk,
vilket troligtvis beror på att den största andelen av askan används i de sammanhangen.
Resultatet visar dock att användningen inom några år kommer att minska inom området
deponitäckning, vilket ger ytterligare en anledning till att förtydliga regelverken kring de
övriga användningsområdena för aska.
Lämpligheten av askans användning i olika applikationer verkar till största del styras av
askans kvalitet och val av applikation styrs idag mycket av ekonomiska skäl snarare än av
miljömässiga och tekniska skäl. Om deponering av aska vore gratis skulle sannolikt inte lika
mycket aska användas i anläggningsarbeten, vilket gör de ekonomiska styrmedlen väldigt
viktiga. Drivkrafterna bakom valet av applikation skulle kunna ändras genom ändrade
regelverk och ekonomiska incitament. Lagstiftarna har alltså en viktig uppgift att fylla genom
att de kan styra in askanvändningen åt olika håll. Om t ex bidrag ges för askåterföring så får
den applikationen ett högre betyg i ”ekonomi” i viktningen i tabell 10 och då ett helt annat
slutbetyg.
Ett annat viktigt hinder är tillståndsprocessen, som ibland kan vara krånglig och även dyr, och
då väljs ofta den enklare vägen – att naturmaterial istället används. Trots att de ekonomiska
aspekterna verkar viktiga har ändå många inte räknat på de ekonomiska vinsterna i de
rapporter som ligger till grund för det här arbetet. Detta är ändå förståeligt eftersom mycket i
askanvändningen verkar vara relativt - det verkar genomgående t ex inte finnas standardrecept
på blandningar samt att mängd använd aska som används och transportsträckorna kan skilja
sig mycket åt. Trots att inga kvantitativa uppgifter har erhållits kan ändå slutsatsen dras att
användning av aska i de olika användningsområdena kan ge en ekonomisk vinst.
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Återigen, när det gäller miljömyndigheterna och beslutsfattande om askanvändning, verkar de
främst fokusera på den lokala påverkan som sker på miljön när aska ska användas. De värden
som ofta brukar vara underlag vid bedömning är de tabeller som hänvisats till i bilagorna,
vilket enbart gäller askans kvalitet. Dock verkar det främst vara askans kvalitet som avgör den
direkta miljörisken, men något som fattas i beslutsprocessen, som är minst lika viktigt, är
livscykelperspektivet. Genom användningen av aska har den här rapporten visat att naturliga
material kan sparas samt utsläppen till luft som följd av brytning och transport av dessa
jungfruliga material, vilket är miljöaspekter som är mer regionala och globala. Även om de
lokala miljöeffekterna är viktiga bör ändå bättre metoder skaffas fram för att ge beslutsfattarna bra underlag om även de regionala och globala effekterna. Livscykelperspektivet har
uppmärksammats i många av de rapporter som ligger till grund för det här arbetet, framförallt
i Susanna Olssons rapport [60]. Något som heller inte verkar ställas mot askanvändningen är
naturmaterialens lakning. Man kan då säga att om beslutsfattarna inte ger ett tillstånd eller
godkännande av askanvändningen i en viss applikation, så godkänner de miljöeffekterna som
blir till följd av utvinningen och användningen av de jungfruliga materialen.
När det gäller frågeställningen vilka tekniska fördelar och nackdelar aska har i användningsområdena kan det konstateras att askan har många tekniska fördelar och kan ge ett mer
positivt resultat än om konventionella material skulle ha använts - detta inte minst i betong
och i vägar. Den stabiliserade skogsbilvägen i Timrå kommun, som beskrivs i kapitel 6, är ett
exempel på detta, men exemplet visar också att det behövs fler års utvärdering för att se det
slutgiltiga resultatet och för att kunna optimera tekniken för att kunna erhålla bästa resultat.
När det gäller hur de sex användningsområdena förhåller sig till varandra så visar viktningen
som gjordes i kapitel 7 vilket användningsområde som är det mest lönsamma alternativet ur
både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Tabellen visar också vart det kan läggas
insatser från t ex lagstiftare och miljömyndigheter. T ex marksaneringar har enligt tabell 10 en
hög miljövinst och ekonomisk vinst och relativt låg miljörisk. Det som dock drar ner
totalbetyget i tabellen är tillståndsprocessen och där kan då miljömyndigheten lägga insatser
för att göra applikationen enklare, vilket då leder till ett högre totalbetyg i tabellen.
Frågeställningen om askanvändningen bidrar till en hållbar utveckling bedöms ha besvarats i
avsnitt 7.3 och många av de rapporter som ligger till grund för det här arbetet har dragit
liknande slutsatser, framförallt i Susanna Olssons [60] rapport. Det är tre aspekter som tagits
fram som särskilt viktiga vid askanvändning och samtliga tre bör vara uppfyllda för att
användningen skall bidra till en hållbar utveckling.
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9. SLUTSATSER
9.1 Slutsatser
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet har gett följande slutsatser:
•
•
•
•

Det förekommer stora skillnader mellan olika askor och därför är det viktigt med en
klassificering och karaktärisering av både aska och bränsle.
Det förekommer ingen praxis och inget livscykelperspektiv i tillstånds- och
miljöbedömningen av askanvändningen från miljömyndigheternas sida.
Ändrade regelverk och ekonomiska incitament skulle kunna styra mot en mer hållbar
askanvändning.
Askanvändningen bidrar till en hållbar utveckling, om alla rekommenderade
säkerhetsåtgärder följs, om askan har ett lågt innehåll av miljöstörande ämnen och om
val av plats för askanvändningen väljs med försiktighet och i enlighet med
platsspecifika miljömål.

9.2 Förslag till fortsatt arbete
Områden där fortsatt arbete kan ske är bl.a. en fortsättning av skillnader mellan olika askor,
där mer underlagsmaterial kan användas samt att hänsyn då också kan tas till fler typer av
bränsle och olika typer av pannor. Önskvärt är också någon typ av klassificering av askor.
På grund av att avsättning kommer att behövas för askor i framtiden, när färre deponier
behöver täckas, krävs en miljöbedömning och utvärdering även för fler användningsområden
som idag inte är så vanliga, för att se vilken potential askan har i applikationen, både
miljömässigt och ekonomiskt. Exempel på områden som är intressanta att titta på är bl.a.
gödsling av dikad välskött torvskogsmark och stabilisering av förorenade muddermassor –
som är ett helt nytt användningsområde som är på väg att slå igenom på marknaden.
Intressant är också att se de exakta kvantitativa vinsterna för respektive användningsområde i
denna rapport för att på ett bättre sätt kunna verifiera de slutsatser som formulerats i den här
rapporten.
Ett annat område som idag inte verkar ha kartlagts till fullo är myndigheternas erfarenhet och
ställningstagande till användning av aska, och för dem som har erfarenhet av askanvändning –
vilka exakta bedömningsgrunder som har använts. Här kan det också finnas behov av ett
vägledningsunderlag till de myndigheter som känner sig osäkra i tillståndsprövningen.
I övrigt är det intressant att studera enstaka objekt vad gäller hur arterna i omgivningen
påverkas av askanvändningen (se kapitel 6).
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BILAGA 1 – STATISTIK ÖVER GENERERAD ASKA
Nedan följer statistik över genererad aska i Sverige samt askanvändningen. Värdena är
uppskattade av Tyréns på uppdrag av Svenska EnergiAskor.
Tabell 1.1: Askproduktion i Sverige 2010 [2]. Enheten är ton TS (torrsubstans).
Bottenaska

Flygaska

Rosterpannor
Avfall från hushåll +
383 962
47 464
industri
Blandbränslen
33 908
17 599
Biobränslen
15 908
18 022
Biobränslen inkl.
1 257
fiberslam från pappersoch massaindustrin
Torv/trä
175
Returträ
8 213
1 185
BRINI
16 470
5 525
Pulverpannor
Biobränslen
3 719
6 011
Torv
2 200
22 000
Fluidbäddspannor
Avfall från hushåll +
44 847
33 330
industri
Blandbränslen
73 646
173 974
Biobränslen
20 924
20 789
Biobränslen inkl.
5 494
15 222
fiberslam från pappersoch massaindustrin
Torv
2 087
Torv/trä
23 349
22 603
Returträ
4 636
8 340
Andra pannor
Biobränslen
3 874
4 959
Kol
6 154
37 874
Biobränslen inkl.
3 104
7 347
fiberslam från pappersoch massaindustrin
Annat bränsle
1
31
Delsummor
651 842
444 361
Totalsumma
Estimerat påslag baserat på bortfallsanalys
Total mängd producerad aska 2010

Botten/
flygaska
blandat

Rökgasreningsprodukt

Annan
asksort

Summa

1 541

25 282

547

458 797

9 789
26 783
8 654

676
291
-

250
-

61 972
61 254
9 910

889
-

-

-

1 064
9 398
21 995

91
-

-

-

9 821
24 200

-

-

10 322

88 499

5 935
13 522

14
-

-

247 620
47 661
34 239

-

-

-

2 087
45 952
12 976

82
-

-

3 420

8 915
44 028
13 871

6
67 291

122
26 384

14 540

159
1 204 418
280 000
1 484 418

Tabell 1.2: Askanvändning i Sverige 2010 i ton TS [2].
Återföring till skog och mark
Konstruktionsmaterial på deponier
Vägbyggnadsmaterial och ytor
Jordförbättringsmedel
Täckning av gruvavfall
Utfyllnad av oljebergrum
Kolaska som används för stabilisering av

Använd mängd [ton TS]
36 655
894 812
115 705
8 301
5 374
20 059
45 449

51

Fördelning [%]
2
60
8
1
0,4
1
3

Bilagor
flygaska från hushållsavfall innan
deponering
Användning inom eget
verksamhetsområde
Lagring utan beslut om användning
Deponi
Annan användning
Till annan aktör
Ej angiven användning
Summa

2012-06-25

35 304

2

23 161
67 690
41 669
43 863
149 348
1 487 391

2
5
3
3
10

Tabell 1.3: Producerad mängd aska kopplat till respektive bränsle 2010 [2].
Avfall från hushåll + industri
Blandbränslen
Biobränslen
Biobränslen inkl. fiberslam från pappersoch massaindustrin
Torv
Torv/trä
Returträ
BRINI
Kol
Annat bränsle
Summa

Producerad mängd [ton TS]
679 734
383 001
154 483
69 624

Fördelning [%]
46
26
10
5

31 545
56 509
26 849
26 394
52 834
191
1 481 163

2
4
2
2
4
0,01

Nedan visas en tabell för hur många ton aska som erhålls vid förbränning av olika bränslen.
Detta är baserat på beräknade uppgifter för ett antal anläggningar. [5]
Tabell 1.4: Nyckeltal för volym aska som fås vid förbränning av bränsle [5].
Bränsle
Pellets och briketter (träd)
Trädbränsle
Torv
Kol
Avfall

Ton aska per GWh bränsle
2
5-10
18
12-30
Ca 80
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BILAGA 2 – ANALYSRESULTAT AV ASKOR – RÅDATA OCH
KÄLLOR
Tabell 2.1: Bottenaska (slaggrus) från hushållsavfall.
Analys [mg/kg
TS]
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
Klor (Cl)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

1.
[13]
31
1 400
6,0
46
610
2 400
0,24
58
130
2 800
130
92
4 500
-

2.
[13]
5
1 200
5,2
37
500
1 600
< 0,049
46
74
950
110
79
4 100
-

3.
[11]
25,9
1 630
6,27
59,3
649
3 680
0,0924
26,6
120
2 750
115
72,9
10 600
0,4
44,8
14,0
13,2
12,6
1,65
2,31
0,189
4,44
1,23
1,23

4.
[10]
37,3
8,0
427,8
4 078
0,1
11,1
460,9
854,4
5,2
5 288
-

Tabell 2.2: Flygaska från hushållsavfall.
Analys [mg/kg
TS]
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
Klor (Cl)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]

1.
[22]
218
1 150
499
22,4
938
1 710
1,24
29,7
79,3
7 910
52,9
42 500
-

2.
[11]
136
1 180
380
29,7
707
2 400
4,67
38,4
150
6 880
1 870
47
26 900
13,3
18,1
10,3
24,2
5,55
5,77
2,42

3.
[23]
115
618
93
13,8
335
739
6,34
13,1
43,2
1 770
13,5
11 800
11,1
5,96
30,2
1,18
4,93
1,73

4.
[14]
98,3
1 300
66,1
19,3
402
2 580
6,09
15,9
75,1
2 000
483
27,7
10 000
-

53

5.
[12]
32,2
1 420
4,34
42,9
656
12 800
0,0354
27,2
171
1 200
79,2
36,3
4 090
-

6.
[12]
30,6
1 350
4,9
40,9
674
8 780
0,0509
27,8
220
1 160
73,2
45,5
4 000
-

7.
[14]
48,8
898
7,32
20,1
360
1 690
0,341
<6
62,2
802
118
33,6
2 690
-

Bilagor
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

2012-06-25
-

0,196
7,17
1,46
1,89

0,0623
8,01
1,61
1

-

Tabell 2.3: Bottenaska (slaggrus) från hushållsavfall och industriavfall.
Analys [mg/kg TS]
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Volfram (W)
Yttrium (Y)
Zink (Zn)
Klor (Cl)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

1.
[11]
47,8
1 410
2,84
18,3
370
4 370
< 0,01
8,70
280
870
71,7
31,3
< 60
13,0
4 640
< 0,1
67,1
7,48
11,7
2,89
2,11
2,65
0,119
5,43
0,570
0,725

2.
[11]
65,9
1 550
1,49
30,3
528
3 550
< 0,01
23,6
153
563
321
30,2
< 60
12,8
2 490
0,5
64,1
9,37
9,78
6,41
2,59
1,26
0,103
5,42
0,423
0,804

3.
[11]
52,1
1 720
8,46
21,5
361
10 900
< 0,01
14,2
147
1 110
228
46,4
< 60
15,2
3 290
0,2
64,7
9,73
9,17
4,68
2,11
1,82
0,0839
6,12
0,508
0,593

4.
[11]
64,2
1 550
1,35
25,1
586
3 850
< 0,01
19,1
180
674
227
34,4
70,6
14,0
2 900
0,8
61,3
9,60
10,4
6,45
2,61
1,63
0,100
5,25
0,478
0,833

5.
[11]
56,1
2 090
5,51
35,9
593
17 300
0,0842
16,8
135
733
61,3
78,4
< 60
15,9
4 240
1,1
47,5
13,5
14,2
10,5
1,66
2,97
0,140
4,48
1,01
1,46

Tabell 2.4: Flygaska från hushållsavfall och industriavfall.
Analys [mg/kg TS]
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
Klor (Cl)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]

1.
[11]
131
1 780
179
70,1
1 050
1 270
3,65
34,7
94,2
3 170
1 050
41,5
26 400
9,0
21,2
8,25
26,6

2.
[11]
84,6
1 690
27,0
26,5
483
4 130
0,832
31,4
154
2 060
239
40,0
5 040
8,1
21,2
10,6
33,7

3.
[11]
54,3
1 480
96,9
20,5
421
16 400
4,69
28,1
75,5
6 920
538
13,2
10 600
21,4
8,19
5,26
38,4
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4.
[11]
30,4
1 880
39,8
39,9
643
7 190
2,48
41,8
311
2 830
351
62,7
11 600
7,6
23,3
14,7
27,5

5.
[11]
57,4
1 270
71,6
15,8
234
9 160
13,2
7,88
56,9
4 480
323
12,2
9 780
22,9
8,49
5,10
40,9

6.
[23]
294
1 420
332
36,5
782
2 270
1,41
26,7
94,2
9 270
45,5
39 900
19
7,46
20,5

7.
[14]
201
1 040
55,5
12,2
214
875
3,5
22,4
70,1
3 470
679
22,3
9 470
-

Bilagor
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

2012-06-25
4,04
4,31
2,36
0,185
5,00
1,37
2,27

3,22
1,90
6,78
0,229
3,06
1,20
1,58

1,20
3,88
1,96
0,102
5,74
1,37
0,608

7,65
1,71
2,886
0,220
3,11
1,18
1,70

1,22
3,79
2,06
0,0907
4,85
1,29
0,542

2,56
5,79
2,87
0,11
5,86
1,02
1,78

-

Tabell 2.5: Bottenaska från biobränslen.
Analys [mg/kg
TS]

Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
Klor (Cl)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GROT, avfall
från pappersbruk

RT-flis, bark,
plast-rejekt
[11]

DIP-slam,
bark, RT-flis,
DIP-rejekt,
bränn-bart
[11]

RT-flis
[11]

[16]

[15]

Bark, spån,
torrflis, wellrejekt
[11]

< 200
658
< 40
< 40
137
1 880
< 0,1
< 40
79,5
2 870
< 200
< 40
1 770
-

29,0
1 570
0,179
14,1
50,3
169
< 0,01
<6
17,8
17,0
2,79
23,8
2 380
< 0,1
62,3
11,3
10,7
2,76
7,50
1,47
0,493
2,52
0,862
0,252

68,3
2 340
0,482
21,1
899
1 360
< 0,01
7,09
147
73,0
15,3
49,5
1 390
0,1
55,3
17,5
13,3
7,00
3,13
1,94
0,224
3,46
0,486
1,89

5,96
829
0,161
9,50
226
470
< 0,01
<6
85,7
98,8
5,36
17,7
395
< 0,1
30,6
13,6
41,3
1,32
0,665
5,07
0,106
0,601
0,241
0,603

104
1 180
0,383
12,2
308
1 890
< 0,01
<6
24,3
1 730
21,7
54,6
5 760
< 0,1
68,2
13,6
5,28
3,85
4,00
1,73
0,125
4,42
0,169
0,574

3,0
350
0,10
2,9
33
40
< 0,1
< 9,1
7,6
3,7
< 1,0
12
750
-

Tabell 2.6: Flygaska från biobränslen.
Analys [mg/kg
TS]

Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

GROT,
avfall
från
pappersbruk
[15]

Slam,
bark
[25]

Stora
Enso
[24]

Pappersbruk
[24]

Pappersbruk
[24]

Returpappersmassa,
slam, RTflis (imp.)
[23]

Spån,
bark,
torrflis,
wellrejekt
[11]

RT-flis
[11]

[14]

46
330
2
9
140
330
0,22
6,3
74
83

< 3,15
2 630
3,94
10,17
58,2
76,3
0,147
<6
42,9
31,1

8,85
1 100
7,40
8,04
121
218
7,48
51,80
174

281
2 950
40,90
16,00
227
254
11,70
103
466

23,90
1 050
5,78
7,64
101
457
4,17
48,30
839

43,9
421
1,0
7,22
119
642
0,173
<6
68,5
97

20,1
2 050
13,8
11,1
56,5
228
0,300
<6
27,4
118

392
3 800
20,8
26,5
651
864
1,97
7,34
68,8
1 900

<3
1 270
8,14
6,2
30,5
59,9
0,228
<6
17,7
52,5
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Bilagor
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
Klor (Cl)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

2012-06-25
4,5
23
640
-

25,5
2 130
-

0,57
28,80
1 530
-

3,14
85,70
9 030
-

0,44
13,00
1 590
-

19,1
722
23,8
9,57
46,6
0,91
0,441
4,15
0,068
0,589
0,246
0,463

20,8
23,8
2 010
1,5
35,2
9,10
27,2
2,63
5,44
3,20
1,13
1,98
2,21
0,439

Tabell 2.7: Bottenaska från skogsbränslen.
Analys [mg/kg TS]

Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
Klor (Cl)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

1.

2.

Skogs-flis
[11]

GROT, bark,
spån, salix
[11]

13,5
742
0,290
52,0
63,9
144
< 0,01
<6
18,0
94,8
8,94
20,1
14 800
< 0,1
56,0
6,66
23,4
3,21
3,58
1,19
0,185
1,93
0,332
0,215

< 10
1 150
0,307
3,39
43,1
36,7
< 0,01
<6
9,66
12,3
< 0,5
18,4
821
< 0,1
73,1
7,38
8,79
1,35
5,39
1,04
0,345
1,67
0,675
0,124

Tabell 2.8: Flygaska från skogsbränslen.
Analys [mg/kg TS]

Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skogsflis
[11]

GROT,
bark, spån,
salix
[11]

GROT
[24]

Spillved
[27]

Ved
[26]

Ved
[26]

26,3
820
7,96
124
101
317

<5
1 470
12,2
9,08
47,3
74,0

77,70
1 940
10,30
15,40
174
219

< 10
1 950
20
< 10
51
126

<6
0,75
21
60

53
21
90
130

56

63,7
51,6
12 100
4,0
38,8
8,21
22,3
3,14
2,49
2,13
0,191
2,13
0,365
2,85

1,29
21,6
1 270
-

Bilagor
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
Klor (Cl)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

2012-06-25
0,137
<6
35,5
108
17,3
23,7
17 200
0,3
22,8
3,69
42,2
9,69
2,16
2,01
0,439
1,00
0,973
0,218

0,368
<6
26,0
140
2,66
26,4
1 290
0,6
34,0
4,67
32,3
1,85
5,52
2,75
1,06
1,35
2,35
0,187

5,46
49,30
550
1,16
39,50
3 300
-

0,44
22
28
107
52
2 170
-

Tabell 2.9: Bottenaska från torv.
Analys [mg/kg
TS]
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

1.
[17]
11
1 090
0,501
10,8
112
58,7
< 0,1
11,1
49,5
15,9
78
31,7
-

2.
[17]
10,7
472
0,209
10,2
653
48,8
< 0,01
<6
29,1
19,1
1,3
39,5
28,7
-

3.
[17]
13,5
590
0,186
15,7
395
37,6
0,0115
3,33
41,3
14,0
0,885
49
27,4
-

4.
[18]
43,41
10,13
12,17
7,67
2,27
2,14
0,37
5,98
-

3.
[19]
440
8,7
200
650

4.
[28]
-

Tabell 2.10: Flygaska från torv.
Analys [mg/kg
TS]
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)

1.
[12]
21,5
705
0,883
10,4
45,5
39,7

2.
[19]
2
< 0,05
<5
5,7

57

5.
[29]
-

< 0,05
17
14
153
-

0,7
50
572
1 620
-

Bilagor
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

2012-06-25
0,409
22,2
29,1
33,2
1,21
40,8
127
-

0,001
<5
<5
<5
6
-

2
700
970
590
2 600
-

35,5
14,9
16,5
0,6
1,1
1,9
0,3
1,0
2,1
-

28,05
8,63
12,65
5,56
1,14
17,72
2,84
1,31
0,48

3.
[32]
3,6
10,6
72,1
69,3
55,9
3,6
204,3
101,9
-

4.
[20]
61,36
21,86
2,55
6,78
3,50
2,10
0,44
1,03

5.
[21]
13,44
1,26
50,39
8,84
1,78
2,26
12,66
3,19
2,36

Tabell 2.11: Bottenaska från kol.
Analys [mg/kg
TS]
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

1.
[19]
1,0
0,01
3,4
0,01
< 0,01
10
1,0
< 24
< 8,0
-

2.
[19]
250
< 250
270
720
2
700
250
300
1 800
-

6.
[21]
25,68
16,74
23,17
6,96
1,37
5,91
1,42
-

Tabell 2.12: Flygaska från kol.
Analys [mg/kg
TS]
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)

1.
[30]
30,7
2 000
0,628
33,8
171
72,3
0,398

2.
[71]
14,8
0,484
24,3
49,3
36,2
0,201

3.
[19]
2,3
0,01
3,6
30
< 0,01

4.
[19]
1 700
250
7 400
3 000
80
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5.
[31]
14,9
51,2
-

6.
[31]
12,6
51,03
-

7.
[31]
33,3
50,9
-

8.
[32]
3,3
8,9
25,8
90,7
-
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Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
Klor (Cl)
SiO2 [% TS]
Al2O3 [% TS]
CaO [% TS]
Fe2O3 [% TS]
K2O [% TS]
MgO [% TS]
MnO [% TS]
Na2O [% TS]
P2O5 [% TS]
TiO2 [% TS]

2012-06-25
11,2
79,2
51,1
180
145
-

26,1
16,3
59,7
145
-

1,8
3,1
20
14
-

800
1 800
1 200
13 000
-
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65,81
65,4
85,1
45,01
50,91
30,91
6,2
3,46
0,60
1,48
0,02
0,10
0,56
1,65

58,1
65,4
85,1
93,7
49,79
31,75
4,62
3,17
0,63
0,98
0,00
0,09
0,67
1,46

72,3
82,6
125,6
118,3
54,92
27,27
3,69
4,78
0,66
1,07
0,05
0,07
0,61
0,3

59,1
5,3
49,5
57,1
-
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BILAGA 3 – ASKA I ANDRA LÄNDER
Här ges en liten inblick i hur aska används i andra länder än Sverige.
Aska används flitigt i många applikationer i andra länder. När det gäller återföring av aska till
skog och mark är detta i vissa länder förbjudet och i vissa länder används det mest i
studiesyfte. Några länder som sprider aska är framförallt Finland, men också Tjeckien och
Österrike. Länder som nyligen har börjat upptäcka askans potential och börjat sprida är bl.a.
Frankrike, Tyskland och Norge (S. Anderson, Skogsstyrelsen, pers. kom. 16 mars, 2012).
Att använda aska i betongtillämpningar har länge varit vanligt i många länder i Världen. I
bl.a. USA och Australien är det praxis att använda kolflygaska i betongtillverkningen.
Eftersom flygaska från koleldning går väldigt bra att använda i betongrelaterade tillämpningar
är detta vanligt i länder där kol är det dominerande bränslet [46]. Alla kolaskor har i dessa
länder en avsättning och betraktas då inte som avfall (B. Strömberg, Värmeforsk, pers. kom. 2
april, 2012). I Danmark har kolflygaska använts i betong sedan 1970-talet och nu används
årligen ca 300 000 ton flygaska till detta. [47]
Användning av flygaska i vägar är något som använts länge i både Sverige och Finland. I
Tyskland tillämpas detta regelmässigt. [52] Även användningen av slaggrus i vägar har skett i
många år i många länder i Europa, bl.a. i Nederländerna och Danmark. [51] Ytstabilisering
med aska, av t ex terrasser i vägar, är en vanlig metod i Australien, Tjeckien, Frankrike,
Storbritannien och Tyskland [55].
Marksaneringar används i flertalet områden i övriga Europa, framförallt för att återställa
jordens funktioner som är påverkade av gruvindustrin. Genom tillsats av aska neutraliseras
jordens pH-värde. Det har inte genomförts något storskaligt projekt men i Belgien, Portugal
och Frankrike forskas det på detta genom att prova olika tillsatsmedel (J. Kumpiene, LTU,
pers. kom. 23 april, 2012).
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BILAGA 4 – RIKTVÄRDEN FÖR ASKA SOM SKA SPRIDAS
Nedan visas tabeller över minimihalter och maxhalter av ämnen som finns i aska som ska
återföras till skog och mark, samt rekommendationer om doser vid spridning. Även vanligt
förekommande halter av ämnen i skogsbränsleaska visas.
Tabell 4.1: Minimihalter av näringsämnen i aska för återföring till skog och mark [6].
Makronäringsämne
Kalcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Kalium (K)
Fosfor (P)
Zink (Zn)

Minsta halt (g/kg TS)
125
15
30
7
0,5

Tabell 4.2: Maxhalter av ämnen i aska för återföring till skog och mark [6].
Ämne

Maxhalt (mg/kg TS)
800
400
7000
30
300
30
100
3
70
70
10 kBq/kg

Bor (B)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Arsenik (As)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Kvicksilver (Hg)
Nickel (Ni)
Vanadin (V)
Radioaktivitet (Cs-137)

Tabell 4.3: Doser av aska som ska spridas enligt näringsbalansmetoden utifrån
Skogsstyrelsens rekommendationer [6].
Uttag

All stamved under omloppstiden
Slutavverkning
GROT utan barr/löv
GROT med barr/löv
Röjning/gallring
Försenad röjning
Samtliga gallringar
utan barr/löv
Samtliga gallringar
med barr/löv

Ståndortsindex- Markens bördighet.
Kompenserande dos, ton aska TS/ha och omloppstid
G18
G26
G34
T18
T26
B18
B26
1,5
2
2,5
0,8
1,2
1,4
2,1
0,7
0,8
0,9
0,2
0,3
0,4
0,5
1,1
1,3
1,4
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
0,2
0,3
0,3
0,6
0,3
0,6
0,8
0,1
0,2
0,2
0,3
0,6

1

1,3

0,2

0,3

Tabell 4.4: Genomsnittliga halter (% TS) av makronäringsämnen som är vanligt
förekommande i skogsbränsleaska från förbränning [44].
Näringsämne

Halt
17
1,9
4,2
0,9
0,5

Kalcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Kalium (K)
Fosfor (P)
Svavel (S)
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Tabell 4.5: Genomsnittliga halter (ppm TS) av spårelement som är vanligt förekommande i
skogsbränsleaska från förbränning [44].
Spårelement

Halt
8
270
7
50
135
<1
30
80
1080
52

Arsenik (As)
Bor (B)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Vanadin (V)
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BILAGA 5 – TESTMETODER
Nedan anges några testmetoder för olika egenskaper när det gäller aska. Några testmetoder
kan vara aktuella för flera områden. Testmetoder för aska i betong hänvisas till bilaga 6.
Tabell 5.1: Testmetoder för olika egenskaper och provningsmetoder
Egenskap
Provtagning, fast partikulärt avfall
Provtagning, askor från biobränsle eller torv
Askåterföring
Totalt innehåll av kol (550°C)
Torrhalt
Konduktivitet
Totalhalter, makronäringsämnen, spårämnen
Totalhalter, makronäringsämnen, spårämnen
Radioaktivitet (cesium-137)
Lakning
Grusväg
Tryckhållfasthet (28 dagar)
Packningsgrad
Tjältest
Vattenkvot
Porositet och portal
Skrymdensitet
Korndensitet
Kornstorleksfördelning
Oförbränt material
Värmeutveckling
Vägar
Kornstorleksfördelning med siktning
Organisk halt med TOC-bestämning
Skrymdensitet och hålrumshalt hos löst lagrat material
Korndensitet och vattenabsorption
Referensdensitet och vattenkvot med Proctor,
vibrokompression, vibrohammare och vibrobord
Permeabilitet med rörpermeameter (cellpermeameter för
flygaskor)
Nötningsmotstånd med micro-Devaltest
Krossningsmotstånd med Los Angelestest
Frostbeständighet med frys-töprovning
Kapillär stighöjd med okulär avläsning
Vattenkvot med torkning i torkskåp
Tjällyftningsbenägenhet med frysförsök
Värmeledningstal (jord) med sondmeter
Tryckhållfasthet (bundna material)
Deponi
Utlakningsbenägenhet, mobiliseringspotential av
miljöfarliga ämnen
Alkalinitet
Klorid

*

Ej lämplig metod för flygaskor
Endast lämplig för flygaskor

**
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Metod

Ref.

NT ENVIR 004
SS 18 71 13
SS 18 71 87
SS 02 81 13
SS-EN 27 888
ICP-AES (ASTM D 3682)
ICP-AAS, ICP-QMS (ASTM D 3683)
SIS-ISO 11 932
SS-EN 12457-3

[35]
[44]

SS-EN 17892-7:2004
SS-EN 13286-2:2004
TPPT-R07
SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005
SS 027117
SIS CEN ISO/TS 17892-2:2005
SS-EN 1097-6
SS-EN 933-1
SS 18 71 87
SS-EN 196-8

[57]

SS-EN 933-1
SS-EN 13 137
SS-EN 1097-3
SS-EN 1097-6
SS-EN 13286-2, SS-EN 13286-3, SS-EN
13286-4, respektive SS-EN 13286-5
NT Techn Report 254
SS-EN 1097-1 *
SS-EN 1097-2*
SS-EN 1367-1
SS-13 21 03 (metod A)
SS-EN 1097-5
VVMB 301:2001
ASTM D5334
SS-EN 13286-41 **

[51]

1-stegs-laktest vid L/S 10 (EN 12457/2
eller 4), 2-stegs-laktest vid L/S 2
och 8 (NT ENVIR 005 resp. EN 12457/3)
SS-EN ISO 9963-1:1995
SIS 02 81 13

[63]
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BILAGA 6 – ASKA I BETONG: EN 450-1:2007+A1
Tabell 6.1: Krav på sammansättning i flygaska från kolpulverförbränning enligt DS/EN 4501:2007+A1, samt testmetoderna som används [72].
Egenskap
Organiskt material/rester av kolmateria
Klorid (Cl-)
Svavelsyreanhydrid (SO3)
Fri kalciumoxid (Fri CaO)
Reaktiv kalciumoxid (Reakt CaO)
Finhet + 0,045 mm
- variation
28 dygn
Aktivitetsindex
90 dygn
Volymbeständighet
Partikeldensitet
Reaktiv silicumdioxid (Reakt SiO2)
Summa SiO2 / Al2O3 / Fe2O3
Total alkali (Na2O-ekvivalenter)
Magnesiumoxid (MgO)
Upplösligt fosfat (P2O5)
Avbindningstid

Metod
EN 196-2
EN 196-2
EN 196-2
EN 451-1
EN 197-1
EN 451-2
EN 196-1
EN 196-3
EN 196-6
EN 197-1
EN 196-2
EN 196-2
EN 196-2
EN 196-3
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Krav enligt EN 450-1:2007+A1 [% TS]
≥ 0,0 - ≤ 5,0 (7,0)
≤ 0,10 (0,10)
≤ 3,0 (3,5)
≤ 1,0 / < 2,5 (2,6)
≤ 10,0 (11,0)
≤ 40 (45)
Deklarerat värde ± 10 % (± 15) % -enheter
≥ 75 (70) %
≥ 85 (80) %
≤ 10 (10,0) mm
Deklarerat värde ± 200 % (± 225) kg/m3
≥ 25 (22)
≥ 70 (65)
≤ 5,0 (5,5)
≤ 4,0 (4,5)
≤ 100 (110) mg/kg
≤ 100 % test cement x 2
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BILAGA 7 – NIVÅER FÖR MINDRE ÄN RINGA RISK
Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” anger nivåer för
mindre än ringa risk som gäller för avfall som ska återanvändas. Om nivåerna ligger under
eller lika med de värden som anges i tabell 7.1 bedöms risken vara mindre än ringa.
Tabell 7.1: Nivåer för mindre än ringa risk [37].
Ämne
Arsenik (As)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Koppar (Cu)
Krom tot. (Cr)
Kvicksilver (Hg)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Klorid (Cl-)
Sulfat (SO42-)
PAH-L
PAH-M
PAH-H

Totalhalter [mg/kg TS]

Utlakning C0 LS 0,1
l/kg [mg/l]
0,01
0,05
0,01
0,2
0,2
0,001
0,1
1
80
70
-

10
20
0,2
40
40
0,1
35
120
0,6
2
0,5
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Utlakning l/s = 10 l/kg
[mg/kg]
0,09
0,2
0,02
0,8
1
0,01
0,4
4
130
200
-

Bilagor

2012-06-25

BILAGA 8 – ASKA I SKOGSBILVÄGAR

Figur 8.1: Genomskärning av en skogsbilvägs uppbyggnad [51].
Tabell 8.1: Hur flygaska kan användas i bär- och/eller förstärkningslager i grusvägar [57].
Enbart flygaska

Flygaska med
bindemedel

Flygaska blandat
med grus

Användning

Delsträckor (50-200
m) för att ge bättre
körförmåga. Skikt t =
0,2–0,4 m

Delsträckor (50-200
m) för att ge bättre
körförmåga. Skikt t =
0,2-0,4 m

Materialbehov
(5 m väg)
Exempel på
blandningsförhållanden
Ekonomi

2-5 ton/m

2-5 ton/m

Sträckor (> 200 m)
för att ge bättre
körförmåga. Grus i
befintlig väg kan
nyttjas. Skikt t =
0,1-0,2 m
1-1,5 ton/m

Flygaska,
bindemedel blandat
med grus
Sträckor (> 200 m)
för att ge bättre
bärförmåga. Grus i
befintlig väg kan
nyttjas. Skikt t = 0,10,2 m
0,2-0,5 ton/m

100 % (enbart
flygaska)

Flygaska/bindemedel
90-97 / 10-3

Låg materialkostnad,
minskad underhållskostnad

Låg materialkostnad,
minskad underhållskostnad och
inblandningskostnad

Flygaska/grus 3050 / 70-50
Lätta-tunga fordon
Låg
materialkostnad,
minskad
underhålls-kostnad

Flygaska/bindemedel/
grus 10/3/87 till
15/5/80
Låg materialkostnad,
minskad underhållskostnad och
inblandningskostnad
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BILAGA 9 – PILOTPROJEKT, ASKA I SKOGSBILVÄGAR
Skogsbilväg i Timrå kommun
Nedan presenteras bilder över tillvägagångssättet vid skogsbilvägstabilisering i Timrå.

Figur 9.1: T.v. dikning. T.h. hyvling [25].

Figur 9.2: T.v. askupplag. T.h. lastning av askan på grusbil [25].

Figur 9.3: T.v. fräsning. T.h. vattning [25].

Figur 9.4: T.v. packning. T.h. slitlager läggs på [25].
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Figur 9.5: Hur provsträckorna byggdes upp [25].

Figur 9.6: T.v. innan uppgradering. T.h. efter uppgradering [25].

Figur 9.7: genomskärning av provsträcka 1 [25].
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Tabell 9.1: Den använda askans egenskaper [25].
Variabel
Torrsubstans, 105°C (TS)
Glödgningsförlust, 55°C (GF)
pH
Konduktivitet
Redoxpotential
Totalt kol (TC)
Oorganiskt kol (IO)
Totalt organiskt kol (TOC)
Löst organiskt kol (DOC), L/S 10
f-CaO (fri kalk)
Syraneutraliserande kapacitet (ANC) pH 8,3
Syraneutraliserande kapacitet (ANC) pH 4,5
Klorid (Cl-), L/S 10
Sulfat (SO42-), L/S 10

Enhet
%
% TS
mS/cm
mV
% TS
% TS
% TS
mg/kg TS
% TS
mmol/g TS
mmol/g TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Flygaska
99,9
0,69
13,2
10,6
488
2,42 ± 0,16
0,57 ± 0,20
1,85 ± 0,16
24 ± 1
7,0 ± 0,1
5,29 ± 0,10
9,52 ± 0,22
1 170 ± 50
450 ± 81

Tabell 9.2: Den använda askans totalhalter och lakning [25].
Element
Kisel (Si)
Aluminium (Al)
Järn (Fe)
Kalcium (Ca)
Natrium (Na)
Kalium (K)
Magnesium (Mg)
Titan (Ti)
Svavel (S)
Fosfor (P)
Mangan (Mn)
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Tenn (Sn)
Strontium (Sr)
Vanadin (V)
Wolfram (W)
Yttrium (Y)
Zink (Zn)
Zirkonium (Zr)

Totalhalt
110
56,8
44,4
255
8,43
29,7
12,8
1,40
20,7
13,4
11,5
< 3,15
2 630
3,94
10,17
58,2
76,3
0,147
<6
42,9
31,1
28,2
650
25,5
< 60
8,02
2 130
81,0
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L/S 10
9,12
3,65
< 0,04
2 810
1 000
6 330
< 0,9
4,39
< 0,1
0,00535
< 0,01
279
< 0,0005
< 0,000553
0,00924
< 0,01
< 0,0002
0,114
< 0,00502
0,0165
< 0,001
71,2
< 0,0005
0,250
-
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Ehnsjövägen
Nedan visas uppgifter från skogsbilvägsstabilisering av Ehnsjövägen.
Tabell 9.3: Teststräckor på Ehnsjövägen [52].
Teststräcka
Delsträcka 1
Delsträcka 2

Längd
0 – 400 m
400 – 800 m

Delsträcka 3

800 – 1 200 m

Delsträcka 4

1 200 – 1 600 m

Stabiliserade materialet och dess mäktighet
Referenssträcka, enbart slitlager, ingen ytterligare åtgärd
Flygaskastabiliserat gruslager och 0,1 m slitlager. Tjockleken på det
stabiliserade lagret var 0,2 m
Flygaskastabiliserat gruslager och 0,1 m slitlager. Tjockleken på det
stabiliserade lagret var 0,2 – 0,3 m
Flygaskastabiliserat gruslager och 0,1 m slitlager. Tjockleken på det
stabiliserade lagret var 0,3 – 0,4 m, varav 0,2 m monolit och ca 0,15
m flygaskastabiliserat grus

Figur 9.8: Ehnsjövägen, t.v. är före renovering, mitten är två år efter renovering, t.h. är fem
år efter renovering [52].
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BILAGA 10 – RINGA RISK FÖR DAMMSPRIDNING I VÄGAR
Tabell 10.1: Riktvärden för risken som kan utgöras av spridning av aska via damm. Värdena
motsvarar en ringa miljörisk vid aska i vägar med 10 meter bred konstruktion och 0,5 m
asklager, utan vidtagna skyddsåtgärder. De värden där ”M” finns inom parantes anger att
det är miljörisken, och inte hälsorisken, som begränsar värdet [58].
Ämne
Antimon (Sb)
Arsenik (As)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Koppar (Cu)
Kobolt (Co)
Krom (Cr)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Naftalen
Bens(a)pyren

Grusväg [mg/kg TS]
3 100 (M)
55
1 400
330
26 000 (M)
820
31 000 (M)
80
5 900
950
64 000 (M)
2 600 (M)
64 (M)
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Asfaltsväg [mg/kg TS]
6 800
150
2 800
680
Ingen begränsning
1 600
Ingen begränsning
160
12 000
1 900
Ingen begränsning
20 000
410
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BILAGA 11 – ASKA I ASFALTSVÄGAR

Figur 11.1: Genomskärning av en vägs uppbyggnad [51].

Figur 11.3: Överbyggnadens uppbyggnad [59].
Tabell 11.1: Alternativa material i en vägkonstruktion, exempel på användningsområden,
egenskaper och hänvisning till ATB VÄG 2005 [51]
Del i vägkonstruktion
Bundet bärlager

Obundet bärlager
Förstärknings-lager

Skyddslager

Underbyggnad
Underbyggnad
Stabilisering av alla
obundna lager

Funktion

Alternativt material (exempel)

Bärande
lager

Hyttsand, flygaska med eller utan
krossat berg/grus

Bärande
lager
Bärande
lager

Ferrokromslagg, asfaltkross,
betongkross
Flygaska, järnsand, hyttsten,
ferrokromslagg, slaggrus, asfaltkross
eller betongkross med eller utan krossat
berg/grus
Askor, vissa slagger, järnsand,
skumglas, gummiklipp

Tjälskydd,
materialskiljande
Fyllning
Lätt
fyllning
Bärande
lager

Askor, slagg, skumglas, gummiklipp
Vissa askor och slagger, skumglas,
gummiklipp
Slagg, aska

72

Nyttiga egenskaper
Styvhetstillväxt
(härdande) med tiden,
tjälisolerande
Styvhetstillväxt
(härdande) med tiden
Tjälisolerande,
kapillärbrytande,
dränerande
Tjälisolerande,
dränerande, låg
densitet
Tjälisolerande, låg
densitet
Tjälisolerande, låg
densitet
Styvhetstillväxt
(härdande) med tiden

ATB VÄG
kapitel
A, C, F4

A, C, E11, 1
A, C, E11, 2

A, C, E11, 3

A, C. F4
A, C
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Tabell 11.2: Alternativa materialens egenskaper i olika tekniska funktioner [51], (X) anger att
egenskapen uppfylls i enbart vissa tillämpningar.
Material

Styvhetsökning

Materialersättning

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Krossad betong
Hyttsten/hyttsand
Järnsand
Ferrokromslagg
Flygaska
Slaggrus
Bottenaskor (ej slaggrus)
Skumglas
Gummiklipp
Sammansatta material

X
X
(X)

Lätt
fyllning

(X)

(X)
(X)
(X)
X
X
(X)

(X)
X

Jordsförstärkning/
stabilisering

X

Tjälisolering

X
X
(X)
X
(X)
(X)
X
X
(X)

X

(X)

Buller och
vibrationsdämpning

X
X

Tabell 11.3: Materialtekniska egenskaper hos några askor. Egenskaperna varierar beroende
på vilken panntyp och bränsle som använts. Flygaskans värde är för aska från kol- och
biobränslen, slaggruset från förbränning av hushålls- och industriavfall och bottenaskan från
förbränning av kol, trä och skogsavfall. [51]
Typ av aska

Maximal
torrdensitet
[t/m3]

Skrymdensitet
[t/m3]

Optimal
vattenkvot
[%]

Permeabilitet
[m/s]

Styvhetsmodul
[MPa]

Flygaska
Slaggrus
Bottenaskor
(exkl. slaggrus)

0,8 – 1,7
1,4 – 1,8
0,8 – 1,7

0,7 – 2
1,2 – 1,8
0,7 – 1,7

30 – 60
14 – 20
13 – 33

10-9 – 10-7
10-7 – 10-5
10-8 – 10-4

50 – 150
45 – 140
15 – 30

Värmeledningsförmåga
[W/(m°C)]
0,5 – 0,9
0,2 – 0,5
0,1 – 0,6

Maximal torrdensitet: används som referensvärde vid bedömning av uppnått
packningsresultat i fält. Packningsgraden är kvoten mellan uppnådd densitet i fält och detta
värde. Egenskapen varierar med kornstorleken/fraktionen.
Skrymdensiteten: varierar med packningsarbetet och vattenmättnadsgraden. Intervallet i
tabellen är angivet för löst lagrat – fast lagrat vid naturlig vattenkvot.
Optimal vattenkvot: är den vattenkvot som ger störst skrymdensitet. [51]
Tabell 11.4: Slaggrusets användningsområden i vägar och gator [59].
Del av vägkonstruktionen
Övre förstärkningslager
Undre förstärkningslager
Skyddslager

Funktion
Lastbärande lager
Lastbärande lager
Tjälskydd

Underbyggnad, fyllning

Lätta fyllningsmassor

Nyttiga egenskaper
Välgraderat, kantiga partiklar
Välgraderat, kantiga partiklar
Liten värmeledning, låg densitet,
dränerande i vissa fraktioner
Låg densitet

Tabell 11.5: Bottenaskors användningsområden i vägar och gator [7].
Del av vägkonstruktionen
Skyddslager i vägar

Tjälskydd

Funktion

Underbyggnad, fyllning i vägar

Lätta fyllningsmassor
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Nyttiga egenskaper
Liten värmeledning, låg densitet,
dränerande i vissa fraktioner
Låg densitet

Bilagor

2012-06-25

BILAGA 12 – PILOTPROJEKT – SLAGGRUS I GATA
Figur 12.1: Utläggning av slaggrus som förstärkningslager, Törringevägen, 1998 [59]

Figur 12.2: Törringevägen färdigbyggd [59]
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Tabell 12.1: Totalhalter, total utlakbart och utlakade metaller i slaggruset. Värdena anger
medel av 8 prov. Enheten är mg/kg. [59]
Metall
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Zink (Zn)

Totalhalt
8,72
476
2 420
150
1 502
2 896

Totalt utlakbart
3,9
1,86
780
20,7
412
1 520

Utlakat L/S 2
UD
0,034
6,05
UD
0,011
0,019

Utlakat L/S 10
UD
0,062
8,78
UD
0,021
0,047

Tabell 12.2: Analysdata av grundvattnet direkt efter färdigställd väg och några månader
efteråt [59]
Ämne/egenskap
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Arsenik (As)
Kvicksilver (Hg)
pH (rumstemperatur)
Konduktivitet (25°C)
Alkalinitet
Klorid (Cl)
Sulfat (SO4)
DOC

Enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Halt feb. 1999
Slaggrus
0,182
5,24
11,2
13,2
9,78
18,9
<8
< 0,02

Halt nov. 2000
Slaggrus
0,22
6,1
12
6,7
0,38
10
1,3
< 0,1
7,93
540
250
17
18
7,9

294
57
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Halt feb. 199
Referens
0,132
3,53
9,32
10,9
2,18
17,4
<7
< 0,02

293
37

Halt nov. 2000
Referens
0,088
5,4
3,4
3,2
< 0,06
12
<1
<1
7,54
130
420
190
27
3,4
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BILAGA 13 – SLUTTÄCKNING AV DEPONI

Figur 13.1: Antal aktiva kommunala deponier [62].

Figur 13.2: Hur dräneringsvattnet följer dräneringslagret ovan tätskiktet (av FSA) [62].
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BILAGA 14 – BILDER FRÅN PILOTFÖRSÖK OCH
FULLSKALEFÖRSÖK PÅ DEPONIER
Nedan visas bilder från olika pilot- och fullskaleförsök på ett antal deponier.

Figur 14.1: Avjämningsskikt på dragmossens deponi där lagrad flygaska från biobränslen
används. Pilotförsök [64].

Figur 14.2: Skikten i sluttäckningen av deponi på Tveta Återvinningsanläggning [64].
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Figur 14.3: Hål efter en borrkärna från överytan i tätskiktet och en borrkärna från blandning
av flyg- och bottenaska. Deponi på Tveta Återvinningsanläggning [63]

Figur 14.4: Material som använts i skikten i sluttäckning av Dragmossens deponi, vilket
visade sig vara ett lyckat val [64].

Figur 14.5: Utläggning av tätskiktet av aska- och slamblandning på Dragmossens deponi.
[64].
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Figur 14.6: Material som använts i skikten i sluttäckning av Gärstads deponi, Linköping,
vilket visade sig vara ett lyckat val. Pilotförsök [64].

Figur 14.7: Utläggning av tätskiktet av aska- och slamblandning ovanpå avjämningsskiktet av
bottenaska på Sofielunds deponi [64].

Figur 14.8: Injekteringsutrustning, vattentank och flygaska som ska injekteras i deponi för
hushållsavfall [65].
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BILAGA 15 – TOTALHALT- OCH LAKBARHETSKRITERIER FÖR
ANVÄNDNING AV AVFALL OVAN TÄTSKIKT
Naturvårdsverket har i sin handbok ”Återvinning av avfall för anläggningsarbeten” tagit fram
kriterier för totalhalt och lakbarhet för skydd av effekter på ytvatten. Tabellen nedan gäller för
användning av avfall ovan tätskikt på deponi (utan och med retardation i dräneringsskikten).
Tabell 15.1: Kriterier för totalhalt och lakbarhet för användning av avfall ovan tätskikt i
deponi [37].

Arsenik (As)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Koppar (Cu)
Krom totalt (Cr)
Kvicksilver
(Hg)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Klorid
Sulfat

Totalhalt
mg/kg TS
10
200
1,5
80
80
1,8
70
250
-

Ingen fastläggning i
dräneringsskiktet
Co (LS 0,1)
S (LS 10)
mg/l
mg/kg TS
0,051
0,44
0,095
0,33
0,004
0,01
0,19
0,64
0,055
0,26
0,001
0,01
0,19
0,76
6 200
2 900

0,62
2,6
11 000
8 500

80

Med fastläggning i
dräneringsskiktet
Co (LS 0,1)
S (LS 10)
mg/l
mg/kg TS
0,10
0,87
0,58
2,0
0,02
0,04
0,53
1,8
0,43
2,0
0,003
0,02
1,2
3,3
6 200
2 900

4,0
11
11 000
8 500
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BILAGA 16 – RIKTVÄRDEN FÖR FÖRORENAD MARK
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för två typer av markanvändning: känslig
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).
När det gäller KM begränsar inte markkvaliteten val av markanvändning och alla grupper av
människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta grundvatten,
ytvatten och markekosystem skyddas.
För MKM begränsar markkvaliteten val av markanvändningen (t ex industrier, kontor) och
grupperna som exponeras antas vara personer som vistas i området tillfälligt. Det är
markkvaliteten som ger förutsättningar för de markfunktioner som är av betydelse vid MKM
och grundvatten och ytvatten som är på ett avstånd av ca 200 m skyddas. [73]
Tabell 16.1: Generella riktvärden för förorenad mark, enheten är mg/kg TS, samt de
begränsande faktorerna för riktvärdena [73].
Ämne

KM

Antimon (Sb)
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Koppar (Cu)
Krom totalt (Cr)

12
10
200
50
0,5
15
80
80

Begränsande
faktorer
Skydd grundvatten
Bakgrundhalt
Markmiljö
Hälsa: intag jord
Hälsa: intag växter
Hälsa: intag växter
Markmiljö
Markmiljö

Krom (VI)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
Cyanid total

2
0,25
40
40
100
250
30

Markmiljö
Hälsa: ånga
Skydd grundvatten
Skydd grundvatten
Markmiljö
Markmiljö
Markmiljö

10
2,5
100
120
200
500
120

Cyanid fri
Summa fenol och
kresoler
Summa klorfenoler
(mono – penta)
Summa mono- och
diklorbensener
Triklorbensener
Summa tetra- och
pentaklorbensener

0,4
1,5

Skydd grundvatten
Skydd grundvatten

1,5
5

0,5

Skydd grundvatten,
markmiljö
Markmiljö

3

5
1
0,5

MKM
30
25
300
400
15
35
200
150

15

Markmiljö
Markmiljö, hälsa:
ånga

10
2

Anm 2

Begränsande
faktorer
Skydd ytvatten
Hälsa: intag jord
Markmiljö
Markmiljö
Skydd ytvatten
Markmiljö
Markmiljö
Markmiljö

Markmiljö
Hälsa: ånga
Skydd ytvatten
Markmiljö
Markmiljö
Markmiljö
Markmiljö, skydd
grundvatten
Skydd grundvatten
Skydd grundvatten
Skydd grundvatten,
markmiljö
Markmiljö

Kommentar

Om andelen krom
(VI) är större än 1 %
av den totala
kromhalten bör även
krom (VI)
riskbedömas
Anmärkning 2 Anm 2

Anmärkning 2
Anmärkning 2
Anmärkning 2
Anmärkning 1 Anm 1
och 2

Markmiljö
Skydd grundvatten,
markmiljö

Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i grundvatten. Kompletterande analyser av grundvatten
rekommenderas.
Anm 1
Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. Kompletterande analyser av markluft och
inomhusluft rekommenderas.
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Hexaklorbensen
Diklormetan
Dibromklormetan
Bromdiklormetan
Triklormetan
Koltetraklorid
(tetraklormetan)
1,2-dikloretan
1,2-dibrometan
1,1,1-trikloretan
Trikloreten
Tetrakloreten
Dinitrotoulen (2,4)
PCB-7
Dioxin (TCDDekv. WHO-TEQ)
PAH L

2012-06-25
0,035
0,08
0,5
0,06
0,4
0,08

Hälsa: intag växter
Skydd grundvatten
Skydd grundvatten
Hälsa: dricksvatten
Skydd grundvatten
Hälsa: ånga

2
0,25
2
1
1,2
0,35

Markmiljö
Skydd grundvatten
Skydd grundvatten
Hälsa: ånga
Skydd grundvatten
Skydd grundvatten

0,02
0,0015
5
0,2
0,4
0,05
0,008

Skydd grundvatten
Hälsa: dricksvatten
Markmiljö
Skydd grundvatten
Skydd grundvatten
Markmiljö
Hälsa: intag växter

0,06
0,025
30
0,6
1,2
0,5
0,2

Skydd grundvatten
Skydd grundvatten
Markmiljö
Skydd grundvatten
Skydd grundvatten
Markmiljö
Skydd grundvatten

0,00002

Hälsa: intag jord

0,0002

Hälsa: intag jord

3

Markmiljö

15

Markmiljö

PAH M

3

Hälsa: ånga

20

Hälsa: ånga

PAH H

1

Hälsa: intag växter

10

Markmiljö

0,012
10
10
10
12

Skydd grundvatten
Markmiljö
Markmiljö
Markmiljö
Hälsa: ånga

0,04
40
50
50
80

Alifat > C8–C10
Alifat > C10-C12
Alifat > C12-C16
Alifat > C5-C16

20
100
100
100

Hälsa: ånga
Markmiljö
Markmiljö
Markmiljö, hälsa:
ånga

120
500
500
500

Alifat > C16-C35
Aromat > C8-C10
Aromat > C10-C16
Aromat > C16-C35

100
10
3
10

1 000
50
15
30

MTBE

0,2

Markmiljö
Markmiljö
Markmiljö
Markmiljö, skydd
grundvatten
Skydd grundvatten

Skydd grundvatten
Skydd grundvatten
Skydd grundvatten
Markmiljö
Skydd grundvatten,
hälsa: ånga
Hälsa: ånga
Markmiljö
Markmiljö
Markmiljö, skydd
grundvatten. Hälsa:
ånga
Markmiljö
Markmiljö
Markmiljö
Skydd grundvatten

0,6

Skydd grundvatten

Bensen
Toulen
Etylbensen
Xylen
Alifat > C5–C8
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Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 2
PCB-7 antas vara 20
% av PCB-tot
Inkluderar även
dioxinliknande PCB
PAH med låg
molekylvikt
PAH med medelhög
molekylvikt
PAH med hög
molekylvikt
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1 och 2
Anmärkning 1
Anmärkning 1
Summa av
alifatfraktioner ovan

Anmärkning 2
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BILAGA 17 – MARKSANERINGAR
Tabell 17.1: Egenskaper av behandlad och obehandlad jord, samt egenskaperna av flygaskan
och torven som användes [69].
Egenskap
pH
Elektrisk konduktivitet
Totalt kol
Organiskt kol
Katjonutbyteskapacitet
Vattenhållningskapacitet
Sand
Silt
Lera
Koppar (Cu)
Bly (Pb)

Enhet
mS/cm
%
%
cmol/kg
%
%
%
%
mg/kg dw
mg/kg dw

Behandlad jord
4,1
0,08
0,4
0,03
2,9
28
85,5
12,5
2,0
248±8
2 557±366
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Obehandlad jord
6,8
0,9
2,1
0,35
45
248±97
2 692±55

Torv
3,9
0,1
74,8
17±1
8±0

Flygaska
12,4
20
71±3
32±3

