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Förord
Den här rapporten redovisar projektet ”Askor för konstruktionsändamål” och har finansierats av Avfall
Sverige, Billerud Korsnäs AB, Borås Energi & Miljö AB, Dåva Deponi & Avfallscentrum AB,
Econova Recycling AB, Ekokem AB, Halmstad Energi & Miljö AB, Ragn-Sells AB, SRV
Återvinning AB, Stora Enso Paper R&D och Telge Återvinning AB.
Projektet består av fyra delar (Workpackages, WP).
WP1 har inkluderat faktainsamling och analys av 96 projekt kring askor där slutlig användning är
uttalat, eller kan vara, återvinning för konstruktionsändamål. Syftet med analysen är att identifiera
vilken status enligt TRL-skalan dessa uppnått. Därutöver har bred genomlysning gjorts om vilka
förutsättningar som råder för återvinning av askor i Sverige kompletterat av intervjuer med 10 aktörer
inom olika delar i kretsloppet. Dessa fakta har sammanställts i två rapporter ”Analys projekt askor för
konstruktion 2015-10-29” samt Statusrapport ”Askor för konstruktion 2015-10-29”.
WP2 inkluderar två workshops. Första WS genomfördes med finansiärer och projektpartners 2015-0828 med 14 deltagare i Stockholm den andra med en bred representation av aktörer, 32 deltagare, 201511-04 i Linköping.
WP3 omfattar sammanställning av denna slutrapport och WP4 presentation av resultatet i samband
med Askdagen som arrangeras av Svenska EnergiAskor 2016-04-20 samt publicering av rapporten via
VTI, Svenska EnergiAskor och övriga projektpartners.
Huvudman för projektet är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i samverkan med CBI
Betonginstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Ecoloop AB, Svenska EnergiAskor och
Novus Ecosystems AB. Ingemar Eklöf, Novus Ecosystems, har fungerat som projektledare.
Denna rapport är författad av Ingemar Eklöf med stöd och hjälp av övriga projektpartners och
finansiärer. Samtliga påståenden, slutsatser och rekommendationer är författarnas ord.
Ett stort tack till alla deltagare som bidragit med tid, resor, kunskap, erfarenheter, åsikter och ett stort
engagemang i frågan om att använda askor för konstruktionsändamål. Tack även till SP och VTI som
stod som värdar för varsin workshop.
Linköping mars 2016

Ingemar Eklöf
Projektledare
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Kvalitetsgranskning
Intern peer review har genomförts 12 april 2016 av Björn Kalman. Förste författaren; Ingemar Eklöf
har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Björn Kalman har därefter
granskat och godkänt publikationen för publicering 13 april 2016. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten
VTI:s uppfattning.

Quality review
Internal peer review was performed on 11 April 2016 by Björn Kalman. First author; Ingemar Eklöf
has made alterations to the final manuscript of the report. The research director Björn Kalman
examined and approved the report for publication on 13 April 2016. The conclusions and
recommendations expressed are the author’s/authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as
an authority.
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Sammanfattning
Askor för konstruktionsändamål
av Ingemar Eklöf (Novus Ecosystems), Linus Brander (CBI Betonginstitutet), Anders Hedenstedt (SP,
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Fredrik Hellman (VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut), Inge Johansson, (SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Maria Johansson (Ecoloop),
Monica Lövström (Svenska EnergiAskor), Josef Mácsik (Ecoloop) och Björn Schouenburg (CBI
Betonginstitutet)
I Sverige utgör biobränslen och avfall idag de huvudsakliga bränslena för produktion av fjärrvärme
och bidrar även till elproduktionen. Därmed är användningen av fossila bränslen numera låg liksom
den totala klimatpåverkan från fjärrvärmeproduktionen.
Svensk fjärrvärme baseras till 66 procent på avfalls- och biobränslen och till det kommer ytterligare 18
procent som är tillvaratagande av spillvärme från industrier eller i form av rökgaskondensering.
(Svensk Fjärrvärme, http://www.svenskfjarrvarme.se/Statistik/Pris/Fjarrvarme/Energitillforsel.)
Samtidigt utnyttjas avfallsbränslet som en resurs istället för att läggas på deponi. Energiutvinning från
avfall utgör ett viktigt bidrag till att 99 procent av det svenska hushållsavfallet återvinns – antingen
genom återvinning till ny råvara, biogasproduktion eller för energiproduktion. Både svensk
avfallshantering och svensk fjärrvärmeproduktion står sig därmed mycket väl ur ett internationellt
perspektiv.
Vid förbränning av biobränslen och avfall genereras också restprodukter, så kallade energiaskor.
Stor andel av askorna (1,3–1,4 miljoner ton årligen) har i ursprunglig form eller efter sortering och
behandling goda konstruktionsmässiga egenskaper. För närvarande används energiaskor i Sverige till
största delen som konstruktionsmaterial inom avfallsanläggningar; främst för sluttäckning av äldre
avfallsdeponier. Av de energiaskor som lämpar sig som konstruktionsmaterial avsätts närmare 75
procent i sådana tillämpningar. Sluttäckningsbehovet når sin kulmen inom de närmaste 5–6 åren då
sluttäckningarna fortlöpande avslutas. Det behövs därmed nya användningsområden för energiaskor
annars kommer askorna att deponeras i allt större utsträckning. (”Kartläggning av sluttäckning av
deponier, 2013” David Hansson, Tyréns och Svenska EnergiAskor).
Att deponera askorna är en dålig hushållning av resurser. Askproducenter med ambition att använda
energiaskor för konstruktioner i samhället, såsom i vägar, parkeringsplatser och för andra
anläggningsändamål, måste satsa på utveckling av användningen. Avsättningsmöjligheter finns då det
sker en kontinuerlig utveckling i samhället där ny infrastruktur behöver byggas eller äldre strukturer
behöver förbättras och byggas om. I dagsläget används i stort sett bara jungfruliga råvaror för dessa
syften.
Genom att använda energiaskor för konstruktioner och därmed ersätta jungfruliga råvaror blir energioch avfallssystemet mer hållbart, vilket är en viktig faktor för alla inblandade aktörer och visar konkret
på hur cirkulär ekonomi kan skapas.
Om inte andra avsättningsalternativ utvecklas ökar dramatiskt kostnaderna för askhanteringen vilket
belastar energiproducenterna och i slutändan också för slutkonsument. Beräkningar har gjorts att i det
korta perspektivet ökar kostnaden upp till en årlig kostnad om 500 MSEK (inom 6 år) och i ett längre
perspektiv (inom 10 år) till minimum 1400–1500 MSEK. Dagens kostnad för omhändertagandet av
askor är cirka 300 MSEK (undantaget flygaska från avfallsförbränning).
I projektet har vi identifierat i huvudsak fyra viktiga områden som vi anser bör vara i fokus för
fortsatta åtgärder och behov i syfte att använda energiaskor i större utsträckning för konstruktionsändamål. Baserat på dessa inriktningar så har konkreta förslag till åtgärder formulerats.
VTI notat 8-2016
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Fokusera på utvecklingsprojekt och åtgärder som har sin utgångspunkt från – slutkunders och
slutanvändares behov av anläggningskonstruktioner, inklusive anläggningsmetodik, samt krav
och önskemål på funktionalitet, miljöpåverkan och ekonomi. För samtliga inblandade parter
identifiera de ekonomiska incitamenten samt utveckla affärsmodeller som stödjer respektive
aktörs verksamhet.



Att i samverkan med andra aktörer, exempelvis avfallsproducenter, som har samma eller
snarlika intressen, i större utsträckning använda avfall för konstruktionsändamål och verka för
mer anpassade regelverk (miljö, produkter och konstruktion). Regelverk måste vara tydliga
och relevanta för att underlätta för tillsynsmyndigheter, avfallsproducenter, entreprenörer och
beställare/slutkunder att värdera och hantera projekt. Där energiaskor och andra typer av avfall
helt eller delvis utgör ingående material för anläggningskonstruktionen.



Att i större utsträckning involvera och engagera de aktörer och intressenter som bidrar till eller
påverkar hur vi kan sluta kretsloppen på ett effektivt och miljösäkert sätt. Såväl specifikt för
energiaskor men också i kretslopp med andra typer av avfall som är lämpliga som
konstruktionsmaterial.



Att i samverkan med andra aktörer som har samma eller snarlika intressen identifiera viktiga
målgrupper, utveckla och investera i kommunikationskanaler och nätverk för att sprida
kunskap och insikter om återanvändning av industriella restmaterial.

Bild 1. Omfattning projekt.
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Summary
Energy ashes for construction purposes
by Ingemar Eklöf (Novus Ecosystems), Linus Brander (CBI Betonginstitutet), Anders Hedenstedt (SP,
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Fredrik Hellman (VTI, Statens väg- och
transportforsknings¬institut), Inge Johansson, (SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Maria
Johansson (Ecoloop), Monica Lövström (Svenska EnergiAskor), Josef Mácsik (Ecoloop) and Björn
Schouenburg (CBI Betonginstitutet)
Today in Sweden, biofuels and waste are the main fuels for the production of district heating and
contributes to production of electricity. Thus, the use of fossil fuels is low in district heat production as
well as the overall climate impact.
Swedish district heating is based on 66 percent waste and biofuels incineration and an additional
18 percent is reuse of residual heat from industries or condensation of flue gas. (Swedish district
heating, http://www.svenskfjarrvarme.se/Statistik/Pris/Fjarrvarme/Energitillforsel.) At the same time
the waste is used as a resource rather than be put on waste dump. Energy production from waste
represents an important contribution to that 99 percent of the Swedish municipal waste is recycled –
either through recycling to new material, biogas production or for energy production. Both the
Swedish waste treatment and Swedish district heating production is thus performing very well in an
international perspective.
During combustion of biofuels and waste, it is also generated residues, so-called energy ashes.
Large parts of the ashes (between 1.3–1.4 million tons per annum) have in original form or after
sorting and processing good properties for construction purposes. Current use of energy ashes in
Sweden are mainly as construction materials within the waste facilities as coverage of old waste
dumps. The energy ashes suitable for construction purposes are assigned to about 75 percent in such
applications. However, the need is decreasing as the coverage of many waste dump sites are about to
be completed within the next 5–6 years. Therefore, there is a need for new applications for energy
ashes (Hansson, David; 2013).
To deposit the ashes is a bad management of resources. Many ash producers have instead the ambition
to use energy ashes for structures in society, such as in roads, parking lots and other fixed construction
purposes. The outlet of these materials are possible when it is a continuous development of society
where new infrastructure need to be built or older structures need to be improved and rebuilt. At
present almost only virgin raw materials are used for these purposes.
By using energy ashes for constructions and thus replacing virgin raw materials, the energy and waste
system become more sustainable. This is an important factor for all the parts involved and shows
concretely how circular economy can be created.
Unless other disposal options evolve the cost will increase dramatically for ash management which
stresses energy producers and ultimately also the end customer. Estimates have been made that in the
short term the cost increases up to an annual cost of 500 million SEK (within 6 years) and in the
longer term (within 10 years) to a minimum amount of 1 400–1 500 million SEK. Today’s cost of
disposal of ashes is about 300 million SEK (excluding waste incineration fly ash).
In the project, we have identified essentially four major areas, which we believe should be the focus of
further action and needs in order to use energy ashes more extensively for construction purposes.
Based on these areas the following proposals for action have been formulated.

VTI notat 8-2016

9

10



Focus on development projects and measures in which the end customer and end-user
requirements on constructions, including construction methodology, as well as requirements
on functionality, impact on the environment and the economy are prioritized. For all the
involved parties identify the financial incentives and to develop business models that support
the activities of the companies.



In co-operation with other actors, such as waste producers, which have the same or similar
interests push for more adapted regulations (environment, products and construction).
Regulations must be clear and relevant in order to make it easier for regulators, waste
producers, contractors and clients/end users to evaluate and manage projects. Where energy
ashes and other types of waste in whole or in part constitutes material for construction
structures.



To more fully involve and engage the companies and stakeholders that contribute to or affect
how we can close the recycling loop in an efficient and environmentally safe way.
Specifically, for energy ashes but also recycling loops of other types of waste that are suitable
as construction materials.



In co-operation with other companies, such as waste producers, which have the same or
similar interests identify key target groups, develop and invest in communication channels and
networks to disseminate knowledge and insights about the re-use of industrial waste materials.
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1.

Introduktion

Den totala askmängden från energiproduktion idag uppgår till 1,7–1,8 miljoner ton per år. Mer än
70 % av den mängden är lämpliga för konstruktionsändamål. Av de ca 1,3–1,4 miljoner ton som
lämpar sig som konstruktionsmaterial avsätts närmare 75 % för sluttäckning av deponier. Dessa
kommer att inom de närmaste 5–6 åren i stort vara avslutade varför andra avsättningsalternativ måste
skapas. (Syntes av Värmeforsks program ”Miljöriktig användning av askor 2009-2011” 2012 : 1239,
Birgitta Strömberg).
Att deponera energiaskan innebär stora kostnader. Beräkningar visar att i det korta perspektivet (inom
6 år) ökar den totala kostnaden upp till 500 MSEK per år och i ett längre perspektiv (inom 10 år) upp
till 1 400–1 500 MSEK. Storleksordningen på dessa kostnadsökningar innebär risk för att det även
kommer påverka energikostnaderna för slutkonsument.
Till det tillkommer att osäkerhet råder om tillräcklig kapacitet finns på de då kvarvarande deponierna
samt att det är ett slöseri med en bra resurs.
En utbredd uppfattning som vi möttes av under den första perioden av utformningen av projektet, är
att stor en mängd studier, projekt och forskning redan har genomförts. Mycket lite av arbetet har
resulterat i något varför skapandet av ytterligare ett projekt ifrågasattes. Detta var en av anledningarna
till att vi måste finna nya infallsvinklar som inte tidigare prövats.
Med bl.a. dessa utgångspunkter gjordes en första analys av vilka faktorer som utgjort hinder för
utvecklingen av askor till konstruktionsändamål. Den sammantagna bilden var vägledande för hur
projektet utformades och möjligheter kartlades.
Syfte och mål
Syftet är att identifiera vilka de avgörande faktorerna och förutsättningarna är som underlättar att
använda askor i större omfattning utanför avfallsanläggningarna och mer rutinmässigt för
konstruktionsändamål.
Målet med projektet är att utarbeta förslag på hur styrmedel, praktiska och miljömässiga
förutsättningar, sambanden dem emellan, ekonomiska incitament och samverkan mellan alla
inblandade aktörer och parter kan skapas. Ett grundläggande synsätt för genomförandet är att
involvera alla inblandade som bidrar till och påverkar hur vi kan sluta kretsloppen med miljöhänsyn
och på ett effektivt sätt.
Avgränsning och omfattning askor
Avgränsning för projektet är att flygaska från avfallsförbränning inte omfattas då den till stor del
betecknas som farligt avfall. De asktyper och avfall som innefattas är slaggrus, bottenaska, flygaska
(från eldning av biobränsle) och pannsand.
Ansatsen för projektet har varit att utreda och undersöka de tekniska, praktiska, kommersiella, miljömässiga och juridiska aspekterna och förutsättningarna för att använda askor för konstruktionsändamål.
Genomförande
Faktainsamlingen har skett under augusti t.o.m. december 2015 och följande källor har i huvudsak
utgjort faktabas :


Intervjuer med tre renhållningsbolag (SRV Återvinning, Telge Återvinning och DÅVA
Avfalls och Deponicentrum), två renhållnings- och energibolag (Halmstad Energi och Miljö
och Borås Energi och Miljö), ett återvinningsföretag (Ragn-Sells), en skogsindustri (Stora
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Enso Hyltebruk), ett renodlat energibolag ( Vattenfall Värme Uppsala), två intressebolag
(Sveriges Kommuner och Landstingsförbund samt Avfall Sverige). Därutöver genomfördes
också ett möte med Naturvårdsverket. Intervjuerna har genomförts enligt en fastställd
frågelista som de intervjuade fått ta del av en tid innan.


Informationsinhämtning från publicerade rapporter och handledningar från Svenska
EnergiAskor, Avfall Sverige, Svebio, Energiforsk, Naturvårdsverket och Svensk Fjärrvärme.



”Omvärldsanalys avseende regelverk för användning av bottenaskor från avfallsförbränning i
fem länder” som utförts av Anders Hedenstedt SP under 2014/2015 på uppdrag av Svenska
EnergiAskor.



Insamling och studier av 96 rapporter som har tagits fram under åren 2004–2015 av
Värmeforsk (nu Energiforsk), SP, CBI Betonginstitutet, Avfall Sverige, SGI, VTI, Luleå
Tekniska Universitet och Lunds Universitet.

Detta resulterade i två separata rapporter :


”Analys projekt askor för konstruktion 2015-10-29”, Josef Mácsik och Maria Johansson
Ecoloop m fl.



Statusrapport ”Askor för konstruktion 2015-10-29”, Ingemar Eklöf Novus Ecosystems m fl.

Syftet med denna faktainsamling är att med ett brett underlag visa hur långt tillämpningen av aska för
konstruktion utvecklats och vilka faktorer som på olika sätt påverkar gällande förutsättningar.
De två rapporterna utgjorde utgångspunkt och underlag för workshop nummer två den 4 november.
Workshopen genomfördes med 32 deltagare och totalt 15 grupparbeten med efterföljande
redovisningar. Resultatet från dessa grupparbeten blev :
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att de olika förutsättningarna och frågeställningarna kring kretsloppet för askor fick en djupare
belysning och förklaring



att deltagarna fick en större förståelse för vars och ens uppgift och uppdrag och hur dessa
påverkar varandra



att ett stort antal förslag lyftes fram på vad som måste åtgärdas för att åstadkomma en
avgörande förändring



att deltagarna i det avslutande grupparbetet utformade konkreta förslag på lämpliga
anläggningskonstruktioner och kommersiell tillämpning.
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2.

Energiproduktion och asktyper

Bottenaskutfallet i förhållande till tillförd mängd avfallsbränsle utgör i normalfallet mellan 17–25 %
beroende på förbränningsteknik och kvalitet på tillfört bränsle. Efter utsortering av järn, metall och
deponirest, som utgör 6–10 % av bottenaskan, återstår mellan 9–15 % användbart slaggrus.
(”Alternativ för hantering av askor från avfallsförbränning”, Tekniska verken Linköping, Stig-Olov
Taberman).
Motsvarande askutfall från en biobränsleanläggning är mellan 3–5 % beroende på vilken typ av
bränsle som används.
Bottenaska (biobränsle) faller till botten av pannan vid förbränning i en rosterpanna. Den är grövre till
sin struktur än flygaska och innehåller en del sten och grus. Egenskaper och användningsmöjligheter
påverkas av bränslet, panntypen, förbränningsprocessen och eventuell lagring eller förädling efter
förbränningen.
Slaggrus är avfallsbranschens benämning på en förädlad bottenaska från förbränning av hushålls-,
industri-, och verksamhetsavfall i en rosterpanna. Magnetseparation av järn och övrig separation
(virvelströmsmagnet) av metaller och lagring viss tid är exempel på förädlingsprocesser. Materialets
egenskaper påverkas av avfallet, förbränningsprocessen och lagringen och varierar mellan olika
anläggningar och över tid.
Flygaska (biobränsle) är som asktyp betraktat den som har bäst kvalitet, lägre föroreningar samt har
normalt högt kalkinnehåll, vilket innebär att den också är lättast att hitta återvinnings- och
tillämpningsmöjligheter för.
Pannsand uppstår som avfall vid fluidiserande pannor (FB-pannor). Förbränningsmetoden baseras på
att botten av pannan består av en sandbädd som genomströmmas av luft. Bränslet tillförs och blandas
med den heta sanden varvid hög förbränning uppnås. Sanden förs med rökgaserna och avskiljs senare i
en cyklon. Tekniken ger generellt mer homogent förbränt material och mindre problem med organiskt
material i askan. Förutom sand kan det innehålla rester av slagg.

2.1.

Bränslekvalitet

Då slaggrus från avfallsförbränning utgör den största delmängden har inriktningen på genomlysningen
lagts på att närmare studera effekterna av en bättre bränslekvalitet inom detta område.
Nedanstående underlag har hämtats från Waste Refinery rapporten ”Bränslekvalitet – Sammansättning
och egenskaper för avfallsbränsle till energiåtervinning”, WR-57 2013 av Mattias Bisaillon, Inge
Johansson, Frida Jones och Jenny Sahlin.
Bättre bränslekvalitet kan innebära en rad positiva effekter utöver minskade askmängder och mindre
föroreningar i askan. Bland dessa positiva effekter kan det nämnas mindre slitage på pannan och dess
kringutrustningar inklusive rökgasreningen, mindre risk för beläggningar och korrosion, minskad risk
för oplanerade driftstopp och minska tid för ordinarie underhållsstopp. Alla dessa parametrar har en
stor ekonomisk påverkan för anläggningen.
Studien undersökte förhållandet mellan svenskt avfall och avfall importerat från Storbritannien och
bland de slutsatser som gjordes var att importbränslet generellt var av högre kvalitet. Skälet till detta är
främst att myndigheterna i Storbritannien har ställt krav på att avfallet måste behandlas innan det får
exporteras. Graden av behandling är dock inte definierad och kan variera mellan olika leverantörer.
Bland de effekter som kunde mätas var att askhalten indikerade ca 10 % vilket är ungefär hälften av
genomsnittet för svenskt avfallsbränsle.
Med ökad utsortering av återvinningsbara fraktioner så kommer den totala mängden svenskt brännbart
restavfall att öka måttligt eller inte alls fram till 2020. Den befintliga lediga kapaciteten i de svenska
anläggningarna kan därmed komma att nyttjas för behandling av importerat avfall men det kan även
VTI notat 8-2016
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bli aktuellt med mer monofraktioner såsom SLF (shredder light fraction), rejektströmmar från
återvinningsindustrin och avloppsslam. Vissa av dessa bränslen kan vara mer krävande ur ett
förbrännings- och anläggningstekniskt perspektiv och kan dessutom ha en klar inverkan på
asksammansättningen. Förändringarna kan komma att ställa högre krav på anläggningarna avseende
planering av avfallsmottagningen, blandning av olika avfallsfraktioner samt styrning och reglering av
processen.

2.2.

Förbränningsprocess

Allmänt kan sägas att anläggningarna är designade och optimerade för att förbränna avfall av ”lagom
dålig” kvalitét. Därför måste man ibland mixa avfall med höga och låga värmevärden respektive torra
och blöta avfall för att anpassas till den förbränningsprocess som pannan är byggd för.
Med dessa förutsättningar är förbränningsprocesserna optimerade efter vad som kan bedömas vara
ekonomiskt och miljömässigt rimligt.
Att åstadkomma någon väsentlig förändring innebär ny- eller ombyggnation av pannor som då skulle
anpassas till mer specifika bränslen, vilket kan vara begränsande såväl vad gäller tillgång som ur en
ekonomisk aspekt med risk för ökade kostnader.
Med nu gällande förutsättningar och för att förbättra askors kvalitet kan en väg vara att undvika att
elda vissa avfallsslag. Detta är dock i dagsläget inte realistiskt eftersom anläggningarna är byggda med
syfte att ta hand om samhällets avfall, vilket kan innefatta även farligt avfall för vissa anläggningar.
Kampanjeldning har prövats för vissa avfallsslag men är svår att genomföra i praktiken (t.ex. växlande
värmevärden och påslag i pannorna). (”Bränslehandboken 2012”, Birgitta Strömberg, Solvie Herstad
Svärd, Värmeforsk rapport 1234, 2012.)

2.3.

Efterbehandling

En teknik som testats i Sverige är torr utmatning av aska vilket är en metod att släcka slaggen med luft
(eller begränsad mängd vatten) istället för med vattenbad. Fördelarna är att slagget inte reagerar med
vattnet och bildar klumpar som är svåra att sortera ut de minsta metallerna ur. Andra metodstudier har
också skett för att minska andelen klorider, vattenlösligt organiskt (DOC) och spårämnen.
(”Förbättring av bottenaskors kvalitet”, Henrik Bjurström, Daniel Nilsson och Harald Svensson,
Värmeforsk rapport 1186, 2011.)
Flera andra olika tekniker har utvecklats och är under utveckling och vi har inte för avsikt i denna
redovisning att i detalj beskriva dessa. Samtliga av dessa tekniker har utvecklats i andra länder.


Forcerad karbonatisering med tillsats av CO2.



Stabiliseringsmetoder. Cementstabilisering och andra typer av bindemedel, ferroxmetod
(järnsulfat), Bambergmetoden (lösta metallföreningar fälls ut med en organisk sulfid).



Våta och kombinerade separationstekniker. Flera separationssteg som innefattar flotation,
siktning och filtrering, magnetisk separation, jig-separation, cykloner och spiraler.



Torra separationstekniker. Upp till 8–9 steg för separation och siktning.



Termisk stabilisering. Under höga temperaturer stabilisera genom förglasning.



Utvinning av metaller med elektrolys.

Som referens önskar vi också omnämna Avfall Sveriges rapport ”Hantering av flygaska från
avfallsförbränning – dagens hantering och framtida vägval 2015:27”, utfört av Peter Flyhammar.
14
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3.

Återvinning

För vidarebehandling och förädling är motsvarande under avsnittet Energiproduktion fokus riktat mot
avfallsaskor, specifikt bottenaska och pannsand. Askor från biobränsleförbränning kräver normalt
ingen ytterligare behandling förutom om biobränsleflygaska avses användas som bindemedel i
konstruktionen, se förädling nedan.

3.1.

Vidarebehandling

Bottenaska från avfallsförbränning genomgår först karbonatisering under 3–6 månader och därefter
sker utsortering av magnetiskt järn och metaller. För att få bästa möjliga utvinningen av metaller krävs
en uppdelning i olika fraktioner. Slaggen sorteras i flera fraktioner avseende kornstorleksfördelning
varefter det från varje fraktion sorteras bort magnetiskt skrot och ickemagnetiska metaller med
speciella virvelströmsmagneter varvid de mest värdefulla metallerna kan utvinnas.
Om slutprodukten slaggrus ska användas i en konstruktion är det önskvärt att lägga samman de olika
processade delfraktionerna samt beroende på krav för slutanvändningen tillföra alternativa material,
vilket kan vara jungfruligt, för att skapa en anpassad kornkurva. Studier har gjorts kring risken att den
mindre fraktionen innehåller högre föroreningshalter men skillnaden är inte signifikant. (”Förbättring
av bottenaskors kvalitet”, Henrik Bjurström, Daniel Nilsson och Harald Svensson, Värmeforsk
rapport 1186, 2011 samt ”Siktning av askor vid avfallsförbränning”, Jelena Todorovic, Waste
Refinery 25,2010).

3.2.

Förädling

Om flygaska från biobränsle avses användas som bindemedel enbart eller som tillskott för att stärka
bindningarna i en stabiliserad konstruktion bör den lagras under torra förhållanden. Detta för att
undvika härdning av askan då merparten av den bindande förmågan förloras. (”Långtidspåverkan av
kalkrika flygaskor vid våtlagring för användning inom markstabilisering”, Johan Lagerlund,
Christiane Jansing, Värmeforsk rapport 1226, 2012).
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4.

Logistik och mängdfördelning

I Sverige finns totalt ett 150-tal kraftvärmeanläggningar i drift, varav ca 35 stycken för avfallsförbränning, drygt 40-tal industrianläggningar samt ytterligare 10–15 planerade.
Av de nämnda asktyperna utgör slaggrus den ojämförligt största delen, motsvarande drygt 900 000 ton
per år. Det är också den aska som är vanligast förekommande i de befolkningstätaste områdena i
Sverige. Nedan redovisas de sex största avfallsförbrännings-anläggningar i Sverige.
Tabell 1. Statistiken baseras på Avfall Sverige redovisning för 2013.
Ort

Verk

Mängd bränsle i ton

Bedömd mängd aska

Stockholm

Högdalen

749 820

75 000–110 000

Malmö

SYSAV

571 870

57 000–86 000

Göteborg

Sävenäs

517 770

52 000–78 0000

Linköping

Gärstad

429 750

43 000–65 0000

Norrköping

Händelö E.ON

398 000

40 000–60 0000

Uppsala

Vattenfall Värme

372 510

37 000–56 0000

De därefter närmast kommande tio verken hanterar mellan 100 000 – 200 000 ton per år och är
lokaliserade i de tio största städerna efter ovanstående orter. Rimligt är att anta att det är i de
befolkningstätaste regionerna den kraftigaste tillväxten pågår och att det därmed finns störst behov för
olika anläggningskonstruktioner.
Flygaska och bottenaska från biobränsleförbränning
Bilden är mer fragmenterad vad gäller askor från biobränsleförbränning. Flera av ovanstående avfallsförbränningsanläggningar har också pannor för biobränsle. I övrigt finns ett stort antal mindre pannor
spridda runt landet.
Största mängden askor från biobränsleförbränning produceras av skogsindustrin. I Sverige baseras mer
än 92 % av skogsindustrins energibehov på förnyelsebara bränslen. Koncentration av skogsindustri
finns regionalt i Blekinge/norra Skåne/Halland, Värmland/Dalsland, Närke/Östergötland,
Gästrikland/N Uppland, Dalarna samt efter Norrlandskusten.
Det råder osäkerhet om den totala mängden askor från biobränsle då olika uppgifter anges beroende på
källa. Variationen är mellan 300 000–350 000 ton.
Tabell 2. Biobränsleanläggningar 2012 baserat på statistik Svebio. *Västerås har sedan 2014 övergått
till merpart avfallsförbränning.
Ort

Verk

*Västerås

Mälarenergi

710

Södertälje

Söderenergi

550

Uppsala

Vattenfall

355

Helsingborg

Öresundskraft

300

Stockholm

Högdalen

300
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Ort

Verk

Producerad GWh baserat på biobränsle

Sundsvall

Korsta

290

Stockholm

Hässelbyverken

276

Örebro

EoN

275

Norrköping

EoN

260

Generellt gäller att avsättningsområdet för askorna begränsas till en radie av 8–10 mil från fallplats om
askor utgör den största andelen av anläggningskonstruktionen. Begränsningen är antagen beroende på
kostnad för transport i förhållande till kostnad för jungfruligt material som i normalfallet finns att
tillgå inom max 2–3 mil.
Undantag kan förekomma om askan utgör en mindre del men är väsentlig för konstruktionens slutliga
funktionalitet, t.ex. då flygaska från biobränsle används som bindemedel.
För att utöka avsättningsområdet samt få en konkurrenskraftig kostnad i förhållande till att anlägga
konstruktioner på traditionellt sätt måste därför läggas stor vikt vid att få till stånd en effektiv logistik,
vilket också har betydelse för den totala miljöpåverkan.
Logistiken i detta fall kan ha två utgångspunkter. Antingen från förbränningsanläggningen direkt eller
från återvinningsanläggningar där askorna genomgått vidarebehandling och förädling. Det är i båda
fallen viktigt att i första hand klarlägga vilka bränsle- och avfallsströmmar som sker in till
anläggningen, vilka transportörer och fordonstyper som är inblandade samt när i tid och hur frekvent
detta sker.
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5.

Marknad

Med hänsyn till den begränsade tillgång på askor som råder i förhållande till det totala behovet av
material för större anläggningsprojekt finns svårigheter med tillräcklig tillgång på mängder. Askor kan
också över tid variera i kvalitet varför större anläggningsprojekt sannolikt inte är aktuellt. Vi har valt
att föreslå mindre och medelstora anläggningsprojekt som dessutom kan anläggas under något längre
perioder samt där flera olika typer av askor och andra avfallsslag, kan bli användbara.

5.1.

Exempel anläggningskonstruktioner

Exempel på anläggningskonstruktioner kan vara mindre vägar, vägkroppar, cykelbanor, motionsspår,
arbets- och lagringsytor, p-platser, perronger, dräneringslager, rörgravsfyllning, hamnutfyllnad,
stabilisering av blöta och instabila massor, underbyggnad idrottsplatser/fotbollsplaner och
betongblock.
Tillämpningarna kan förekomma både i obunden som bunden form och i blandningar med andra askor
och avfall samt jungfruligt material.

5.2.

Anläggningsmetodik

I Sverige har med framgång, men än så länge i relativt liten omfattning, tillämpats stabilisering av
askor för arbets- och lagringsytor, vägar, lerhaltiga jordar och blöta massor. Tekniken och
tillvägagångsätt skiljer sig åt men bindemedel har i samtliga fall i huvudsak varit cement, ibland med
tillskott av biobränsleflygaska.
Erfarenheterna är att ytorna har en bättre funktionalitet, större bärighet och slittålighet, jämfört med
traditionellt byggda konstruktioner samt att lakningen är mycket liten då en monolit kropp skapats,
därtill för en lägre totalkostnad och med mindre underhållskostnader än för jämförliga traditionella
byggnationer.
Slaggrus har använts i obunden form och i större omfattning som förstärkningslager för p-platser och
cykelbanor. Uppföljningsprogrammen visar på goda resultat både vad gäller funktionalitet samt att
lakningen är på en låg nivå. Det sker framförallt i Malmö där ett större antal projekt genomförts av
Sysav och där omfattande uppföljande kontrollprogram nu genomförs. (Bl.a. Värmeforsk rapport 1084
Q6-658 ”Erfarenheter av miljöpåverkan vid anläggning av slaggrus som förstärkningslager” Peter
Flyhammar samt ”Avfall Sverige 2015:02, Utvärdering av miljöpåverkan vid användning av slaggrus
baserat på utförda projekt”, Jan Hartlén, Raul Grönholm, Ole Hjelmer).
Flygaska har motsvarande i flera fall används för stabilisering och solidifiering av fyllnadsmassor. Det
mer kända exemplet är muddringen av Gävle Hamn där muddermassorna stabiliserades med bl.a.
biobränsleflygaska från Vattenfall Uppsala. I övrigt ingick cement som bindemedel. Färdigbehandlade
massor användes för utbyggnad av hamnen.
Även vid stabilisering av lerjordar med injekteringsmetod har biobränsleflygaska används som en del i
bindemedlet.

5.3.

Slutkunder

En prioriterad målgrupp och slutkund är kommuner som har behov av merparten av ovan omnämnda
anläggningskonstruktioner, därutöver återvinnings- och renhållningsföretag, industrier, Trafikverket,
byggindustri, anläggningsentreprenörer, energiproducenter, hamnar och bostadsbolag.
Efterfrågan kan stimuleras genom uppvaktning av och information till slutkunden, vilken kan
underlätta att krav ställs i upphandlingar, inte minst de offentliga.
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I en första fas är vår rekommendation för att utprova både lämpliga blandningar, dimensioneringsberäkningar, miljöpåverkan, anläggningsmetoder och ekonomi m.m. att rikta in sig på konstruktioner
som kan anläggas på redan påverkad mark, exempelvis återvinningsanläggningar, industriområden och
hamnar.
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6.

Miljö, hälsa, säkerhet och trygghet

Naturmaterial sparas om askorna nyttiggörs och även de emissioner energiutvinningen skapar kan
tillgodoräknas, med innebörden att askor i första skedet av återvinningen inte behöver belasta
klimatpåverkan överhuvudtaget. Av bl.a. dessa skäl är en bredare belysning av miljö- och klimatpåverkan nödvändig. Att endast se till innehållet av miljöfarliga ämnen i askor ger ett ofullständigt
beslutsunderlag.
Med rätta ställs högre krav på produkter och konstruktioner som har sitt ursprung i avfall, men det ska
beaktas att jungfruligt material i den totala bilden kan förorsaka större klimat- och miljöpåverkan.

6.1.

Miljö

Olika metoder för att återvinna och omhänderta aska ger upphov till olika typer av miljö- och
klimatpåverkan. I de tester som genomförts av obundet material kan noteras att i obunden form, med
biobränsleflygaska och slaggrus, lakar askorna generellt mer än naturmaterial.
Å andra sidan har laktester som genomförts med bunden aska (med cement) visat att konstruktionen i
vissa stycken lakade mindre i jämförelse med jungfruligt bergkrossmaterial. (”Från värme till
industriyta – analys av aska som konstruktionsmaterial”, Amanda Widén, Lunds Universitet 2013).
För att på ett rättvisande sätt kunna jämföra konstruktioner där aska och andra avfall används i
förhållande till jungfruliga material måste samma principer för livscykelanalyser och klimatpåverkansanalyser utvecklas och tillämpas.
En sådan jämförelse öppnar därmed möjligheten att på ett trovärdigt sätt kunna presentera alternativa
lösningar.

6.2.

Hälsa

Förhållandevis få studier har gjorts kring hälsorisker, men vad som framkommit är risken vid oral
exponering (”Oral biotillgänglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor” Christel
Carlsson, David Bendz, Celia Jones, Värmeforsk 2008: 1056) samt risker med höga pH-halter i
biobränsleflygaska. pH-halten förorsakas av en hög andel kalciumoxid och vid blandning med vatten
hydratiseras den varpå pH ökar kraftigt. I lakvatten från flygaska har uppmätts så höga halter som pH
12 och över.
Sammantaget så ska försiktighet och skyddsutrustning i form av mun- och ögonskydd användas vid
hantering av askor.

6.3.

Säkerhet och trygghet

En genomgående fråga för alla aktörer vi haft kontakt med under projektarbetet är hur trygghet och
säkerhet kan skapas, på kort och på lång sikt. Riskerna är bland annat att kraven i regelverk och för
rikt- och gränsvärden ökar över tid, problem uppstår under konstruktionens livslängd som har varit
svåra att förutse samt osäkerhet om vilka förutsättningar och regler som gäller när konstruktion tjänat
ut och ska omhändertas.
Med förutsättningarna att ansvarsförhållanden mellan aktörerna är klarlagda och uppfyllda, att
kvalitetskraven är tydligt formulerade för både konstruktionens funktionalitet som miljöpåverkan,
själva utförandet av konstruktionen samt att uppföljning och dokumentation har fullföljts på rätt sätt,
kvarstår frågan vad som görs om problem ändå uppstår.
Förslag har framförts om bildandet av en skadefond som helt eller till en del skulle reglera det
saneringsarbete som kommer att krävas, motsvarande det system som gäller inom kärnkraftsindustrin

20

VTI notat 8-2016

för omhändertagande av kärnkraftsavfallet och inom oljebolagen för sanering av nedlagda
bensinstationer.
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7.

Regelverk

I huvudsak är det Miljöbalken som utgör regelverket man har att förhålla sig till i askhanteringen.
Aska är i de flesta fall definierat som avfall.
Miljöbalken beskriver bl.a. ett ansvar för att alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
De aspekter som ska vägas in är vilka principer som gäller beträffande miljömål och riktvärdesmodeller, beskrivning av förutsättningarna för olika anläggningsändamål, modell för beräkning samt
riktvärden för när föroreningsrisken anses vara mindre än ringa risk.
”Mindre än ringa risk” innebär att inget tillstånd krävs och ingen anmälan behöver göras till tillsynsmyndigheter, askorna kan alltså användas fritt.
Mer detaljerade föreskrifter att förhålla sig till i avfallshanteringen återfinns i Avfallsförordningen och
Miljöprövningsförordningen.
Som ett exempel beskrivs i Miljöprövningsförordningen att om föroreningsrisken överstiger riktvärden
för mindre än ringa risk är det den som vill använda avfall i bygg- eller anläggningsprojekt som
omfattas av kraven på anmälan eller tillstånd.
I de fall användning av aska är tillståndspliktig söks tillstånd hos respektive länsstyrelse. Anmälan
görs till kommunens miljönämnd. Denna bedömning av risk avgör endast om den tänkta användningen
av aska kräver tillstånd eller anmälan och inte om användningen är acceptabel eller tillåtlig.

7.1.

Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall i
anläggningsarbeten”

I syfte att tillämpa miljöbalkens regelverk utarbetade Naturvårdsverket 2010 en handbok som med
några smärre tillägg fortfarande är gällande. Handboken, som är en vägledning, och inte rättsligt
bindande, är till för att säkerställa att avfall återvinns i anläggningsarbeten på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Den har fått stort genomslag hos tillsynsmyndigheter såväl på Länsstyrelsenivå
som på kommunal nivå och bland de aktörer som önskar använda avfall för anläggningar.
En undersökning om handbokens användning genomfördes under våren 2015 av Naturvårdsverket och
synpunkter på handboken inhämtades från aktörerna under sommaren. Från en stor andel av aktörerna
har framförts kritik om att den i många stycken, när den infördes, försvårade användningen av avfall i
anläggningar. Naturvårdsverkets analys av utredningen tyder också på att tillämpningen av handboken
inte fått de effekter som var avsikten. Utredning om orsakerna till varför inte tillämpningen blivit den
avsedda pågår (information lämnad av NV i samband med Askdagen 2015-04-21). Naturvårdsverket
har som ett resultat av denna utredning beslutat att omarbeta handboken under 2016 men den kommer
troligen inte att vara färdigställd förrän till 2017.
Återkoppling under intervjuer angående tillämpning av handbok
Följande synpunkter och erfarenheter kring tillämpning av handboken har framförts :
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saknar karakterisering



har gett mer frågor än svar



tittar för enögt på enskilda parametrar



saknar tillämpning av riktvärden kopplat till användningsområde



handboken har från tillsynsmyndigheter uppfattats mer som ett regelverk, rättsligt bindande,
än som en vägledning.
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7.2.

AMA ”Allmän material- och arbetsbeskrivning”

AMA är ett referensverk med texter som beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för
vanliga arbeten inom bygg och anläggningsbranschen. Dessa krav kan ses som sådana som branschen
uppfattar som god praxis, allmänt accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande.
AMA används regelbundet av beställare och byggherrar som kravspecifikation och upphandlingsunderlag, inte minst inom offentlig sektor.
AMA började utvecklas redan 1945 och genomgår fortlöpande förändringar och utökningar för att
idag omfatta i stort sett alla moment i bygg- och anläggningsprojekt, från utförande till administrativa
föreskrifter.
Vad gäller själva utförandet av anläggningskonstruktioner är föreskrifterna till övervägande del
baserade på jungfruligt material. Även om den slutliga funktionaliteten på konstruktionen väl
uppfyller eller överskrider de krav som anges i AMA, och askor eller annat avfall till del eller helt
utgjort byggmaterialet, så är regelverket till liten del anpassat de alternativa materialens egenskaper.
De alternativa material som behandlas i AMA är masugnsslagg, krossad betong och asfaltsgranulat.
När det gäller andra alternativa material krävs att man genom egna tester kan visa att materialen
fungerar tillfredställande i jämförelse med standardmaterial.
Metoder och standarder finns utvecklade av Trafikverket som kan användas om man avser använda
andra alternativa material. Utveckling pågår också inom utvecklingsprojekt, med inriktning mot
utökad återvinning av schakt- och fyllnadsmassor (Optimass) samt hur provning och bedömning för
denna användning ska ske. Syftet är att utveckla vägledningar som tar hänsyn till alternativa materials
egenskaper som man önskar använda i anläggningskonstruktioner.
Utvecklingsarbete pågår också inom SIS för att lansera nya standarder för tester av avfall och askor
med inriktning på bedömning av emissioner till luft, vatten och mark. Dessa standardmetoder kommer
i framtiden styra hur alla byggmaterial för konstruktioner ska provas.

7.3.

LOU – Lagen om offentlig upphandling, funktionsupphandling

Samtliga offentliga verksamheter och till del offentligt ägda verksamheter ska genomföra
upphandlingar enligt LOU – Lagen om offentlig upphandling.
För att skapa förutsättningar för, och som en del i att driva utvecklingen framåt, kan funktionsupphandlingar från offentliga slutanvändare i större omfattning genomföras. Studier har genomförts av
Sveriges Kommuner och Landstingsförbund (2006) där grundprinciper beskrivs för den typen av
upphandlingar. Det ska poängteras att dessa studier har fokus på beläggningsarbeten men att
principerna är väl tillämpbara för andra typer av anläggningar.
Den huvudsakliga poängen med en funktionsupphandling är att beskriva vad man vill uppnå, funktion
– inte hur. Om man beskriver hur, t.ex. genom att ange kvalitet på barlastmaterial, utesluter man
alternativ som kanske inte är kända för upphandlaren.

VTI notat 8-2016

23

8.

Tillstånd och tillsynsmyndigheter

Under faktainsamlingen har identifierats att tillsynsmyndigheter i landet har olika syn och olika
tillämpning på snarlika ärenden. En förklaring är att olika lokala förutsättningar råder. Det finns dock
exempel där i stort sett identiska förutsättningar och samma typ av anläggning och eller hantering av
material utgjort grund för ansökan och där hanteringen från tillsynsmyndigheterna skiljer sig.
(”Materialval och bedömningsgrunder för avjämningsskikt vid sluttäckning av deponi – En jämförelse
mellan tillsynsmyndigheters beslut” Sandra Andersson, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap
Göteborg 2014).
De flesta av de företag som deltagit i projektet har övervägt möjligheten att använda askor för
konstruktioner som ett alternativ till jungfruligt material. De har dock avstått då man bedömt att den
arbetsinsats och kostnad detta kräver inte står i förhållande till de miljömässiga och ekonomiska
fördelarna.
Som tidigare nämnts är det antingen kommunens eller länsstyrelsens miljöenhet som fungerar som
tillsynsmyndighet vilket bl.a. är styrt av omfattningen på ansökan (mängder) och den miljöpåverkan
ansökt åtgärd kan medföra.
Det finns varierande och många skäl till att tolkning och tillämpning från tillsynsmyndigheter hanteras
på olika sätt. En faktor som tycks vara gemensam är att i brist på erfarenhet och kunskaper så har
handläggarna fallit tillbaka på försiktighetsprincipen, vilket kan ge en förklaring till varför att
Naturvårdsverkets handbok inte fått de effekter som var avsikten. För att förstärka det resonemanget
finns goda exempel på tillsynsmyndigheter där man nått en större förståelse och trygghet i
hanteringen. Gemensamt i dessa fall så har det under en längre tid utförts liknande referensobjekt inom
kommunen eller regionen. En viktig del är att det även skett en fortlöpande dialog mellan
myndigheter, slutkund, anläggare och avfallsproducent redan tidigt i tillståndsprocessen.
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9.

Ekonomi

Vad som framkommit under intervjuer är att avsättningskostnaden för sluttäckning av deponier och
som konstruktionsmaterial för vägar och arbetsytor på och i anslutning till deponier är i intervallet 50–
150 kr per ton. Transportkostnader tillkommer men varierar naturligt beroende på avståndet och
möjligheter till logistiksamordning.
En effekt av att antalet sluttäckningar minskar är att transportavstånden och kostnaderna ökar.
Ytterligare kostnadsdrivare är att då mindre efterfrågan finns ökar också mottagningsavgifterna. Under
den tid som kvarstår innan merparten av sluttäckningarna är färdigställda kommer aktörerna därför
fortlöpande att se ökade kostnader.
Andra faktorer att väga in är när bränslekvaliteten på avfallsbränsle (som utgör den största mängden av
bränsle och aska, ca 60–70 %) blir bättre pga. försortering och högre kvalitetskrav från energiproducenter. Detta får fler konsekvenser. En är att andelen järn och metall i bottensaskan minskar och
då det utgör en positiv faktor för återvinningsföretaget så kommer detta att driva upp kostnaderna för
omhändertagandet.
Trenden har fram till 2011/2012 varit den motsatta pga. att energiproducenterna letade billigare
bränslen med sämre kvalitet, detta som en följd av kraftigt ökande priser på biomassa. Under de
senaste 4–5 åren har priserna för ren energiflis sjunkit och som följdverkan blir kraven på avfallsbränslet högre. Trä, papper och plast har låga askhalter och med utökad utsortering av dessa ökar
askhalten i det kvarvarande bränslet.
Vi vill med dessa resonemang visa att den sammantagna effekten är svårbedömd men att den samlade
bedömningen är att askvolymerna kommer att vara ökande de kommande åren ( - bl. a. Avfall Sverige,
E2013:4, Svebio och Energimyndigheten prognos 2012).

9.1.

Ekonomi idag, avsättning av askor

Omhändertagande av bottenaska från avfallsförbränning varierar där som nämnts ovan bl.a. är andelen
järn och metallinnehåll en av de påverkande faktorerna. Flera exempel och varianter finns för
affärsupplägg. Tämligen vanligt förekommande är att entreprenören tar ansvar för all sortering och
siktning, utvinning av järn och metall samt slutlig avsättning av slaggrus.
Kostnaden för denna typ av omhändertagande är mellan 100–200 kr per ton bottenaska. Kostnaden är i
hög grad beroende på gällande priser för utsorterat järn och metall samt entreprenörens förmåga att
finna avsättningsalternativ för slaggruset.
Deponiskatten uppgår till 500 kr per ton men då mycket lite aska idag skatteredovisas för deponiändamål har detta idag inget genomslag för den totala kostnaden.
Med ovanstående förutsättningar bedöms kostnaden för omhändertagande och avsättning av askor att i
dagsläget uppgå till drygt 300 MSEK per år.

9.2.

Ekonomi imorgon, avsättning av askor

På kort sikt (inom 6 år) och så länge avsättningsalternativet för sluttäckningar kvarstår i större
omfattning så bedöms kostnaden öka till ca 500 MSEK per år med de påverkande faktorer som
beskrivs i inledningen.
Långsiktigt (inom 10 år) när sluttäckningarna i stort är avslutade, och fortfarande inga andra
avsättningsalternativ än deponi är gällande, uppskattas kostnaden till mellan 1 000–2 000 kr per ton
beroende på typ av aska, närhet till avsättningsalternativ m.fl. faktorer.
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Flera deponiägare har under projektet även angett att de inte inkluderat askmängder i sina långsiktiga
prognoser och planer. Detta kan indikera att kostnaderna kan öka ytterligare till följd av bristande
kapacitet.
Med dagens askkvalitéer och förutsättningar för avsättning är bedömningen att bortom 2020–2022
återstår bara deponering för över 90 % av askvolymerna om ej åtgärder vidtas.
Beräkningar som gjorts som visar att om inte andra avsättningsalternativ skapas, kommer kostnaden
fortlöpande att stiga de kommande åren, för att inom 10 år uppgå till ca 1 400–1 500 MSEK per år.
Beräkningarna har baserats på rapport ”Kapacitetsutredning 2013 – Avfallsförbränning till år 2020”
Jenny Sahlin Profu, Avfall Sverige E2013:4 samt ”Avfallsuppgradering – Utveckling av metoder och
avyttringsalternativ för askor”, Joakim Waern examensarbete KTH 2013 (ännu ej publicerat).

9.3.

Ekonomi anläggningskonstruktioner

För att finansiera kretsloppet och användning i anläggningskonstruktioner krävs att både slutkund som
askproducent bidrar.
Slutkundens motiv till att använda och bekosta en konstruktion med askor är att minst lika bra
funktionalitet uppnås, att miljörisker är under kontroll, att klimatpåverkan är mindre samt att den kan
utföras till likvärdig eller helst lägre kostnad än att välja en traditionell metod.
Askproducentens starkaste incitament är att finna en långsiktig avsättning till en lägre kostnad än att
tvingas deponera askan. Idag sker jämförelsen i förhållande till att askor avsätts för sluttäckningsändamål vilket har varit en hindrande faktor för utvecklingen.
I projekt som genomförts där askor använts till att anlägga arbets- och lagringsytor kan påvisas att
kostnaden blir lägre i jämförelse med traditionella metoder. Detta förutsatt att askan funnits tillgänglig
i relativ närhet, upp till 1–2 mil från anläggningsplatsen. I ett annat projekt, projekt FUD Sala med
utförandekontroll av Trafikverket, påvisades bättre funktionalitet, längre livslängd och mindre
underhåll. Beräkningar visar att livscykelkostnaden blev 15–25 % lägre jämfört med mer vedertagna
metoder.
Detta visar att goda ekonomiska incitament för såväl askproducent, anläggare som slutkund föreligger.
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10.

Tänk om – fokus på slutanvändning och slutkunder

De analyser som gjorts i projektet visar tydligt på att i de projekt som genomförts i syfte att skapa nya
avsättningsalternativ, men där mycket lite resultat uppnåtts, så har initiativet som tagits och
perspektivet nästan undantagslöst haft sin utgångspunkt från avfallsproducenten. För den fullständiga
rapporten se ”Analys av genomförda projekt och studier askor för konstruktionsändamål”, Josef
Mácsik, Ecoloop m.fl. 2015-10-27.

Bild 2. Antalet granskade rapporter är 96, flera av dessa berör olika områden varför den totala
klassningen omfattar 152 st. Klassning har baserats på de olika TRL-nivåerna, TRL1 är idéstadiet och
TRL9 har nått nivå där produkten eller tjänsten är färdigutvecklad.
Ska den trenden brytas är vår uppfattning att mer fokus och ansträngningar måste ägnas till
slutkunders behov och krav på anläggningskonstruktioner.
Eftersom efterfrågan från slutkunder inte finns idag behöver nya avsättningsmarknader skapas. Några
av dessa faktorer som vi måste förhålla oss till är bl.a. god tillgång på jungfruligt material till låg
kostnad, ej anpassade och otydliga regelverk, dålig kunskap och erfarenhet allmänt hos aktörerna
inklusive tillsynsmyndigheter, oklara ansvarsförhållanden och risktaganden etc.
För att belysa situationen önskar vi återanvända ett citat som också återfinns i Statusrapporten: ”Man
behöver sådant som fostrar det nya och sådant som pressar ut det gamla. I tidiga skeden måste man
skapa marknaderna, annars vågar ingen gå in och investera. Man måste lyfta bort risk från de som tar
första steget.” Björn Sandén, professor i Innovation och Hållbarhet vid Chalmers, DN söndag 25
oktober 2015.
Hur ska avsättningsmarknader och efterfrågan skapas ?
En naturlig utgångspunkt är de bekymmer och behov som slutkunden kan tänkas ha (pains and gains)
och vilka förutsättningar som råder avseende funktionalitet, miljö och ekonomi för de olika typerna av
anläggningskonstruktioner. Det tillkommer också vilka typer av anläggningskonstruktioner som är
lämpligt att fokusera på med de förutsättningar och krav som gäller i varje enskilt fall.
Ytterligare argument för att använda askor för konstruktionsändamål är symbolvärdet av att använda
sig av återvunnet material samt kunna tillgodoräkna sig detta i beräkningarna av verksamhetens totala
miljö- och klimatpåverkan.
Slutkundernas och slutanvändarnas kunskap och insikter om ekonomi, teknik, miljö- och resursperspektiv samt att minimera risker och skapa trygghet, är några av de faktorer som måste tillgodoses
för att nya avsättningsmarknader överhuvudtaget ska vara möjligt att skapa.
För att knyta ihop kretsloppen måste också återvinnings- och renhållningsbolag, entreprenörer,
projektörer, tillsynsmyndigheter m.fl. involveras och utbildas. Omfattande kunskap finns tillgängligt
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om alla de tidigare stegen i kretsloppet, men mycket lite har slutligen funnit sin tillämpning och sitt
sammanhang.

Bild 3. Tänk om – fokus på slutanvändning och slutkund.
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11.

Forsknings- och utvecklingsbehov

Vi har i de inledande avsnitten visat på flera av de forsknings- och utvecklingsbehov som finns men
önskar också belysa vikten av att få till stånd en bredare samverkan mellan aktörer i både planerade
som pågående projekt. Att det saknas en gemensam målbild för inblandade aktörer och intressenter
framgår, eftersom många aktiviteter pågått under så lång tid och fortfarande pågår utan att något
egentligt genombrott har skett.
Det är viktigt att hitta redan fungerande exempel samt att utveckla nya innovativa affärsmodeller.
Affärsdriven tillämpad forskning, behovsdriven produktutveckling, kommersiella referensprojekt och
liknande ansatser är avgörande för att skapa det nödvändiga steget mot en hållbar användning.

11.1. Samverkan och gemensam målbild, utvecklingsprojekt och
aktörer
Under faktainsamlingen kartlades större delen av de forskningsprojekt inom området som pågår eller
pågått under de senaste åren. Stor andel av dessa har beröringspunkter med utgångspunkten för detta
projekt. Se bilaga 4, Pågående projekt.
Förslag är att samla dessa parter och uppdragsgivare/beställare till en gemensam workshop för att
identifiera vilka beröringspunkter som finns samt hur de resultat som framkommer kan stödja det
slutliga målet – att skapa efterfrågan och nya marknader för användning av askor i anläggningskonstruktioner.

11.2. Regelverk för användning av slaggrus i andra länder och möjlig
svensk tillämpning
På uppdrag av Svenska EnergiAskor har SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut under år 2014/2015
genomfört en analys av det befintliga regelverket för användning av slaggrus från avfallsförbränning i
konstruktioner (utanför avfallsanläggningar) i Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna och
Tyskland, se bilaga 3 och 3b. Urvalet av länder i projektet gjordes utifrån att andelen slaggrus som
används i konstruktioner utanför avfallsanläggningar är relativt hög i dessa länder och/eller att det
gällande regelverket är förhållandevis nytt eller under framtagande.
Nedan redovisas sju faktorer i studien som bedöms ha varit avgörande för en hög användning av
bottenaska (och andra avfallsslag) i konstruktioner utanför avfallsanläggningar. Insatser inom dessa
områden bedöms även kunna stärka användningen i Sverige. Motsvarande faktorer bör vara
tillämpliga även på annat avfall som används för konstruktionsändamål.
Kopplat till faktorerna nedan, redovisas också förslag till vem som bör ansvara för att få till stånd
förändringar inom dessa områden i Sverige (adressat) samt vilka aktörer som i övrigt bör och kan vara
inblandade i arbetet (samverkanspartner).
De åtgärder och aktiviteter som riktas till myndigheter föreslås ske i samverkan med ett flertal
intresseorganisationer och branscher som har avfall som bedöms lämpliga för konstruktionsändamål.
Exempel på intresseorganisationer och branscher är Sveriges Byggindustrier, Jernkontoret, Avfall
Sverige, Återvinningsindustrierna, Sveriges Kommun- och Landstingsförbund, Cementindustrin,
Svensk Däcksåtervinning, Svensk Fjärrvärme, Skogsindustrierna och Svenska EnergiAskor.
1. Tydlig inriktning och policies från nationella myndigheter att stimulera användningen av
restprodukter.
Bakgrund: I exempelvis Danmark tillämpades nationella mål för användning av restprodukter
från avfallsförbränning redan år 1998. Sådana finns inte längre men detta beror sannolikt på
att all bottenaska används i konstruktioner utanför avfallsanläggningar. Den nederländska
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regeringen tillsammans med regionala och lokala myndigheter stimulerar användning av
hållbara produkter bl.a. genom att använda 10 miljoner ton förbränningsaskor som
byggnadsmaterial i statligt ägda anläggningsarbeten.
Kommentar: I Sverige finns inte motsvarande tydliga inriktning eller incitament vilket
efterfrågats av representanter från olika delar av branschen inom detta projekt. Långsiktiga
mål bedöms som viktiga så att utgångspunkterna blir tydliga för berörda aktörer.
Adressater: Miljö-, Närings och Energidepartementet.
Samverkanspartners: Intresse- och branschorganisationer, Naturvårdsverket.
2. Juridiskt bindande lagstiftning utgör rättssäkerhet och minskar behovet av lokala tolkningar.
Bakgrund: I de länder som uppnår högst andel användning i konstruktioner utanför avfallsanläggningar utgörs regelverket av juridiskt bindande lagstiftning som bedöms som väl
fungerande av både myndigheter och branschen. Även Tyskland avser att ersätta den gällande
vägledningen med en förordning för att bl.a. erhålla bättre rättssäkerhet och mer likartade
bedömningar.
Kommentar: En avgörande skillnad mellan Sverige och flera av de studerade länderna är att
regelverket här är mindre detaljreglerat och att tillsynsmyndigheterna därmed får ett större
tolkningsutrymme. Utifrån de kontakter som förts inom detta och tidigare projekt med
representanter från olika delar av branschen - avfallsproducenter, entreprenörer,
tillsynsmyndigheter, konsulter etc. – bedöms att ett tydligare och mer enhetligt regelverk inom
detta område skapar bättre förutsättningar för användning i konstruktioner utanför
avfallsanläggningar. I nuläget råder en stor osäkerhet kring vilka nivåer som ska tillämpas då
föroreningsinnehållet inte uppfyller nivåerna för mindre än ringa risk. Anmälningsärenden och
tillståndsärenden kan bli mycket tidskrävande vilket påverkar projektens genomförande. En
mer enhetlig tolkning av tillsynsmyndigheterna är önskvärt, så att en liknande rättssituation
råder i hela landet.
Adressater: Miljö-, Närings- och Energidepartementet.
Samverkanspartners: Intresse- och branschorganisationer, tillsynsmyndigheter.
3. Regelverk tas fram i konstruktivt samråd med berörda branscher och bidrar till ett väl
förankrat underlag.
Bakgrund: I flertalet länder i studien menar företrädare från samtliga parter att branschen varit
delaktig i framtagandet av det gällande regelverket. Ett exempel på sådan samverkan med
branschen är överenskommelsen Green Deal som tillämpas i Nederländerna och som innebär
att branschen och de nationella myndigheterna satt upp ambitiösa mål för en generell
förbättring av bottenaskans kvalitet över tiden.
Kommentar: Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” ska
omarbetas under 2016. Detta öppnar möjligheten att i samverkan med andra intressenter skapa
en dialog med Naturvårdsverket kring den framtida utformningen.
Adressat: Naturvårdsverket.
Samverkanspartners: Intresse- och branschorganisationer, forskningsinstitut.
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4. Enhetligt regelverk som omfattar ett större antal typer av restprodukter innebär en
harmonisering mellan olika avfallsslag.
Bakgrund: Flertalet av de studerade regelverken är tillämpliga på ett större antal restprodukter.
Detta innebär en transparens med avseende på de krav och begränsningar som ställs på
restprodukterna och uppfattas som positivt från de aktörer som tillfrågats.
Kommentar: Handboken ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” ställer också likartade
krav för olika typer av avfall. I samband med revideringen av handboken bör detta även
fortsatt beaktas.
Adressat : Naturvårdsverket.
Samverkanspartners : Intresse- och branschorganisationer.
5. Differentierade gränsvärden kopplade till vissa begränsningar i tillämpningsområden
möjliggör användning av slaggrus (avfall) med lite högre föroreningsinnehåll med beaktande
av risker för hälsa och miljö.
Bakgrund: Ett exempel på hur regelverket kan anpassas till avfall med högre föroreningsinnehåll genom tillämpning av begränsningar finns i det förslag till förordning som för
närvarande arbetas fram i Tyskland. Den nationella myndigheten har där genomfört ett
omfattande utredningsarbete med att testa utlakningen från olika avfallstyper och anpassa
kraven med lämpliga begränsningar. På så sätt kan verksamhetsutövarnas börda avseende
provtagning och analys reduceras då de endast behöver ta hänsyn till de parametrar som visats
vara relevanta och det blir också tydligt vilka åtaganden som krävs vid lite högre föroreningsinnehåll. Differentierade gränsvärden tillämpas också i Danmark, Frankrike och
Nederländerna.
Kommentar: I ett första steg måste undersökas om tillämpning av differentierade gränsvärden
är förenligt med svensk lagstiftning. Skulle inget hinder föreligga är det önskvärt att samma
anpassningar sker av regelverket i Sverige. Ett sådant anpassat regelverk skulle sannolikt
minska tolkningsutrymmet och därmed ge en mer likartad bedömning i hela landet.
Adressat: Naturvårdsverket.
Samverkanspartners: Intresse- och branschorganisationer.
6. Statliga ekonomiska incitament som gynnar användning av slaggrus.
Bakgrund: I flera länder nämns tillgång till jungfruliga råvaror och transportavstånd som
avgörande faktorer för möjligheterna att använda slaggrus i konstruktioner utanför avfallsanläggningar. Ett exempel på ett ekonomiskt incitament som endast gynnar askor med lågt
föroreningsinnehåll är den deponiskatt som tillämpas i Frankrike. Den innebär att endast sådan
bottenaska beskattas (€ 20/ton) som uppfyller de krav som ställs för att kunna användas i
konstruktioner men som ändå inte används.
Kommentar: Ska man uppmuntra statlig inblandning i form av positiva bidrag ? Risker kan
vara att dessa förändras över tid beroende på politiska skiften och annan påverkan, exempelvis
EU-direktiv. Bör istället statens ekonomiska styrmedel fortsatt vara deponiskatten samt
tillämpningen av denna ?
Som exempel på förslag som framförts om tillämpningen av deponiskatt omnämner vi två:
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Vid ”land fill mining”, återvinning och utsortering av redan tidigare deponerade massor,
belastas utsorterat ej återvinningsbart material med deponiskatt vilket blir en motverkande
faktor för tillvaratagande av värdefulla resurser i deponerat avfall.



Lagring av aska krävs av två orsaker, dels för större anläggningsprojekt där tillgång måste
finnas av större mängder under kortare tid, och för att kunna investera i ny teknik och
genomföra effektiva återvinningsprocesser krävs stora mängder. Möjligheter finns att
utnyttja befintliga deponier som lager där utleveranser eller vidarebehandling sker när
anläggningsprojekt ska genomföras, eller när tillräcklig volym har uppnåtts så att en
kostnadseffektiv återvinningsprocess kan ske som står i relation till marknadsvärdet på det
återvunna materialet.

I dagsläget är tillämpningen deponiskatt sådan att ingen är villig att betala 500 kr per ton tills
den kritiska volymen uppnåtts. Det får till resultat att man väljer avsättningsalternativ som är
kortsiktiga och ur ett återvinningsperspektiv inte det mest optimala, vilket är hämmande för
utvecklingen. Teknikutvecklingen visar tydligt på att det vi lägger i deponi idag kan utgöra en
viktig resurs i framtiden.
7. Offentliga aktörer inkluderar slaggrus i upphandlingar.
Bakgrund: I några av de länder som ingår i studien bidrar offentliga aktörers användning av
restprodukter och att de regelmässigt lämnar denna möjlighet i upphandlingar till att en hög
andel av de genererade restprodukterna används utanför avfallsanläggningar. I Nederländerna
förekommer det också att användning av avfall och återvunnet material ges högre poäng vid
utvärdering av anbud med hänvisning till att det innebär att användning av naturliga resurser
kan minimeras.
Kommentar: Som tidigare kommenterats har AMA en stor inverkan på upphandlingar av
konstruktioner i dagsläget men är inte lagstiftat utan används mer av tradition, trygghets- och
bekvämlighetsskäl. Möjlighet finns att använda AMA till del och då mer med inriktning mot
konstruktionens funktionalitet som krav och överlämna på leverantörens ansvar hur. Ett sådant
exempel är att tillämpa funktionsupphandlingar som till del är baserat på AMA vad gäller
funktionalitet men där kraven inte är reglerade för de ingående materialen. Såväl studier som
fullskaleförsök har genomförts med denna upphandlingsmetod.
Adressat : Kommuner, Trafikverket, Fortifikationsverket, andra offentliga upphandlare och
byggherrar.
Samverkanspartners: Intresse- och branschorganisationer

11.3. Teknik och praktik
Analyserna som gjorts påvisar att det finns en brist i de projekt som genomförts hittills. De sista
delarna i utvecklingsstegen (TRL 8 och 9) saknas till avgörande del. För att kunna påvisa konkreta
förslag på hur regelverk bör förändras och anpassas, och nå trovärdighet i den fortsatta dialogen med
myndigheter och andra aktörer, krävs referensobjekt/demonstrationsobjekt som följs upp under längre
tid. Askor utgör endast en del av de avfall som är lämpliga för konstruktionsändamål varför det är en
nödvändighet att dessa projekt genomförs i nära dialog och i samverkan med andra intressenter.
De projekt som genomförts har skett med få aktörer inblandade och vår övertygelse är, inte minst efter
genomförandet av detta projekt och med hänvisning till hur utveckling skapats i andra länder, att
fortsatt arbete måste ske med en betydligt bredare representation än vad som varit aktuellt tidigare.
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Försöksprojekt (testbäddar) med anläggningskonstruktioner på påverkad mark och på
jungfrulig mark
I avsnittet 7 Regelverk visades att det redan idag finns möjligheter och förutsättningar att i större
utsträckning använda alternativa material i anläggningskonstruktioner. Dessutom pågår arbete för att
ytterligare utveckla dessa möjligheter.
För att påskynda denna process är det önskvärt att det genomförs utvecklingsprojekt där AMA:s
regelverk tillämpas till del i dess nuvarande form och med hänsyn till alla övriga regelverk och
miljöhänsyn.
I en första fas borde konstruktioner och testbäddar anläggas inom områden som redan har en påverkad
mark då det underlättar tillståndsförfaranden, snabbar upp processen och utgör referens för vidare
utvecklingssteg. I nästa fas utförs anläggningarna på jungfrulig mark för att få ett rättvisande underlag
för den fortsatta utvärderingen och tillämpningen.
Att det åligger både byggherre, askproducent, inblandade återvinningsföretag och anläggningsentreprenörer betydligt större ansvar att påvisa och bevisa de ingående materialens egenskaper och
konstruktionens slutliga funktionalitet och miljöpåverkan står redan klart. Finansiering av dessa
projekt sker dels genom själva affären mellan de inblandade parterna men då extra insatser krävs i
försöksprojekt måste delfinansiering ske från intresseorganisationer och offentligt utlysta
utvecklingsprogram.
Adressat: Offentligt utlysta forskningsprogram, ex RE:source och Vinnovas UDI program.
Samverkanspartners: Som huvudman är det önskvärt att engagera en eller flera slutkunder
(byggherrar/beställare), därutöver anläggningsentreprenörer, återvinnings- och renhållningsbolag,
askproducent, forskningsinstitut, konsultföretag, tillsynsmyndigheter m.fl.
Utveckling av anläggningskonstruktioner och anläggningsmetoder
För att driva utvecklingen snabbare framåt sätts utvecklingsprojekt igång med syfte och mål att
identifiera lämpliga anläggningskonstruktioner med de förutsättningar som gäller för askor. Det ska då
också innefatta utveckling av anläggningsmetoder där bl.a. stabilisering utgör ett intressant område
med hänvisning till funktionalitet, miljöhänsyn, framtida risker och ekonomi.
I ett sådant projekt ska tydligare beskrivningar (materialklassificeringar) ingå som relateras till
användningsområden samt metoder för kvalitets-, och produktionskontroll som är anpassat för den här
typen av material. Ett stort antal referenser finns inom området som utgör en god grund för fortsatt
utveckling.


”Provningsmetoder för alternativa material till vägunderbyggnad - Undersökning av
rosteldad kolbottenaska, slaggrus och krossad betong” Ingrid Södergren, Björn Schouenborg
m fl ,Vägverket Publ 2001:34, 2001.



”Kvalitetskriterier för bottenaskor till väg- och anläggningsbyggnad – etapp II – Bottenaskors
tekniska egenskaper” Bo von Bahr, Håkan Arvidsson, Annika Ekvall, Karl-Johan Loorents,
Värmeforsk rapport 952, 2006.



”Kvalitetssäkra slaggrus” Avfall Sveriges 2002



”Handbok att bygga med slaggrus” Maria Arm, SGI.

Adressat: Offentligt utlysta utvecklingsprogram, t.ex. Vinnova.
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Samverkanspartners: Huvudman gruppering av forskningsinstitut, därutöver slutkunder, anläggningsentreprenörer, återvinnings- och renhållningsbolag, askproducenter, konsultföretag,
tillsynsmyndigheter m.fl.

11.4. Miljö- och klimatpåverkan
Utveckling och förändring av gräns- och riktvärden
Är dagens krav på metoder för hur lakning och ämnesinnehåll mäts och värderas relevanta ? Hur ska
de ökade kraven på ett resurseffektivt cirkulärt samhälle kombineras med kraven på en giftfri miljö?
Finns möjlighet och utrymme för flexiblare gräns- och riktvärden i förhållande till hur konstruktionen
ska genomföras, vilket användningsområde samt på vilken typ av markförhållanden och inverkan på
eller påverkan från omgivande miljö ? (”Inverkan av laktestförhållanden, samt antagonistiska och
ekotoxiska effekter av makroelement vid avfallsklassificering av askor” Ola Wik, Magnus Breitholtz,
Kristian Hemström, Margareta Linde, Sara Stiernström, Värmeforsk rapport 1197, 2011).
Med förbättrade askegenskaper och utvecklade anläggningsmetoder bör metoderna för lakning och
ämnesinnehåll anpassas. Sverige har också avsevärt lägre gränsvärden än t.ex. Nederländerna eller
Tyskland. En bakomliggande orsak till de högre kraven i Sverige är svårigheten att över tid ha kontroll
på var askor har använts. Hur skulle gränsvärden och lagstiftning påverkas om vi kan garantera att
informationen följer med mark- eller anläggningsdokumentationen ? Vilka möjligheter och
förutsättning finns för att administrera och över tid säkerställa en sådan information?
Dagens provningsmetoder för laktester är omfattande och tar lång tid i anspråk vilket utgör ett hinder
då anläggningsprojekten inte sällan ska utföras med en pressad tidsplan. Finns möjlighet att i likhet
med exempelvis läkemedelsindustrin genomföra accelererade tester?
Kommentar: Ovanstående kan utgöra grund för flera forskningsprojekt men vår rekommendation är att
det genomförs som ett övergripande projekt med flera delprojekt och med flera aktörer inblandade.
Adressat: Offentligt utlysta utvecklingsprogram.
Samverkanspartners: Huvudman gruppering av forskningsinstitut, därutöver slutkunder, anläggningsentreprenörer, återvinnings- och renhållningsbolag, askproducent, konsultföretag, myndigheter,
tillsynsmyndigheter m.fl.
Jämförelse av miIjö- och klimatpåverkan
Behov finns av att utveckla metoder för att på ett rättvisande sätt mäta och jämföra miljö- och
klimatpåverkan.
Kommentar: Flera sådana studier har gjorts av högskolor och forskningsinstitut och vårt förslag är ett
kartläggningsprojekt för att utreda vad som redan är gjort. Syfte och mål med detta projekt är att
undersöka i vilken mån tillgänglig kunskap är tillämpligt och anpassningsbart för denna typ av
användning samt identifiera vad som ytterligare kan krävas. (Bl.a. Energiaska som vägbyggnadsmaterial – utlakning och miljöbelastning från en provväg, Bo Lind m fl, S G I 2005).
Adressat: Offentligt utlysta utvecklingsprogram. Alternativt, för snabbare genomförande, finansiering
från intresseorganisationer.
Samverkanspartners: Huvudman gruppering av forskningsinstitut, därutöver intresseorganisationer,
slutkunder, anläggningsentreprenörer, återvinnings- och renhållningsbolag, askproducenter,
konsultföretag, myndigheter, tillsynsmyndigheter m.fl.
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11.5. Trygghet och ansvarsförhållanden
Ett återkommande ord oavsett vilken aktör vi diskuterat frågan med är ”trygghet”. Trygghet för
askproducenten, för myndigheter, för inblandade återvinningsföretag, för entreprenörer, för beställare
och trygghet för de personer som kommer att använda konstruktionen. En väsentlig del i skapandet av
denna trygghet är att gränssnitten identifieras och klarläggs mellan parterna.
Trygghet som begrepp återkommer i flera andra sammanhang där miljöfrågor diskuteras, då ofta
översatt till långsiktiga spelregler. När marknadens parter inte har dessa på plats kommer endast
kortsiktiga lösningar i fråga. Större strukturella investeringar och/eller förändringar går inte att räkna
hem då tryggheten av ett bestående regelverk saknas.
Ett regelverk som utarbetats i samverkan med alla intressenter och aktörer blir stabilare över tid!
Ansvarsförhållanden
Gränssnitten och de juridiska aspekterna i kretsloppet och i affären måste klarläggas och vårt förslag är
att en studie sker med utgångspunkt i vilka aktörer som är inblandade och vad vars och ens uppgift och
ansvar är i sammanhanget. Syftet är att utarbeta en principiell beskrivning av hur detta ur affärs- och
miljöjuridisk synpunkt ska kunna hanteras för att få en spårbarhet och tydlighet i affärskedjan.
Adressat: Offentligt utlysta utvecklingsprogram. Alternativt, för snabbare genomförande, finansiering
från intresseorganisationer.
Samverkanspartners: Huvudman gruppering av forskningsinstitut och juridiska fakulteter, därutöver
intresseorganisationer, slutkunder, anläggningsentreprenörer, återvinnings- och renhållningsbolag,
askproducenter, konsultföretag m.fl.
Bildande av skadefond
Om det nu trots alla åtgärder, uppfyllande av krav från regelverk, kontrollprogram, tillståndsprocesser
etc. ändå uppstår oförutsedda problem hur ska det hanteras ?
Förslag föreligger att bilda en skadefond som helt eller delvis skulle reglera kostnaden för sanering i
det fall det uppstår oförutsedda problem under konstruktionens livslängd eller när den tjänat ut. Som vi
tidigare påpekat är detta inte en isolerad fråga för askor utan berör också andra avfallsslag som är
lämpliga för konstruktionsändamål. (Förslag framfört av grupp 1 Workshop 201-11-04 i Linköping).
I första hand bör en förstudie utreda hur detta tillämpats i andra fall samt vilka regelverk som är
styrande, där bland annat exempel från kärnkraftsindustrin och oljebolag för sanering av nedlagda
bensinstationer nämnts. Ett annat alternativ är att undersöka intresse och möjlighet från försäkringsbolag att skapa en sådan fond.
Syftet med en sådan studie är att visa på möjligheter att bilda en sådan fond, identifiera vilka aktörer
som är involverade samt visa på vilka ytterligare åtgärder och utredningar, bl.a. ekonomiska faktorer,
som ska vidtas för den här typen av slutanvändning.
Adressat: Intresseorganisationer.
Samverkanspartners: Askproducenter, återvinnings- och renhållningsbolag, anläggningsentreprenörer.

11.6. Kommunikation
Efter de utvärderingar som gjorts i bl.a. Värmeforsk (nu Energiforsk) som innefattat alla de projekt
som genomförts i programmet, har det framkommit att informationsspridning och kommunikation är
ett område med stor förbättringspotential. Det gäller även i flera andra fall i den genomlysning av
förutsättningarna som gjorts, att kommunikationen varit otillräcklig.

VTI notat 8-2016

35

Förslag är att i en första fas tillsammans med en kommunikationsbyrå kartlägga vem eller vilka som är
avsändare, vilka intressen de företräder, vilka målgrupper som är aktuella, vad som ska kommuniceras
gentemot respektive part och hur (kommunikationskanaler) ska användas samt när kommunikationen
ska ske. Syftet är att utveckla en övergripande kommunikationsplan.
Adressat: Intresseorganisationer och Energiforsk.
Samverkanspartners: Kommunikationsbyrå.

11.7. Historik och tillvaratagande av kunskaper
Under workshopen 4 november och i samband med seminariet Energiforsk 20 januari 2016
arrangerades grupparbeten, där syftet bl.a. var att identifiera behovet av fortsatta forskningsbehov. Då
framfördes önskemål från flera håll om att få ett samlat grepp på alla de projekt och rapporter som
berör återvinning av askor.
Den faktainsamling som gjorts i detta projekt har haft som inriktning att fånga de projekt som haft mål
och syfte helt eller till del att använda askor för konstruktionsändamål. För att kunna göra alla dessa
fakta sökbara och analyserbara har en databas upprättats där olika parametrar och uppgifter
registrerats.
Förslag är att motsvarande faktainsamling sker och att en databas upprättas men i det här fallet med ett
bredare perspektiv på återvinning av askor, för att på ett effektivt sätt kunna söka information och
använda all den ackumulerade kunskap som byggts upp.
Adressat: Energiforsk och Askprogrammet.
Samverkanspartners: Forskningsinstitut, högskolor, intresseorganisationer, slutkunder, återvinningsoch renhållningsbolag, askproducent, konsultföretag m.fl.

11.8. Riskanalyser och metoder – hur balansera kraven på giftfri miljö i
förhållande till att vi ska ta tillvara på resurser?
En problematik i frågan och som ännu inte fått något klarläggande är hur kraven på en giftfri miljö ska
hanteras i förhållande till kraven på att vi på ett bättre sätt ska omhänderta våra resurser bl.a. med
utgångspunkt i cirkulär ekonomi. Flera statliga intressenter är inblandade, var och en med egna
uppdrag och utgångspunkter att bevaka, bl.a. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Boverket,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet m.fl.
Exempel finns inom kemikaliebranscher där man på ett strukturerat sätt gör riskbedömningar av såväl
ingående råvaror som de färdiga produkterna. Frågan behöver lyftas också inom detta område för att
på ett konkret och underbyggt sätt utveckla förståelsen för återvinning i relation till samhällsnyttan, i
kontakter och dialoger med de inblandade myndigheterna och andra intressenter och på det nationella
såväl som på det lokala och regionala planet.
Adressat: Alla avfallsproducenter och intresseorganisationer som har avfall som lämpar sig för
konstruktionsändamål i syfte att skapa ett gemensamt utvecklingsprojekt.
Samverkanspartners: Forskningsinstitut, högskolor, slutkunder, återvinnings- och renhållningsbolag,
askproducenter.
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12.

Diskussion

De förutsättningar som gäller kring regelverk, frågeställningar kring tillstånd och tillsynsmyndigheters
agerande m.m. berör alla avfallsslag. Som exempel kan nämnas att materialbehovet för de sluttäckningar av deponier som kvarstår är 6–8 miljoner ton årligen fram till 2020, då endast några få
deponier återstår. Askor utgör ca 12–15 % av den mängden. (Kartläggning av sluttäckning av
deponier, David Hansson, Tyréns, Svenska EnergiAskor 2013).
Övrigt avfall som används i sluttäckningar utgörs bland annat av mindre förorenade massor och jordar,
jord- och schaktmassor, inert bygg- och rivningsavfall, rötslam, restprodukter från skogsindustri, askor
från cement- och kalkindustri och gjutsand från gjuterier. Även dessa avfall måste finna andra
avsättningsalternativ när behovet av sluttäckningsmaterial minskar. Totalt sett är det avfall av olika
typer som i huvudsak används i sluttäckningar. (Bl.a. Sammanställning av erfarenheter från
sluttäckningsprojekt, Anders Hedenstedt, Martjin van Praagh, Anna Ålander, Sofie Gustafsson, Avfall
Sverige rapport D2014:01).
Det är därför av vikt att de åtgärder som krävs för att få till stånd ett mer anpassade regelverk,
information och kunskapsspridning till tillsynsmyndigheter, utveckling av anläggningskonstruktioner,
anläggningsmetoder m.m. sker i samverkan och i nära dialog med fler intressenter och aktörer. Inte
minst i kontakter med myndigheter ger detta en större tyngd än när enskilda särintressen försöker få
förändringar till stånd.
Övriga aspekter som bör diskuteras och som vi inte studerat närmare i projektet:


hur fungerar lagstiftningen och vilka effekter får den i de fall vi önskar använda blandningar
av avfall med varandra i obunden eller bunden form



hur långt är det tekniskt och ekonomiskt försvarbart att behandla och uppgradera askor, idag
och i framtiden.



hur ska avfallsproducenter och slutanvändare kunna tillgodogöra sig den minskade
klimatpåverkan konstruktioner med återvunnet material kan innebära.

För att finna hållbara lösningar måste alla aspekter vägas samman med helhetssyn och på ett tvärvetenskapligt arbetssätt med engagemang från alla inblandade aktörer, i kretsloppet för askor men också för
intressenter och aktörer i andra kretslopp och avfallstyper som har samma slutanvändning. Att se
avsättningsmöjligheter utanför de traditionella ramarna och intressesfärerna är nödvändigt. I vilken
mån sker det idag och hur bör och ska nätverken utvecklas?

12.1.1. Avsaknad drivkrafter, splittrade krafter, försvårande krafter samt
systemtröghet – var finns den samlande kraften?
Avsaknad drivkrafter
En av orsakerna till att utvecklingen för avsättningsalternativ för askor inte kommit längre är bristen
på efterfrågan och drivkraft från slutkunder och slutanvändare. Det är dock inte det enda exemplet.
Energimyndigheten har fram tills idag främst prioriterat utvecklingsprojekt inom återföring av
bioaskor till skogsmark framför användning i konstruktioner. Detta trots att myndigheten samtidigt
varit medveten om att askor från avfall utgör en större andel av de totala askmängderna och att dessa
främst är aktuella för anläggningsändamål. En motivering har varit att hanteringen av de andra askorna
är så lönsam att det löses på rent affärsmässiga grunder.
På senare år har det varit ett minskat intresse från skogsindustrin att medverka i forskningssatsningar
som exempelvis askprogrammet. Även om vi i detta projekt fått engagemang både från Stora Enso och
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från Billerud Korsnäs. Som vi påvisat genererar skogsindustrin, som grupp sammantaget, den största
mängden biobränsleaskor.
Splittrade krafter
Beräkningar visar att om inga andra avsättningsalternativ skapas är deponering det gällande, med
effekten att totala kostnaden kommer öka till 1,4–1,5 miljarder årligen inom 10 år. Askan utgör en
mindre del av totala mängden som används i sluttäckningar. Övriga typer av avfall utgör ca 60–70 %
(4–5 miljoner ton) och jungfruligt material 10–20 %. Om samma beräkningsgrund tillämpas för
kostnadsökningar som för askor beräknas totala kostnadsökningen bli 7–9 miljarder, vilket ännu
tydligare visar behovet av samverkan mellan fler aktörer och intressenter.
Under arbetet har en stor mängd rapporter från olika källor granskats, utöver de 96 rapporterna som
innefattas i ”Analys av genomförda projekt och studier 2015-10-29”. En liten andel har nått till TRL
7, 8, 9 i utvecklingsstegen. Den största andelen projekt har varit inriktad på teknik och tekniska
egenskaper, en mindre del på miljö och klimat och försumbart vad gäller ekonomi och affärsaspekter.
Emellertid är detta till fördel för den fortsatta utvecklingen. Inte så mycket ytterligare behöver göras
kring tekniska delar och miljö, det mesta som krävs finns det svar på. I det fortsatta arbetet handlar det
mer om att på ett effektivt sätt hitta och sammanställa informationen, sätta in alla resultat i sitt
sammanhang och att göra anpassningar för de olika tillämpningarna.
Även vad gäller intresse- och branschorganisationers positionering och uppgift finns förhållanden att
belysa. Enbart för att arbeta med utveckling kring askor helt eller delvis är tre organisationer
involverade, Svenska EnergiAskor med 10 medlemmar, Avfall Sverige med 400 medlemmar och
Svensk Fjärrvärme med 140 medlemmar. Största andelen av medlemmarna är kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. Övervägande delen av företagen är medlemmar i två
eller flera av organisationerna.
Försvårande krafter
Under arbetets gång, har det från tre parter framförts att man inte velat delta i samverkansprojekt och
gemensamma utvecklingsprojekt, med hänvisning till att de ser frågan ur ett konkurrensperspektiv.
Detta kan tolkas på flera olika sätt. Företagen har identifierat att de ökade kostnaderna för omhändertagande av askor ligger nära i tid och att de inte är nöjda med de resultat som uppnåtts trots all
forskning som genomförts. En annan aspekt är att man anser sig kunna få bättre utfall på de
investeringar det innebär att själva driva utvecklingsprojekt. Att inte ha en samlad bransch bakom sig
vid kontakter med myndigheter och andra intressenter har en negativ inverkan. Förståelse kan finnas
där direkta affärsintressen står på spel men gagnar inte långsiktigt utvecklingen.
Naturvårdsverkets handbok har blivit en motverkande faktor i motsats till vad syftet egentligen var. En
utvärdering av de bakomliggande skäl till varför det förhållandet uppstått pågår. Högst bidragande
orsak är sannolikt bristande kommunikation och information vilket är en utmaning med det stora
antalet tillsynsmyndigheter som är inbegripna.
I det fortsatta arbetet med omarbetning av handboken, där förhoppningsvis intressenter och aktörer i
samverkan får delta, så bör stor ansträngning läggas på hur den informationen och förankringen ska
genomföras.
Systemtröghet
Vi har en relativt kort tid innan befarade kostnadsökningar blir realiserade. Av det skälet, om
utvecklingen ska drivas framåt, kan vi inte helt förlita oss på offentligt utlysta forskningsprogram.
Omloppstiden för ansökan, prövningstider och genomförande är lång och kräver en omfattande
administration vilket tar resurser i anspråk.
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Finansiering och initiering av utvecklingsprojekt måste även ske på annat sätt för att få snabbare
genomslag.
Var finns den samlande kraften ?
Vem är vinnare respektive förlorare om alternativa avsättningsmöjligheter kan skapas och
motsatsförhållandet, om deponering är gällande huvudalternativ?
Det finns framförallt en part som framstår som både vinnare och förlorare och det är kommunerna och
kommunernas innevånare. Kommunerna äger själva, i affärsdrivande kommunala verksamheter, i
regionala bolag och i samägande med privata aktörer, absoluta merparten av energianläggningarna.
Det finns andra exempel där kommunen sålt ut verksamheten till privata företag men likafullt så är det
innevånarna och det lokala näringslivet som är slutkonsumenter och som står för notan.
Med den bakgrunden framstår det tydligt att kommunerna har allt att vinna på att marknadsmässiga
och miljöriktiga avsättningsalternativ skapas.
Kommunerna har behov av en mångfald av anläggningskonstruktioner som är realistiska och lämpliga
med de förutsättningar som gäller kring askor. Andra positiva effekter är möjligheten att skapa lokala
kretslopp där kostnadsbesparingar och mindre klimatpåverkan är de drivande faktorerna.
Kan Sveriges Kommuner och Landstingsförbund vara den samlande kraften för samverkan och
påverkan?
Om det inte är möjligt, vilka andra intresseorganisationer/aktörer kan axla den rollen ? En förutsättning är att det är en stark part som har resurser och kompetens att driva frågorna.
I detta arbete bör också andra parter i näringslivet och återvinningsbranschen engageras, inte minst de
verksamheter och företag som är energiintensiva och eller genererar större mängder avfall. Exempel
på intresseorganisationer som bör vara involverade omnämns under avsnitt 11.2.
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13.

Slutsatser

I projektet har vi identifierat i huvudsak fyra viktiga områden som vi anser bör vara i fokus för
fortsatta åtgärder och behov:
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Fokusera på utvecklingsprojekt och åtgärder som har sin utgångspunkt från slutkunders och
slutanvändares behov av anläggningskonstruktioner, inklusive anläggningsmetodik, samt krav
och önskemål på funktionalitet, miljöpåverkan och ekonomi. För samtliga inblandade parter
identifiera de ekonomiska incitamenten samt utveckla affärsmodeller som stödjer respektive
aktörs verksamhet.



Att i samverkan med andra aktörer, exempelvis avfallsproducenter, som har samma eller
snarlika intressen, i större utsträckning använda avfall för konstruktionsändamål och verka för
mer anpassade regelverk (miljö, produkter och konstruktion). Regelverk måste vara tydliga
och relevanta för att underlätta för tillsynsmyndigheter, avfallsproducenter, entreprenörer och
beställare/slutkunder att värdera och hantera projekt, där energiaskor och andra typer av avfall
helt eller delvis utgör ingående material för anläggningskonstruktionen.



Att i större utsträckning involvera och engagera de aktörer och intressenter som bidrar till eller
påverkar hur vi kan sluta kretsloppen på ett effektivt och miljösäkert sätt, såväl specifikt för
energiaskor men också i kretslopp med andra typer av avfall som är lämpliga som
konstruktionsmaterial.



Att i samverkan med andra aktörer som har samma eller snarlika intressen identifiera viktiga
målgrupper, utveckla och investera i kommunikationskanaler och nätverk för att sprida
kunskap och insikter om återanvändning av industriella restmaterial
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Sammanfattning av förslag, åtgärder och prioritering

Samverkan
Åtgärd

Adressat

Samverkanspartner

Prio 1.

Miljö-, Energi- och
Näringsdepartement

Intresse- och branschorganisationer

Miljö-, Energi- och
Näringsdepartement

Intresse- och branschorganisationer

Intresse- och branschorganisationer

Avfallsproducenter,
återvinnings- och
renhållningsbolag, m.fl.

Naturvårdsverket

Intresse- och branschorganisationer

Naturvårdsverket

Intresse- och branschorganisationer

Naturvårdsverket,
Kemikalieinspektion,
Boverket,
tillsynsmyndigheter m.fl.

Intresse- och branschorganisationer

Offentligt utlysta
forskningsprogram alt.
intresseorganisationer

Forskningsinstitut,
slutanvändare,
entreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter,
tillsynsmyndighet m.fl.

Offentligt utlysta
forskningsprogram

Forskningsinstitut,
slutanvändare,
entreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter,
tillsynsmyndighet m.fl.

Offentligt utlysta
forskningsprogram alt.
intresseorganisationer

Forskningsinstitut,
slutanvändare, entreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter,
tillsynsmyndigheter.

Tydligare inriktning och utformning av flexiblare och
anpassade regelverk, samverkan för påverkan av
myndigheter.
Prio 1.Samordnat ovanstående.
Utredning/förslag om utveckling och utformning av
juridiskt bindande regelverk.
Prio 1. Samordnat ovanstående.
Tillämpning av deponiskatt och statliga incitament för
att stimulera användning avfall för konstruktion, vidare
utredning och utarbetande av förslag
Prio 1.
Utformning och revidering av Naturvårdsverkets
handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten.
Prio 1. Samordnat ovanstående.
Utformning av differentierade gräns- och riktvärden
kopplade till begränsningar i tillämpningsområden.
Prio 1.
Riskanalyser och metoder för att utvärdera
konstruktioners och produkters ”farlighet” i förhållande
till samhällsnytta och att balansera giftfri miljö med
bättre tillvaratagande av resurser.
Prio 2. Samordnat ovanstående.
Utredning och förslag hur förändring av gräns- och
riktvärden kan ske med koppling till tillämpningar.

Prio 2. Sker samordnat motsvarande åtgärd
branschspecifikt askor.
Identifikation och utveckling av lämpliga
anläggningskonstruktioner och anläggningsmetoder
ink.l materialklassifikation och kontrollfunktioner.

Prio 2. Sker samordnat motsvarande åtgärd
branschspecifikt askor.
Utveckla metoder för att på ett rättvisande sätt mäta
och jämföra miljö- och klimatpåverkan, i första fas
state-of-the-art.
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Branschspecifikt, askor
Åtgärd

Adressat

Samverkanspartner

Prio1.

Projektutförare och
beställare

Projektutförare och
beställare

Offentligt utlysta
forskningsprogram

Forskningsinstitut,
slutanvändare,
anläggningsentreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter,
tillsynsmyndigheter m.fl.

Intresseorganisationer

Slutanvändare,
anläggningsentreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter.

Offentligt utlysta
forskningsprogram alt.
intresseorganisationer

Forskningsinstitut,
slutanvändare,
anläggningsentreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter.
tillsynsmyndigheter m.fl.

Intresseorganisationer
och Energiforsk

Kommunikationsbyrå

Offentligt utlysta
forskningsprogram alt.
intresseorganisationer

Forskningsinstitut,
slutanvändare,
anläggningsentreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter,
tillsynsmyndigheter.

Energiforsk och Askprogrammet

Forskningsinstitut,
högskolor,
slutanvändare,
anläggningsentreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
askproducenter m.fl.

Samverkan forskningsprojekt och skapande av
gemensam målbild, genomförande av Workshop.
Prio1.
Identifikation och utveckling av lämpliga
anläggningskonstruktioner för askor och
anläggningsmetoder inkl. materialklassifikation och
kontrollfunktioner.

Prio 2.
Bildande av skadefond, utredning.

Prio 2.
Utreda gränssnitt och klarlägga ansvarsförhållanden
samt utarbeta en principiell beskrivning ur affärs- och
miljöjuridisk synpunkt.

Prio 2.
Utveckling av övergripande kommunikationsplan.
Prio 2.
Utveckla metoder för att på ett rättvisande sätt mäta
och jämföra miljö- och klimatpåverkan, i första fas
state-of-the-art.

Prio 2.
Upprättande databas för samlad kunskap och
sökbarhet för återvinning av askor
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Referenser
Rubrik

Rapport

Författare

Utgiven av

Livscykelperspektiv på återvinning av
askor

2008: 4

Susanna
Olsson,Ecoloop AB

Svensk Fjärrvärme

Stig-Olov Taberman

Tekniska Verken Linköping

Alternativ för hantering av askor från
avfallsförbränning
Handbok för miljöprövning av askor

2012: Maj

Tyréns AB

Svenska EnergiAskor

Miljöriktlinjer för askanvändning i
anläggningsbyggande

2009: 1110

David Benz,
Ola Wik,
Cecilia Jones,
Michael Pettersson,
Mark Elert

Värmeforsk

Funktionsupphandling av beläggningar

2007

Bengt Westman,
Ulf Johansson

Sveriges Kommuner och
Landsting

Återvinning av obundna och hydrauliskt
bundna material I vägbyggnation

1996: 19

Peet Höbeda

VTI

Svensk Avfallshantering

2013

Avfall Sverige

Biokraft i Sverige 2012

2012

Bioenergitidningen

Återvinning av avfall i
anläggningsarbeten

2010: Utgåva 1

Naturvårdsverket

Omvärldsanalys avseende regelverk för
användning av bottenaskor från
avfallsförbränning i fem länder

2015: 4P07071

Anders Hedenstedt, SP

Svenska EnergiAskor

Syntes av Värmeforsks program
”Miljöriktig användning av askor 20092011”

2012: 1239

Birgitta Strömberg

Värmeforsk

Oral biotillgänglighet av arsenik,
antimon och ett urval av metaller i askor

2008: 1056

Christel Carlsson,
David Bendz,
Celia Jones

Värmeforsk

Från värme till industriyta – analys av
aska som konstruktionsmaterial

2013

Amanda Widén

Lunds Universitet,
Miljövetenskap

Materialval och bedömningsgrunder för
avjämningsskikt vid sluttäckning av
deponi – En jämförelse mellan
tillsynsmyndigheters beslut

2014

Sandra Andersson

Institutionen för Biologi och
Miljövetenskap Göteborg

Sammanställning av erfarenheter från
sluttäckningsprojekt.

2014

Anders Hedenstedt,
Martjin van Praagh,
Anna Ålaner,
Sofie Gustafsson

Avfall Sverige rapport
D2014:01

Kartläggning av sluttäckning deponier

2013

David Hansson, Tyréns

Svenska EnergiAskor

Långtidspåverkan av kalkrika flygaskor
vid våtlagring

2012

Johan Lagerlund,
Christiane Jansing,

Värmeforsk rapport 1226

för användning inom markstabilisering
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Rubrik

Rapport

Författare

Utgiven av

Bränslehandboken 2012

2012

Birgitta Strömberg,
Solvie Herstad Svärd

Värmeforsk rapport 1234

Provningsmetoder för alternativa
material till vägunderbyggnad Undersökning av rosteldad
kolbottenaska, slaggrus och krossad
betong

2001

Ingrid Södergren,

Vägverket Publ 2001:34

Energiaska som vägbyggnadsmaterial –
utlakning och miljöbelastning från en
provväg,

2005

Bo Lind m.fl.

Statens Geotekniska Institut

Kvalitetskriterier för bottenaskor till
väg- och anläggningsbyggnad – etapp II
– Bottenaskors tekniska egenskaper

2006

Bo von Bahr,
Håkan Arvidsson,
Annika Ekvall,
Karl-Johan Loorents

Värmeforsk rapport 952

DIANAS – Användning av slaggrus i
bundna konstruktionsmaterial

2012

Niklas Hansson

Värmeforsk rapport 1212

Förbättring av bottenaskors kvalitet

2011

Henrik Bjurström,
Daniel Nilsson,
Harald Svensson,

Värmeforsk rapport 1186

Inverkan av laktestförhållanden, samt
antagonistiska och ekotoxiska effekter
av makroelement vid avfallsklassificering av askor

2011

Ola Wik,
Magnus Breitholtz,
Kristian Hemström,
Margareta Linde,
Sara Stiernström

Värmeforsk rapport 1197

Intervjuer

2015: sept och okt

Genomförande
intervjuer;
Ingemar Eklöf,
Anders Hedenstedt,
Josef Mácsik

Halmstad Energi & Miljö
AB, Borås Energi & Miljö
AB, Vattenfall AB, Dåva
Deponi & Avfallscenter,
Sveriges Kommuner och
Landsting, Ragn-Sells AB,
SRV AB, Telge
Återvinning AB

Siktning av askor vid avfallsförbränning

2010

Jelena Todorovic

Waste Refinery 25

Hantering av flygaska från
avfallsförbränning – dagens hantering
och framtida vägval”

2015

Peter Flyhammar

Avfall Sverige 2015:27

Utvärdering av miljöpåverkan vid
användning av slaggrus baserat på
utförda projekt

2015

Jan Hartlén,
Raul Grönholm,
Ole Hjelmer).

Avfall Sverige 2015:02

Kvalitetssäkra slaggrus

2002

Handbok för slaggrus i väg- och
anläggningsarbeten

2006

Maria Arm

S G I Info 18:5

Bränslekvalitet – Sammansättning och
egenskaper för avfallsbränsle till
energiåtervinning

2013

Mattias Bisaillon, Inge
Johansson, Frida Jones
och Jenny Sahlin.

Waste Refinery 57
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Rubrik

Rapport

Författare

Utgiven av

Kapacitetsutredning 2013Avfallsförbränning till år 2020

2013

Jenny Sahlin, Profu

Avfall Sverige E2013:4

Avfallsuppgradering – Utveckling av
metoder och avyttringsalternativ för
askor

2013

Joakim Waern
examensarbete

KTH 2013 (ännu ej
publicerad)
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Bilaga 1. Analys av genomförda projekt och studier –
Askor för konstruktionsändamål

Analys av genomförda projekt och studier
askor för konstruktionsändamål
2015‐10‐27
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2

Josef Mácsik och Maria Johansson (Ecoloop), Björn Schouenborg och Linus Brander (CBI
Betonginstitutet), Anders Hedenstedt (SP), Fredrik Hellman och Leif Wiman (VTI), Ingemar
Eklöf (Novus Ecosystems)

FÖRORD
Denna rapport behandlar slaggrus, bottenaska och flygaska (från eldning av biobränsle)
och utgör faktainsamlingsdelen i projektet ”Teknisk, praktisk, kommersiell, miljömässig
och juridisk tillämpbarhet för användning av askor till konstruktionsändamål ”.
Projektet är en del i en långsiktig plan att driva utvecklingsprojekt för omhändertagande
av olika askor till konstruktionsändamål, enskilt eller i blandningar. Rapporten baseras
på samlad öppen kunskap i de rapporter som har tagits fram under åren 2004 – 2015 av
Värmeforsk (numer Energiforsk), SP, SBI, Avfall Sverige, SGI,VTI och Luleå tekniska
universitet och Lunds Universitet.
Antalet rapporten som ingick i analysen är 96.
Målet med faktainsamlingen är att med ett brett underlag identifiera hur långt
tillämpningen av aska för konstruktion utvecklats och som slutsats visa på vilka de
avgörande faktorer är för vidare utveckling. Med målet att underlätta för användning av
askor i större omfattning för konstruktionsändamål.
Projektet drivs och till delar finansieras av VTI Svenska Väg och
Transportforskningsinstitutet i samverkan med Novus Ecosystems AB, CBI
Betonginstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Ecoloop AB och Svenska
Energiaskor.
Övriga finansiärer är Avfall Sverige, Billerud Korsnäs AB, Dåva Deponi &
Avfallscentrum AB, Econova Recycling AB, Ekokem AB, Halmstad Energi & Miljö
AB, Borås Energi & Miljö AB, SRV Återvinning AB, Telge Återvinning AB, RagnSells AB och Stora Enso AB.
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SAMMANFATTNING
Det är väl etablerat sedan länge att slaggrus, bottenaska och flygaska från eldning av
biobränsle har potential att nyttjas som konstruktionsmaterial. Askorna kan ersätta
traditionella material i olika tillämpningar, till exempel som ballast eller
bindemedelskomponent.
Ett stort antal rapporter beskriver hur de olika materialen karakteriserats utifrån
materialegenskaper, funktion m.m. där utgångspunkt varit att resursen finns tillgänglig.
En viktig del i godkännandeprocessen för ett nytt material är att det finns en vägledning
som beskriver ramarna för tillämpningen. Hur material, konstruktionsdel och
konstruktion ska kvalitetssäkras, utformas och utföras.
För flertalet tillämpningar finns handböcker som beskriver miljöegenskaper, krav,
funktion och användning. Steget från att se resursen (aska) utifrån ett
producentperspektiv till att använda aska som ett material med en funktion som fyller
ett behov (avnämarperspektiv) har visat sig vara svår.
I syfte att ge en omfattbar och övergripande bild över var i utvecklingstegen de olika
projekten befinner sig har en TRL-skala, enligt EU-norm, tillämpats. Kortfattat avser
TRL1 idéstadie medan TRL9 uppnått praxis, m a o tillämpning i fullskala med
färdigutvecklad produkt.
För flera asktillämpningar finns handböcker baserat på att prototyp har demonstrerats i
verkliga tillämpningsmiljöer (TRL7). För att nå nästa TRL-nivå, en färdigutvecklad
produkt (TRL8), i detta fall att metoder för att använda askor i en viss tillämpning är
färdigutvecklade, krävs det att det finns en tydlig slutanvändare som efterfrågar och
använder produkten. För att nå TRL9 krävs det en avnämare som ser nyttan och
efterfrågar ”produkten”.
För de material och tillämpningar där det finns handbok på kvalitetssäkring av material
och utförandemetodik, samt verifierad funktion i konstruktion finns ett antal utmaningar
på vägen till kommersiellt genomförande:











Att produkten har sitt ursprung i avfall.
Slutanvändares behov av en funktion och askors funktion och egenskaper
behöver matchas.
Kvalitetssäkring.
Tillgång på tillräckliga volymer när behovet uppstår.
Trygghet, hur fungerar det i verkligheten (referensobjektobjekt eller prototyp,
som följs upp årligen och under längre perioder).
Samlad dokumentation med slutanvändarfokus (behovsanalys)
Tids- och platsspecifik analys av tillgång (aska) och efterfrågan
(vägkonstruktion med funktion) saknas.
Ovana hos slutkunder och slutanvändare som ställer krav på tydlig och relevant
information och kommunikation.
Engagerade och motiverade slutkunder.
Ekonomiska, miljömässiga och funktionella incitament för alla inblandade parter
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För att nå TRL8 (färdigutvecklad produkt) och TRL9 (verifierad produkt) är det en
förutsättning att engagemang finns från slutkunden. Askproducenterna har fortsatt en
betydande roll i att skapa effektiv hantering, avsättningsmarknader och efterfrågan men
finns också andra faktorer och incitament som kan motivera slutkunder till användning
av askor. Som exempelvis minskad miljöpåverkan och funktionalitet.
Som exempelvis på funktionalitet finns erfarenheter som visar på att underhållsbehovet
på vägen minskar vid användning av askor. Kan det påvisas att aska kan ersätta
traditionella material med bättre kvalitet, ökad livslängd och minskade drift- och
underhållskostnader som följd, väcker det väghållarens intresse.
Hur skall då dessa avsättningsmarknader och efterfrågan skapas? En naturlig
utgångspunkt är vilka bekymmer och behov som slutkunden kan tänkas ha (pains and
gains).
Slutkunders och slutanvändarnas kunskap om ekonomi, teknik, miljö/resursperspektiv
är några av de faktorer som måste tillgogoses för att nya avsättningsmarknader
överhuvudtaget skall vara möjligt att skapa. För att knyta ihop kretsloppen måste också
återvinnings- och renhållningsbolag, entreprenörer och projektörer involveras och
utbildas. Omfattande kunskap finns tillgängligt.
En bidragande aspekt för att skapa nya marknader kan även vara utnyttjande av s k
funktionsentreprenader. Grundprincipen för dessa är att större flexibilitet lämnas för
användning av alternativa metoder och material.
Rekommenderade åtgärder för fortsatt forskning är:
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TRL7/8 – Uppdatering av handböckerna med vunna kunskaper. Processer
kopplade till anmälan/tillstånd samt avtalskonstruktioner och
ansvarsförhållanden mellan avfallsproducenter, projektörer, upphandlare,
återvinnings- och renhållningsbolag, entreprenör och slutkunder behöver
tydliggöras.
TRL7/8 – Vad gäller dimensionering och utformning av överbyggnader som
helhet är det tydligt att de egenskaper som kan mätas i laboratorium behöver
korreleras genom kontroll och uppföljning av redan genomförda projekt som
nya referensprojekt. Önskvärt är att tillämpa ett gemensamt förhållningssätt för
dimensionering och utförande som också kommer att vara robust i ett
framtidsperspektiv.
TRL8 – Hur skall materialet tas om hand när konstruktionen tjänat ut ? Vilka
möjligheter finns och vilka kostnader ? Vilket då skall ställas i relation till
bygg-, drifts-, och underhållskostnader under livslängden.
TRL8/9 – Beskrivning av mekanismer som kan bidra till att konstruktionens
tekniska och miljötekniska egenskaper förändras på kort-, medel- och
långsiktiga perspektiv. Det finns också ett behov att definiera vad dessa
förändringar innebär.
TRL9 – Prioritera metodik och projekt där aska ger bättre funktion, prioritera
regionala områden där god tillgång finns på aska samt att prioritera projekt där
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slaggrus används. Slaggrus utgör den största volymen och är vanligast
förekommande. Därutöver andra mindre volymer av askor med högre kvalitet
och eller där potentiella avsättningsmarknader kan identifieras. Önskvärt är att
slutkunder, projektören och entreprenörer är drivande i den typen av projekt.

Figur 1.1 : Antalet rapporter och hur de analyserats med klassning på de olika TRL-nivåerna. Där TRL1
är idéstadiet och TRL9 nått nivå där produkten eller tjänsten är färdigutvecklad.
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1. BAKGRUND
Utgångspunkten är att askor i liten utsträckning används för konstruktionsändamål,
undantaget för sluttäckning av deponier. Under lång tid har ett stort antal FoUrapporter, utredningar och projekt genomförts. Bedömningen är att tillämpningar i vilka
askor för konstruktioner har nått en i kommersiell nivå är få. Se figur 1.1.
Det har finansierats ett stort antal projekt i syfte att kunna nyttja askor i ett antal
verifierade användningsområden.
Inför framtida satsningar krävs en analys av hur långt askorna har kommit i
godkännandeprocessen enligt TRL-skalan (Technical readiness level). Med denna
analys som grund identifieras de bakomliggande skälen till utvecklingens avstannande
samt var fokus bör läggas för att förändra denna situation.

Figur 1.2

Principskiss för TRL-skala (Technical readiness level) med tillhörande steg för
att nå en verifierad produkt- eller tjänstavvändning.

1.1. Syfte och målsättning
Syftet med rapporten är att beskriva hur långt olika askanvändningar nått på TRL-skalan
och ge en indikation på vilka delar av TRL-skalan är mest utredda.. Målsättningen är att
utifrån denna analys ge förslag på hur fortsatt forskning och åtgärder skall prioriteras för
att nå längre på utvecklingsstegen.
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1.2. Metod och material
1.2.1. Metod
I projektet ingår som en del att visa på omfattningen av det redan genomförda arbetet
och ge en överblick hur långt dessa arbeten nått. Ett antal rapporter har bedömts
medutgångspunkt i en utvecklingsstege där första steget är en idé och sista steget där
praxis formulerats och förankrats genom en produkt- eller tjänstanvändning. Följande
aspekter är av intresse:
‐
‐
‐

Vilka typaskor som syntesen omfattar.
Antalet rapporter, utredningar och projekt per material/användning.
Indelning i utvecklingssteg, med TRL-skalan som utgångspunkt.

Underliggande rapportdatabas som utgör grunden för ovanstående presentation skall
dessutom ha sökbarhet för vidare utveckling och analys;
‐
‐
‐
‐

Spårbarhet, referenskällor.
Slutanvändningsområden för askan studerad i rapporten.
Mer detaljerat vad som gjorts inom projektet än vad TRL skalan beskriver.
Har slutanvändarens eller avfallsproducentens intressen varit styrande?

Ambitionen har inte varit att samla alla projekt och studier som gjorts i Sverige.
Avgränsning har gjorts till källorna Värmeforsk, Avfall Sverige, Luleå tekniska
universitet, CBI, SP och VTI och SGI., vilket torde utgöra en tillräckligt statistiskt
säkerställd grund.
Avgränsning har också skett för rapporter daterade före 1999, med enstaka undantag
vad gäller VTI:s referensdatabas.
Rapportens referenser finns sammanställda på www.cbi.se.
1.2.2. Godkännandeprocessen vs TRL-skalan
Metoden som användes är att för respektive rapport/artikel beskriva hur långt materialet
kommit i ”godkännandeprocessen” respektive i ”technical readiness level” (TRL).
”Godkännandeprocessen” som visar hur det modifierade materialet/ konstruktionsdelen
klarar de funktionskrav som ställs, har ekonomisk potential och är fördelaktig ur
miljösynpunkt. Se figur 1.2. Godkännandemetodiken kan delas upp i tre steg:
-

Bedömning av metodens möjligheter

-

Godkännande

-

Projektering och utförande

Bedömning av metodens möjligheter
I detta steg görs en översiktlig värdering av metodens möjligheter med avseende på
ekonomi, teknik, aktörsintresse och miljöhänsyn. Avgörande faktorer är:
‐
‐

54

Identifiera och förankra metodens fördelar hos aktörerna.
Värdera riskerna för samtliga berörda parter.
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‐
‐
‐

De ingående materialen skall ha tydlig beskrivning och när så krävs analys.
En bedömning av funktion, miljöpåverkan och att de standarder som används för
metoden beskrivs.
Skall vara väl dokumenterat avseende att material och metod uppfyller krav på
funktion, är ekonomiskt fördelaktig och klarar miljökrav.

Referensobjekt kan nyttjas för att identifiera brister och risker, men också fördelar och
möjligheter med metoden. Referensobjekt är nödvändigt för jämförelse med befintliga
metoder.
Viktigt att den information som samlas utgör ett tillräckligt beslutsunderlag för alla
inblandade aktörer. Samt att det belyser faktorer som är otillräckligt undersökta.
Godkännande – Tillämpningar som visat sig ha bärighet utreds i detalj i referensobjekt
som konstrueras enligt de gällande förutsättningarna och förhållanden. Tillsammans
med slutanvändaren utarbetas detaljerad kravspecifikation för metoden. Referensobjekt
används för att utveckla dimensioneringsmodell och beskrivning på utförande och
kontroll. Riskvärdering av metoden skall ingå.
Projektering och utförande – I de två första stegen tas fram underlag för att i full skala
kunna projektera och dimensionera det modifierade materialet för en applikation i en
geokonstruktion.

Figur 1.3:Godkännandeprocessens olika steg mot praxis och acceptans.Nyckel mellan
”godkännandeprocess” och TRL redovisas i figur 1.3.
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Projektering, utförande

Status

Praxis

Projekt (Summering)

Godkännande

Kommunikation

Validering

Kravdokument

Livscykelperspektiv
Demonstration &
Referensobjekt Teknik
Miljö
Teknik

Metodens möjligheter

Teknikutveckling

Plattform
Nyckelaktörer
Potentialbedömning
Idè

Technical level of readyness

Definition
Fully integrated with operational hardware/software
Verifierad produkt/
systems. Actual system has been thoroughly demonstrated
Tjänstanvändning
and tested in its operational environment. All
documentation completed. Successful operational
experience. Sustaining engineering support in place.
End of system development. Fully integrated with
TRL 8
operational hardware and software systems. Most user
Produkt/ Tjänst
Actual system completed and "mission
documentation, training documentation, and maintenance
färdigutvecklad
qualified" through test and
documentation completed. All functionality tested in
demonstration in an operational
simulated and operational scenarios. Verification and
environment (ground or space):
Validation (V&V) completed.
System prototyping demonstration in operational
TRL 7
environment. System is at or near scale of the operational
Prototyp demonstreras i
System prototyping demonstration in
system, with most functions available for demonstration and
verklig tillämpningsmiljö
an operational environment (ground or
test. Well integrated with collateral and ancillary systems.
space):
Limited documentation available.
TRL 6
Prototyping implementations on full‐scale realistic
System/subsystem model or
Prototyp på delsystem
problems. Partially integrated with existing systems. Limited
prototyping demonstration in a
demonstreras i drift
documentation available. Engineering feasibility fully
relevant end‐to‐end environment
demonstrated in actual system application.
(ground or space):
Thorough testing of prototyping in representative
TRL 5
environment. Basic technology elements integrated with
Prototyp på delsystem
System/subsystem/component
reasonably realistic supporting elements. Prototyping
demonstreras i relevant miljö
validation in relevant environment:
implementations conform to target environment and
interfaces.
TRL 9
Actual system "mission proven"
through successful mission operations
(ground or space):

Enkel prototyp valideras i
laboratoriemiljö

TRL 4
Component/subsystem validation in
laboratory environment:

Standalone prototyping implementation and test.
Integration of technology elements. Experiments with full‐
scale problems or data sets

Proof of concept validation. Active Research and
Development (R&D) is initiated with analytical and
laboratory studies. Demonstration of technical feasibility
using breadboard or brassboard implementations that are
exercised with representative data.
TRL 2
Applied research. Theory and scientific principles are
Tekniskt koncept formuleras Technology concept and/or application focused on specific application area to define the concept.
formulated:
Characteristics of the application are described. Analytical
Transition from scientific research to applied research.
Grundläggande principer
TRL 1
Essential characteristics and behaviors of systems and
observeras
Basic principles observed and reported:
architectures. Descriptive tools are mathematical
formulations or algorithms.

Karakteristiskt koncept visas
genom analys och experiment

TRL 3
Analytical and experimental critical
function and/or characteristic proof‐
ofconcept:

Figur 14 : Nyckel mellan TRL och godkännandeprocess.

I ”godkännandeprocessen” görs också en bedömning om rapporten har producent- eller
slutanvändarperspektiv, se figur 1.4.
Producentperspektivet har delats in i resurs och tillgång, där



Aska av en specifik typ är en resurs, som har vissa egenskaper (teknik/miljö).
Tillgången på aska beskriver en viss typ av aska i tid och rum, dvs en producents
aska som kan förse en region (i en viss applikation).

Slutanvändarperspektivet har delats in på motsvarande sätt:



Efterfrågan (i tid och rum), slutanvändare planerar bygga
Behov, där behovet kan vara bättre funktion, längre livslängd etc.

Detta är relaterat till begreppet ”push and pull”, där push avser producenternas vilja att
föra ut ett material på marknaden, och pull avser slutanvändarnas efterfrågan av
materialet.
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Figur 1.4 :Bedömning om rapporten har producent- eller slutanvändarperspektiv.

1.2.3. Askor och användningsområden - Avgränsningar
Slaggrus är avfallsbranschens namn på förädlad bottenaska från förbränning av
hushålls- och industriavfall i en rosterpanna. Magnetisk metallseparation och lagring en
viss tid utomhus är exempel på förädling. Materialets egenskaper påverkas av avfallet,
förbränningsprocessen och lagringen och varierar alltså mellan olika anläggningar.
Följande tillämpningar fanns det hänvisning till i referenserna:
A.
B.
C.
D.
E.

Vägar - vägkroppar, cykelvägar, skogs- och grusvägar
Arbetsytor, p-platser
Sluttäckning deponier
Dränering
Bullervall, brandskyddsvall, koldioxidfälla eller motsvarande

Flygaska baserat på bio- och kolbränslen och har använts under många år som material i
mark och vägbyggnad. Det används bland annat som bär- och förstärkningslager i
grusvägar, deponisluttäckning och som bindemedelskomponent. Erfarenheterna är goda
och materialet har bidragit till god funktion, t ex förbättrad bärighet, bättre
tjälegenskaper och god beständighet. Följande tillämpningar fanns det hänvisning till i
referenserna:
A.
B.
C.
D.

Vägar - vägkroppar, cykelvägar, skogs- och grusvägar
Arbetsytor, p-platser
Stabilisering/solidifiering av ”blöta massor” exempelvis leror, sediment etc
Sluttäckning deponier

Bottenaska (biobränsle) är restmaterial som faller till botten av en panna vid
förbränning av fasta bränslen. Askans egenskaper och användningsmöjligheter påverkas
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av bränslet, panntypen, förbränningsprocessen och eventuell lagring eller förädling efter
förbränningen. Följande tillämpningar fanns det hänvisning till i referenserna:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

58

Vägar - vägkroppar, cykelvägar, skogs- och grusvägar
Arbetsytor, p-platser
Sluttäckning deponier
Dränering
Bullervall, brandskyddsvall, koldioxidfälla eller motsvarande
Övrig användning – egna förslag om standardtillämpning enligt ovan saknas.
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2. LITTERATURSAMMANSTÄLLNING
2.1. Aska som konstruktionsmaterial - sammanfattning TRL-nivåer
Rapporter sammanställda från Värmeforsk, Avfall Sverige, LTU, CBI, SP,VTI och SGI
har indelats efter TRL-nivåer, en eller flera nivåer per rapport. Denna sammanställning
redovisas i diagrammen nedan. I figur 2.1 visas alla rapporter, efter typ av material och
TRL-nivå. I figurerna 2.2-2.5 visas samma data som i figur 2.1, men med en graf per
material.
I två av rapporterna förekommer två material, då har dessa rapporter räknats en gång per
material. Ett flertal rapporter har tilldelats mer än en TRL-nivå – då har dessa räknats en
gång per nivå. Summan av antalet referenser som visas i staplarna är alltså större än
antalet rapporter, staplarna visar istället på antalet gånger ett material studerats på varje
TRL-nivå.

Figur 2.1 FA är flygaska, BA är bottenaska, SG är slaggrus indelat i olika TRL-nivåer.

Som framgår är vissa material betydligt mer studerade än andra. Flygaska har totalt 78
referenser fördelade på 34 rapporter. Slaggrus har 40 referenser fördelade på 23
rapporter. Summan är större än antalet referenser eftersom många rapporter behandlar
flera TRL-nivåer.
Ungefär en tredjedel av referenserna som rör flygaska berör TRL2 (som innefattar
”potentialbedömning”, ”nyckelaktörer”, ”plattform”). Många av rapporterna är
potentialbedömningar, men vissa behandlar också nyckelaktörer och plattform.
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Nivåerna TRL3-5; är också välstuderade för flygaskor. I huvudsak behandlar
rapporterna ”teknikutveckling”, ”miljö” och ”demonstration”.
För slaggrus är mönstret liknande, förutom att det finns betydligt färre rapporter som
hanterar TRL2. Materialen bottenaska, aska generellt och avfall har endast ett fåtal
referenser var, därför är det svårt att utläsa mönster.
Sammanfattningsvis kan man säga att många av rapporterna behandlar ämnen som
potentialbedömning och miljö, men att betydligt färre uppnår TRL-nivån där prototyp
på delsystem demonstreras i relevant miljö (TRL5).
Det innebär att de flesta materialen studeras teoretiskt i en viss applikation och deras
egenskaper testas i främst i laboratoriemiljö. Färre rapporterade projekt har genomförts i
driftmiljö, dvs där prototyp på delsystem demonstreras i drift (TRL6).
2.2. Diskussion
2.2.1. Flygaska
För att komma vidare på utvecklingsstegen vore det därför önskvärt att initiera
demonstrations- och valideringsprojekt på särskilt de teoretiskt och laboratoriemässigt
välstuderade materialen flygaska och slaggrus.

Figur 2.2

60

Flygaska som konstruktionsmaterial. Antalet rapporter som berör olika TRL-nivåer.
(Enstaka rapporter berör flera TRL-nivåer). Antalet rapporter mellan 1991-2014 som
ingick i bedömningen är 34.
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Det stora antalet potentialbedömningar, TRL2 kan härledas till att flygaskor har flertalet
användningsområden.
Flygaska i grusvägsapplikation och arbetsytor med stabiliserat förstärkningslager har
kommit längst i TRL-skalan, där det finns ett antal färdigutvecklade tjänster/produkter
(Mälarenergi/Econova mfl.).
Stabilisering och soldifiering av muddermassor med bio- och kolflygaskor som
bindemedelskomponent har används bland annat i Gävle hamn, www.Smocs.com.
Applikationen saknar vägledning.
En vägledning baserat på erfarenheter från användning av bottenaska som
vägkonstruktionsmaterial beskrivs i handboken Flygaska i mark- och vägbyggnad.
Grusvägar (SGI:s informationsserie Nr 18:4, 2006). Med denna handbok nås TRL7, dvs
prototyp demonstreras i verklig tillämpningsmiljö. Applikationen används bland annat i
Uppsala län.
I 20 rapporter berörs flygaska som resurs och i 25 av rapporten berörs tillgången på
flygaska, medan efterfrågan och funktionen hos flygaskor i konstruktion berörs i 13
rapporter. Behovet av exempelvis flygaska som bindemedelskomponent i olika
tillämpningar berörs i tre av rapporterna.
2.2.2. Slaggrus
En vägledning baserat på erfarenheter från användning av slaggrus som
vägkonstruktionsmaterial beskrivs i handboken Slaggrus i väg- och anläggningsarbeten
(SGI:s informationsserie Nr 18:5, 2006). Med denna handbok nås TRL7, dvs prototyp
demonstreras i verklig tillämpningsmiljö. Sedan 2007 finns det ett stort antal rapporter
på temat Utvärdering av miljöpåverkan vid användning av slaggrus.
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Figur 2.3

Slaggrus som konstruktionsmaterial. Antalet rapporter som berör olika TRL-nivåer.
(Enstaka rapporter berör flera TRL-nivåer). Antalet rapporter mellan 1997-2015 som
ingick i bedömningen är 23.

Det bör noteras att flertalet rapporter har fokus på TRL4, med bedömning av slaggrusets
lakningsegenskaper.
Tio rapporter har slaggrus som resurs som utgångspunkt, medan i tio rapporter berör
tillgången. Efterfrågan på slaggrus som funktion i konstruktion berörs i 11 rapporter.
Behovet av ballast med de funktioner där slaggrus kan ersätta naturligt ballastmaterial
berörs inte.
2.2.3. Bottenaska
En vägledning baserat på erfarenheter från användning av bottenaska som
vägkonstruktionsmaterial beskrivs i handboken Bottenaskor från kol-, torv- och
biobränsleeldning i väg- och anläggningsarbeten (SGI:s informationsserie Nr 18:6,
2010). Med denna handbok nås TRL7, dvs prototyp demonstreras i verklig
tillämpningsmiljö.
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Figur 2.4

Bottenaska som konstruktionsmaterial. Antalet rapporter som berör olika TRL-nivåer.
(Enstaka rapporter berör flera TRL-nivåer). Antalet rapporter mellan 2003-2014 som
ingick i bedömningen är 11.

I åtta rapporter berörs resursen och i fem rapporter berörs tillgången på bottenaska,
medan efterfrågan på bottenaska med funktion i konstruktion berörs i en rapport.
Behovet av ballast med de funktioner där bottenaska kan ersätta naturligt ballastmaterial
berörs inte.
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3. ANALYS OCH SLUTSATSER
3.1. Godkännandeprocessen
En viktig del i godkännandeprocessen för en metod är att det finns en vägledning som
beskriver ramarna för hur material, konstruktionsdel och konstruktion ska utformas,
utföras och kvalitetssäkras.
Som det framgår av figuren nedan har godkännandeprocessen för metoder som
använder askor nått längst främst i vägtillämpningar, se flygaska, bottenaska och
slaggrus. Vägledningar baseras på att prototyp demonstreras i verklig tillämpningsmiljö
(TRL7). Det är tydligt att de i litteraturundersökningen redovisade projekten kan nå till
denna nivå med finansiering från producenten och eller stöd från en
intresseorganisation.
För att nå nästa TRL-nivå, produkt färdigutvecklad (TRL8), i detta fall att metoder med
askor i en viss tillämpning är färdigutvecklade, krävs det att det finns en tydlig
slutanvändare som efterfrågar produkten.
Efterfrågan kan vara baserad på ekonomi, miljö eller funktion, men där materialet
uppfyller en miniminivå för respektive parameter. För att nå en kommersiell nivå krävs
därför att produkten är verifierad, dvs godkänd av användare och i detta fall även
miljömyndighet. En verifierad produkt har med andra ord ett pris och en fungerande
marknad. Kvittblivning för lägst pris tenderar att bromsa utvecklingssatsningar.

Figur 3.2

64

Applikationer, och askor som funktionsmaterial med tillhörande uppnådd TRL-nivå.
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3.2. Från resurs till efterfrågan
Referenserna behandlar nästan uteslutande aska som resurs, tillgång och/eller
efterfrågan på aska i en konstruktionsdel.
Få av rapporterna berör behovet av de funktionsmaterial som askan kan ersätta. Fokus
kommer från ett producentperspektiv, medan slutanvändarperspektivet med
slutanvändarens behov av funktion, kvalitet, mängd berörs enbart ytligt.

Figur 3.1

Andel av rapporten som berör aska som resurs, tillgång, efterfrågan respektive behov.

3.3. Resurs vs behov
3.3.1. Resurs – askor från producentperspektiv
I dagsläget är det främst askproducenter som driver utvecklingen av metoder som
använder askor. De vill föra ut sitt material på en marknad som ännu inte existerar
(PUSH) eller kvittbliva det. För de material och tillämpningar där det finns en
vägledning, kvalitetssäkring av material och utförandemetodik, samt verifierad funktion
i konstruktion finns det idag ett antal huvudsakliga hinder för att skapa en marknad ,
följande kan identifieras:







Att produkten har sitt ursprung i avfall kan upplevas som ett hinder.
Slutanvändares behov av en funktion och askors funktion och egenskaper har
inte matchats i tillräckligt hög grad
Kvalitetssäkring saknas
Otillräcklig tillgång på tillräckliga volymer
Demonstration av trygghet saknas; hur fungerar det i verkligheten
(referensobjektobjekt eller prototyp, som följs upp årligen och under längre
perioder).
Samlad dokumentation med slutanvändarfokus (behovsanalys) saknas
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Tids- och platsspecifik analys av tillgång (aska) och efterfrågan
(vägkonstruktion med funktion) saknas.
Samlad information riktad till slutanvändare saknas
Avsaknad av engagerade slutanvändare
Avsaknad av ekonomiska incitament för alla inblandade aktörer

3.3.2. Behov – askor från avnämarperspektiv
Ett typexempel på en nödvändig fokusändring gäller flygaskor som
bindemedelskomponent vid terrasstabilisering. Underhållsbehovet av vägnätet i Sverige
ökar och stabilisering av terrass/obundna lager håller på att bli en etablerad teknik i
Sverige tack vare metodens positiva inverkan på bl.a. kvalitet, livslängd, drift och
underhåll. Ett hinder för metoden stabilisering av terrass/obundna lager är dock att
investeringskostnaden förväntas bli något högre än för andra bärighetshöjande åtgärder
som normalt tillämpas idag. I gengäld innebär metoden att vägkonstruktionens livslängd
förlängs avsevärt och att DoU-behovet minskar, vilket bidrar till klimatsmarta vägar
med god funktion och ekonomi. Idag tillämpas metoden av olika ”kunskapare” på flera
håll i landet. Traditionellt nyttjas kalk, cement och merit som bindemedel. Genom att
nyttja flygaskor, från bio- torv- och kolbränsle tillsammans med traditionella
bindemedel kan kostnaderna för bindemedel minskas. Allt fler är medvetna om att
klimatsmart bindemedel anpassat för förhållanden i kallt klimat för stabilisering av
skogsbilvägar till riksvägar kan bidra till lägre totalkostnader, bättre vägkvalitet och är
rätt i tiden! Det finns alltså ett klart definierat behov hos slutanvändarna som askor kan
uppfylla. I detta fall är det tydligt att när/om terasstabiliseringsmetoden utvecklas
skapas det behov av miljösmarta bindemedel (PULL). Finns det flygaska som
kvalificerar sig som bindemedelskomponent (PUSH) skapas det en marknad.

Figur 3.2

Push & pull, dvs producent och avnämare strävar åt samma håll.

Det är tydligt att för att nå TRL8 och TR9 (verifierad produkt) behövs ökat engagemang
från avnämaren med bibehållet intresse från producentsidan. Här har producenter en
uppgift att ta fram underlag som hjälper till att väcka avnämarens intresse för att
använda aska. Underlagen bör prioritera askor som komplement till traditionella
konstruktionsmaterial eftersom det medför att det räcker med mindre volymer aska men
med högre kvalitet. Drivkraften är att bygga kostnadseffektiva och driftssäkra vägar.
Tre avnämargrupper - väghållare, projektörer och entreprenörer - bedöms vara drivande,
och underlaget bör därför rikta sig till dem.
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3.4. Slutsatser och rekommendationer
Bedömningen är att största utvecklingspotentialen är att utgå från slutanvändarnas
problemställning och behov (pains and gains). För att använda askor regelmässigt
behöver användarna kunskap avseende en fördjupad bedömning av ekonomi, teknik,
miljö/resursperspektiv och marknad (tillgång, efterfrågan/behov). Avnämare,
entreprenörer och projektörer är inte van att hantera dylika lösningar med aska i
konstruktion.. Ett bredare perspektiv på kostnadsbilden t ex genom sk
funktionsentreprenader bör kunna fungera som stöd för implementering av metoden.
Rekommenderade åtgärder för fortsatt forskning är:












TRL7/8 – Uppdatering av handböckerna med vunna kunskaper. Processer
kopplade till anmälan/tillstånd samt avtalskonstruktioner mellan beställare,
projektör och entreprenör behöver tydliggöras.
TRL7/8 – Vad gäller dimensionering och utformning av överbyggnader som
helhet är det tydligt att de egenskaper som kan mätas i laboratorium behöver
korreleras genom kontroll och uppföljning av befintliga projekt. I detta
sammanhang kommer det vara centralt att tillämpa ett gemensamt
förhållningssätt för dimensionering och utförande som också kommer att vara
robust i ett framtidsperspektiv.
TRL8 – Hur skall materialet tas om hand när konstruktionen tjänat ut ? Vilka
möjligheter finns och vilka kostnader ? Vilket då skall ställas i relation till
bygg-, drifts-, och underhållskostnader under livslängden.
TRL8/9 – Beskrivning av mekanismer som kan bidra till att konstruktionens
tekniska och miljötekniska egenskaper förändras på kort-, medel- och
långsiktiga perspektiv. Det finns också ett behov att definiera vad dessa
förändringar innebär.
TRL9 – Utvärdera tekniska och miljötekniska egenskaper och beskriva
tillverknings- och nyttoaspekter (utförande, ekonomi mm) med målsättningen att
det ska tjäna som underlag för att bedöma applikationens potential
TRL9 – Prioritera metodik där aska ger bättre funktion, istället för att fortsätta
som idag, med en långsamt ökad användning och acceptans samt verksamhet
inriktad på en billig avsättning för askan i enstaka projekt. Här finns plats för
askor som komplement till traditionella konstruktionsmaterial, och det räcker
med mindre volymer men aska med högre kvalitet. Drivkraften är att bygga
kostnadseffektiva och driftssäkra vägar och optimera byggkostnader mot drift
och underhållskostnader. Väghållaren, projektören och entreprenören bedöms
vara drivande.
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FÖRORD
Att projektet kommit till stånd har huvudsakligen tre utgångspunkter.






Av de c:a 1,3 – 1,4 miljoner ton aska som lämpar sig som konstruktionsmaterial
avsätts närmare 70 % av volymen för sluttäckning av deponier. Dessa kommer att
inom de närmaste 5‐10 åren i stort vara avslutade varför andra avsättningslaternativ
måste skapas. Att deponera askan innebär stora kostnader, osäkerhet råder om
tillräcklig kapacitet finns på de då kvarvarande deponierna och är ett slöseri med en
bra resurs. (Syntes av Värmeforsks program ”Miljöriktig användning av askor 2009‐
2011” 2012 : 1239, Birgitta Strömberg)
En stor mängd studier, projekt och forskning har genomförts men mycket lite av
detta har resulterat i kommersiell tillämpning för användning utanför
avfallsanläggningarna.
Vad som redan från början framgått är att näst intill samtliga projekt har initierats
och bekostats av askproducenter. För att driva utvecklingen framåt krävs drivkrafter
för alla inblandade. Från askproducenter, slutkund och slutanvändare samt de
aktörer som har att utföra det praktiska arbetet och övriga parter.

Med dessa utgångspunkter gjordes en analys av nuvarande situation som var vägledande för
hur projektet formats. Syftet är att identifiera vilka de avgörande faktorerna och
förutsättningarna är som underlättar att använda askor i större omfattning utanför
avfallsanläggningarna och mer rutinmässigt för konstruktionsändamål.
Målet med projektet är att utarbeta förslag på hur styrmedel, praktiska och miljömässiga
förutsättningar, sambanden dem emellan, ekonomiska incitament och samverkan mellan
alla inblandade aktörer och parter kan skapas. En grundläggande förutsättning för
genomförandet är att involvera alla inblandade som bidrar till och påverkar hur vi kan sluta
kretsloppen med miljöhänsyn och på ett effektivt sätt.
Denna rapport är sammanfattad och skriven av Ingemar Eklöf med hjälp av övriga deltagare i
projektgruppen.
Projektet drivs av VTI Svenska Väg och Transportforskningsinstitutet med Novus Ecosystems
AB (Ingemar Eklöf) som projektledare, i samverkan med CBI Betonginstitutet, Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, Ecoloop AB och Svenska Energiaskor. Finansiärer av projektet är
Avfall Sverige, Billerud Korsnäs AB, Dåva Deponi & Avfallscentrum AB, Econova Recycling AB,
Ekokem AB, Halmstad Energi & Miljö AB, Borås Energi & Miljö AB, SRV Återvinning AB, Telge
Återvinning AB, Ragn‐Sells AB och Stora Enso AB.
Linköping 2015‐10‐29
CBI Betonginstitutet
SP
Ecoloop AB
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INTRODUKTION
Statusrapporten utgör en del av de bakgrundsdata som skall skapa grunden för WorkShop
den 4 november, vilken är en central del i projektet. Rapporten utgör inte någon slutrapport
vilket kommer att sammanställas efter att WorkShop är genomfört och alla fakta och förslag
vidarebehandlats.
Denna rapport behandlar slaggrus, bottenaska och flygaska (från eldning av biobränsle) och
utgör en del av faktainsamling i projektet ”Teknisk, praktisk, kommersiell, miljömässig och
juridisk tillämpbarhet för användning av askor till konstruktionsändamål ”. Den
faktainsamlingen som skett under augusti t o m oktober 2015 har i huvudsak följande källor ;








”Analys av genomförda projekt och studier askor för konstruktionsändamål” som
redovisas i sin helhet i separat rapport. Rapporten baseras på samlad öppen kunskap
i de rapporter som har tagits fram under åren 2004 – 2015 av Värmeforsk (numer
Energiforsk), SP, SBI, Avfall Sverige, SGI,VTI och Luleå tekniska universitet och Lunds
Universitet.
Intervjuer med 3 st renhållningsbolag (SRV Återvinning, Telge Återvinning och DÅVA
Avfalls och Deponicentrum), 2 st renhållnings och energibolag (Halmstad Energi och
Miljö och Borås Energi och Miljö), 1 st återvinningsföretag (Ragn‐Sells), 1 st
pappersindustri (Stora Enso Hyltebruk) samt 1 st energibolag ( Vattenfall Värme
Uppsala), 2 st intressebolag (Sveriges Kommuner och Landstingsförbund och Avfall
Sverige). Intervjuerna har genomförts enligt en fastställd frågelista som de
intervjuade fått ta del av en tid innan.
Informationsinhämtning från publicerade rapporter och handledningar från Svenska
Energiaskor, Avfall Sverige, Svebio, Energiforsk, Naturvårdsverket och Svensk
Fjärrvärme.
Omvärldsanalys avseende regelverk för användning av bottenaskor från
avfallsförbränning i fem länder som utförts av Anders Hedenstedt SP på uppdrag av
Svenska Energiaskor

Syftet med denna faktainsamling och rapporten är att med ett brett underlag visa hur långt
tillämpningen av aska för konstruktion utvecklats och vilka faktorer som på olika sätt
påverkar vilket beskrivs i avsnittet Nuläge. Under rubriken Utveckling har vi för avsikt att
identifiera och påvisa viktiga aspekter och synpunkter som framkommit under
faktainsamlingen. Vilket leder fram till vad vi skall fokus på inför WorkShop 4 november och
i det efterföljande arbetet med slutrapporten och som beskrivs i ett antal initierade
frågeställningar.
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Nuläge
Avgränsning och definition askor (Sverige)
I projektet innefattas inte flygaska från avfallsförbränning. De asktyper som omfattas i detta
projekt har definierats enligt följande :





Flygaska från biobränsle.
Bottenaska från biobränsle.
Slaggrus, bottenaska från avfallsförbränning som genomgått utsortering av järn och
metall samt karbonatiserat (lagrats under 3‐6 månader).
Pannsand, uppstår vid pannor med fluidiserande botten. Förekommer både vid
avfallsförbränning som biobränslepannor.

Potentiellt är c:a 1,3 – 1,4 milj ton lämpliga som konstruktionsmaterial, i ursprunglig form
eller efter behandling.
Askornas innehåll och egenskaper skiljer sig mellan anläggningar och över tid beroende på
vilken typ av bränsle som används, förbränningsteknik, effektivitet i förbränning samt hur
effektiv efterbehandling och sortering är.
Askors ursprung och egenskaper
Bottenaska (biobränsle) faller till botten av pannan vid förbränning i en rosterpanna. Är
grövre till sin struktur än flygaska och innehåller en del sten och grus. Det förekommer även
att returträ eldas i biobränslepannor och vilket kan leda till högre metallinnehåll. Egenskaper
och användningsmöjligheter påverkas av bränslet, panntypen, förbränningsprocessen och
eventuell lagring eller förädling efter förbränningen.
Slaggrus är avfallsbranschens benämning på en förädlad bottenaska från förbränning av
hushålls‐, och industriavfall i en rosterpanna. Magnetisk järn och metallseparation och
lagring viss tid är exempel på förädlingsprocesser. Materialets egenskaper påverkas av
avfallet, förbränningsprocessen och lagringen och varierar mellan olika anläggningar och
över tid.
Flygaska (biobränsle) har normalt högt kalkinnehåll vilket får effekten att den har bindande
och härdande egenskaper i torr form. I kombination med att askan är fingranulerad så blir
resultatet en hård och tjältålig yta med hög bärighet. De försök som genomförts visar att
askan härdar under lång tid och arbetsytor och vägar som konstruerats med flygaska kräver
betydligt mycket mindre underhåll än vid byggnation på traditionellt sätt.
Den bindande förmågan lämpar sig väl även för stabilisering/solidifiering av blöta massor
och med injektering vid instabila grundförhållanden.
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Flygaska från biobränsleförbränning är den aska som har flest tillämpningsområden.
Pannsand uppstår som avfall vid fluidiserande pannor. Förbränningsmetoden baseras på att
botten av pannan består av en sandbädd som genomströmmas av luft. Bränslet tillförs och
blandas med den heta sanden varvid hög förbränning uppnås. Sanden förs med rökgaserna
och avskiljs senare i en cyklon. Denna förbränningsteknik ger generellt mer homogent
förbränt material och mindre problem med organiskt material i askan. Förutom sand kan
avfallet innehålla av slaggrester.
Askor i Sverige
Den senast tillgängliga statistiken är daterad 2012 och har framtagits av Svenska Energiaskor.
Vid det tillfället var den totala mängden 1,7 milj ton. Volymen har ökat då ett antal nya
anläggningar tagits i drift, främst för avfallsförbränning.
Användningsområden
Av den totala tillgängliga volymen som är lämpligt som konstruktionsmaterial avsätts årligen
c:a 1 miljon ton för sluttäckningsändamål eller för vägar och arbetsytor på deponier. I båda
fall skattebefriat som konstruktionsmaterial.
I dagens tillämpningar används och har använts askor för konstruktion enligt följande
(undantaget sluttäckningar) ;
Bottenaska biobränsle
• Vägar och arbetsytor.
Slaggrus (varierande fraktioner)
• Vägar, arbetsytor.
• Dräneringslager.
• Rörgravsfyllning.
Flygaska från biobränsle
• Vägar, arbetsytor.
• Stabilisering av blöta och instabila massor.
Pannsand
• Vägar, arbetsytor.
• Rörgravsfyllning.
Tillämpningarna förekommer både i obunden som bunden form och i blandningar med
andra askor och jungfruligt material.
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Bild 1 : Användning av askor 2012 (Svenska Energiaskor)
Volymer, regional förekomst och avsättningsalternativ
Slaggrus
Av de nämnda asktyperna utgör slaggrus den ojämförligt största delen. Motsvarande drygt
900 000 ton per år. Det är också den aska som är vanligast förekommande i de
befolkningstätaste områdena i Sverige.
Bottenaskutfallet i förhållande till tillförd mängd avfallsbränsle utgör i normalfallet mellan
17‐25 % beroende på förbränningsteknik. Efter utsortering av järn och metall och deponirest
som utgör 6‐10 % av bottensaskan återstår mellan 9‐15 % användbart slaggrus. ( Alternativ
för hantering av askor från avfallsförbränning, Tekniska verken Linköping, Stig‐Olov
Taberman). Totalt finns 32 avfallsförbränningsanläggningar i Sverige varav vi valt att redovisa
de 6 största.
Ort
Verk
Mängd bränsle i ton
Stockholm
Högdalen
749 820
Malmö
SYSAV
571 870
Göteborg
Sävenäs
517 770
Linköping
Gärstad
429 750
Norrköping
Händelö E.ON
398 000
Uppsala
Vattenfall Värme
372 510
Tabell 1 : Statistiken baseras på Avfall Sverige redovisning för 2013.

Bedömd mängd aska
75 000 ‐ 110 000
57 000 ‐ 86 000
52 000 – 78 0000
43 000 – 65 0000
40 000 – 60 0000
37 000 – 56 0000

De därefter närmast kommande 10 verken hanterar mellan 100 – 200 000 ton per år och är
lokaliserade i de 10 största städerna efter ovanstående orter.
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Rimligt är att anta att det också är i de befolkningstätaste regionerna där störst tillväxt pågår
och att det därmed finns behov för olika anläggningskonstruktioner.
Flygaska och bottenaska från biobränsleförbränning
Bilden är mer fragmenterad vad gäller askor från biobränsleförbränning. Flera av
ovanstående avfallsförbränningsanläggningar har också pannor för biobränsle. Större
biobränsleanläggning är i dagarna under uppstart i Värtahamnen Stockholm med Fortum
som ägare. I övrigt finns ett stort antal mindre pannor spridda runt landet.
Som grupp betraktat har massa‐, pappersindustrin den största volymen flygaska. I Sverige
baseras mer än 92 % av pappersindustrins energibehov på förnyelsebara bränslen. Vilket är
världsledande. Koncentration av pappersindustri finns regionalt i södra Småland, norra
Skåne, Halland, i Värmland, Närke, Östergötland, i södra Norrland, Uppland och Dalarna
samt efter Norrlandskusten.
Det råder osäkerhet om den totala mängden askor från biobränsle då olika uppgifter anges
beroende på källa. Variationen är mellan 300 000 – 350 000 ton.
Ort
Västerås
Södertälje
Uppsala
Helsingborg
Stockholm
Sundsvall
Stockholm
Örebro
Norrköping

Verk
Mälarenergi
Söderenergi
Vattenfall
Öresundskraft
Högdalen
Korsta
Hässelbyverken
E.ON
E.ON

Producerad GWh baserat på biobränsle
710
550
355
300
300
290
276
275
260

Tabell 2 : Biobränsleanläggningar 2012 baserat på statistik Svebio.
Ekonomi och kostnader
Vad som framkommit under intervjuer är att avsättning för sluttäckning av deponier och
som konstruktionsmaterial för vägar och arbetsytor på och i anslutning till deponier varierar
från 50 – 150 kr per ton. Transportkostnader tillkommer som varierar avsevärt beroende på
avståndet.
Omhändertagande av bottenaska varierar också där bl a andelen järn och metallinnehåll är
en av de påverkande faktorerna. Olika affärsupplägg tillämpas men undantagslöst anlitas
externa aktörer för sorteringen. I huvudsak svenska entreprenörer men även entreprenörer
från Nederländerna och Danmark.
Flera exempel och varianter finns för affärupplägg. Tämligen vanligt förekommande tar
entreprenören ansvar för all sortering och siktning, utvinningen av järn och metall samt
slutlig avsättning av slaggrus.
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Kostnaden för denna typ av omhändertagande är mellan 100‐200 kr per ton bottenaska.
Kostnaden är i hög grad beroende på gällande priser för utsorterad järn och metall samt
entreprenörens förmåga att finna avsättningsalternativ för slaggruset.
Annat alternativ är att entreprenören endast anlitas för behandlingen och ersätts för
mängden hanterad aska. Uppdragsgivaren säljer utsorterad järn och metall samt tar ansvaret
för omhändertagandet av slaggrus.
Däremellan förekommer flera varianter av överenskommelser och ansvarsfördelningar.
Deponiskatten uppgår till 500 kr per ton men då mycket lite aska idag deponeras har detta
inget genomslag för den totala kostnaden. Undantag för stabiliserad flygaska från
avfallsförbränning vilket inte innefattas i detta projekt.
Med ovanstående undantag bedöms kostnaden för omhändertagande och avsättning av
askor att uppgå till drygt 300 MSEK per år.

Drivkrafter för användning av aska som konstruktionsmaterial
I några av de projekt med återvinning av avfall fall där flera parter och intressenter deltagit
och som nått kommersiellt genomförande finns ett antal slutsatser att dra.
Två sådana exempel är utveckling av FSA (Flygaskstabiliserat rötslam) samt MN/GLS (morän
och grönlutslam). I båda fallen används slutprodukten som tätskikt i sluttäckning av
deponier. I första fallet av kommun‐ och industrideponier och i andra fallet deponier
bestående av gruvavfall. Även om sluttäckningsändamål inte omfattas i projektet har vi valt
att visa på dessa som lyckosamma exempel på genomförande.
Vad gäller FSA initierades utvecklingen av att det fanns god tillgång på avfall och i för
MN/GLS att sluttäckningarna är omfattande och kräver stora mängder material.
Oavsett utgångspunkt, PUSH (utbudsstyrt) eller PULL (efterfrågestyrt), har det funnits en
part som haft starkt intresse att finna bra och kostnadseffektiva lösningar för sitt behov. I
nämnda fall har initiativtagaren också identifierat att det finns en part i andra änden av
kretsloppet som har intressen för en bra lösning. Därigenom har skapats en grund, PUSH och
PULL, vilket är den mest avgörande faktorn för framgång.
Goda exempel på användning
Inom massa pappersindustrin finns flera exempel i Norden där biobränsleflygaska och
grönlutslam används i blandning för iordningställande av arbetsytor och hamnområden men
även för sluttäckningsändamål.

VTI notat 8-2016

77

10

Bild 2 : SCA återvinning av flygaska och grönlutslam Tunadal Sundsvall (SCA Shape Magazin
nr 3 2013)
I Sverige har med framgång och i stor omfattning tillämpats stabilisering av askor för
arbetsytor. Tekniken och tillvägagångsätt skiljer sig åt men bindemedel har i båda fallen varit
cement.
I det ena fallet har aska och cement blandats i stationär och anpassad betongblandare (
Mälarenergi i samarbete med PE Betongteknik och Cementa). Efter att materialet lagts ut
och vältats har konstruktionen avslutats med en toppyta av vältbetong. Produkten är REACH
registrerad och används i produkten Cementbunden Energiaska, CE. För den andra metoden
har cement, strukturmaterial (ex. bergkross) och aska lagts ut och fräst samman,
vattenbegjutits och vältats på plats. Metoden benämns ECA ( Econovas Cementstabiliserade
Aska).
I båda fallen är erfarenheten att ytorna har en större bärighet och slittålighet jämfört med
traditionellt byggda konstruktioner med bärlager och toppyta av asfalt samt att lakningen är
mycket liten då en monolit kropp skapats. Dessutom till en lägre kostnad.
Sammantaget har c:a 40 ha iordningställts där båda dessa metoder tillämpats.
I Malmö har stort antal projekt genomförts där slaggrus från SYSAV använts med omfattande
kontrollprogram som följts upp under många år. Utfallet från dessa uppföljningar visar att
lakningen från ytorna är av mycket låg nivå. (Värmeforsk rapport 1084 Q6‐658 ”Erfarenheter
av miljöpåverkan vid anläggning av slaggrus som förstärkningslager” Peter Flyhammar)
Flygaska har motsvarande i flera fall används för stabilisering och solidifiering av
fyllnadsmassor. Det mer kända exemplet är muddringen av Gävle Hamn där
muddermassorna stabiliserades med flygaska, bl a från Vattenfall Uppsala, i blandningar
med cement och som sedan användes för utbyggnad av hamnen.
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Bild 3 : Cementstabiliserad ask‐, arbetsyta iordningställd på Holmen Braviken sågverk
(Econova)
Motiv för användning av askor för konstruktion
Under de genomförda intervjuerna har framkommit följande motiv för användning i
dagsläget och i prioritetsordning :






Ekonomi
Tillgång på aska
Funktionalitet
Symbolvärde
Resurseffektivitet

Motsvarande har vi också bett om uppskattning om varför inte askor används i större
utsträckning. Där de två förstnämnda har samma viktning :





God tillgång på jungfruligt material till låg kostnad
Byråkrati och tillståndshinder
Oklarheter i regelverk och rekommendationer
Tradition och okunskap

Därutöver framfördes två synpunkter vi valt att lyfta fram. Det ena formulerades som ”Risk
över tid” för slutkund. M a o hur kommer regelverk och rikt‐ och gränsvärden att förändras
över tid som kan ha påverkan på den utförda anläggningskonstruktionen ?
Den andra synpunkten, som till del var självkritisk, var att man aktivt inte sökt
avsättningsalternativ i andra kommunala verksamheters upphandlingar.
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Upphandling och LOU
Under de genomförda intervjuerna har inte kunnat identifierats något fall där man i
upphandling från statliga eller kommunala verksamheter beaktat möjligheten att för
anläggningskonstruktioner använda vad man i dessa sammanhang benämner som sekundära
material.
LCA ( Livscykelanalyser ) ‐ grundprinciper
LCA är en metod att analysera och värdera klimatpåverkan av en produkt, ett material
en tjänst eller en hel konstruktion under dess hela livscykel, ”från vaggan till graven”.
Analyser kan utföras på flera olika sätt för de grundprinciper som gäller för LCA och
resultatet påverkas av vilka metodval som görs.
Centralt är dock att ett livscykelperspektiv används, att ett system definieras och att
systemets resursanvändning och emissioner till luft och vatten kvantifieras på ett
transparant sätt.
Resultatet kan både användas till att jämföra olika alternativ att producera samma funktion.
Till att identifiera var i systemet som den huvudsakliga miljöpåverkan sker som att identifiera
hur processen kan effektiviseras och konstruktionen anpassas för minsta möjliga
miljöpåverkan.
Klimatpåverkan skall relateras till miljömål såsom ”god bebyggd miljö”, ”begränsad
klimatpåverkan” och ”giftfri miljö”.
Dessa miljömål står dock till viss del i konflikt med varandra när det gäller hantering av aska.
Beslut om nyttiggörande eller deponering av askor innebär därför att göra prioriteringar och
finna balans mellan olika miljömål.
LCA metoder innebär en möjlighet att komplettera lokalspecifika riskbedömningar där
utlakning av miljöfarliga ämnen står i fokus, med vidgade systemgränser där även regional
och global påverkan i form av exempelvis växthusgasutsläpp omfattas. Genom att analysen
inkluderar såväl resursförbrukning som emissioner till luft och vatten tydliggör den
även miljönyttan med att återanvända material.
Olika metoder för att återvinna och omhänderta aska ger upphov till olika typer av
miljöpåverkan. I de tester som genomförts av obundet material kan noteras att i obunden
form lakar askorna generellt mer metaller än naturmaterial.
Å andra sidan har laktester som genomförts med bunden aska (med cement) som visat att
konstruktionen i vissa stycken lakade mindre i jämförelse med jungfruligt bergkrossmaterial.
(Från värme till industriyta – analys av aska som konstruktionsmaterial, Amanda Widén Lunds
Universitet 2013)
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Bild 4 : Borrprov från cementstabiliserad ask‐och arbetsyta (Econova)
Naturmaterial sparas om askorna nyttiggörs och även i många fall de emissioner
energiutvinningen skapar. Av bl a det skälet är en bredare belysning nödvändig än att endast
se till innehållet av miljöfarliga ämnen i askor vilket ger ett ofullständigt beslutsunderlag.
Med rätta ställs högre krav på produkter och konstruktioner som har sitt ursprung i avfall
men skall beaktas att jungfruligt material i den totala bilden kan försorsaka större
klimatpåverkan.
För att på ett rättvisande kunna jämföra konstruktioner där aska och andra sekundära
material används i förhållande till jungfruliga material måste samma principer för
livscykelanalyser tillämpas. En sådan jämförelse öppnar därmed möjligheten att på ett
trovärdigt sätt kunna presentera alternativa lösningar.
Hälsa och arbetsmiljö
Av de få studier som genomförts visar på att det finns risker för vad som benämns som
biolösliga fraktioner vid hantering av aska. De ämnen som studerades var arsenik, kadmium,
krom och antimon. Vad som kunde konstateras är att risken för exponeringen ökar ju
mindre partiklarna är.
Därför skall generellt försiktighet tillämpas vid hantering av askor och särskilt då damning
uppstår. De ämnen som förekommer i askan, förutom ovan nämnda, är bl a kalcium, kisel,
aluminium, klorider, sulfater och andra typer av tungmetaller.
(Oral biotillgänglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor. Värmeforsk 2008
: 1056, Christel Carlsson, David Bendz, Celia Jones)
Flygaskor innehåller normalt en hög andel kalciumhydroxid och vid blandning med vatten
hydratiseras denna varpå pH kraftigt ökar. I lakvatten från flygaska har uppmättas så höga
halter som pH 12 och över. Redan vid halter om pH 9‐10 är det så frätande att ögonskydd
skall användas vid hantering.
Analys genomförda projekt och utredningar askor för konstruktionsändamål
I syfte att ge en omfattbar och övergripande bild över var i utvecklingstegen de olika
projekten befinner sig har en TRL‐skala, enligt EU‐norm, tillämpats. Kortfattat avser TRL1
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idéstadie medan TRL9 uppnått praxis, m a o tillämpning i fullskala med färdigutvecklad
produkt.
För att nå, en färdigutvecklad produkt (TRL8), i detta fall att metoder för att använda askor i
en viss tillämpning är färdigutvecklade, krävs det att det finns en tydlig slutkund som
efterfrågar och använder produkten.
Totalt har 96 utredningar, rapporter och projekt omfattats av analysen. Källor är samlad
öppen kunskap som har tagits fram under åren 2004 – 2015 av Värmeforsk, SP, SBI, Avfall
Sverige, SGI, VTI, Luleå tekniska universitet och Lunds Universitet.

Bild 5 : Antalet rapporter och hur de analyserats med klassning på de olika TRL-nivåerna.
Där TRL1 är idéstadiet och TRL9 nått nivå där produkten eller tjänsten är färdigutvecklad.
För att nå TRL8 (färdigutvecklad produkt) och TRL9 (verifierad produkt) är det en
förutsättning att engagemang finns från slutkunden. Askproducenterna har fortsatt en
betydande roll i att skapa effektiv hantering och uppgradering och bidra till att utveckla
avsättningsmarknader men finns också andra faktorer och incitament som kan motivera
slutkunder till användning av askor. Som exempelvis minskad byråkrati och tillståndshinder,
långsiktigt stabila regelverk, minskad miljöpåverkan och funktionalitet.
Hur skall då dessa avsättningsmarknader och efterfrågan skapas ? En naturlig utgångspunkt
är vilka bekymmer och behov som slutkunden kan tänkas ha (pains and gains). Ytterligare är
symbolvärdet av att använda sig av återvunnet material samt kunna tillgodoräkna sig detta i
beräkningarna av en verksamhets totala miljö‐ och klimatpåverkan .

Slutkunders och slutanvändarnas kunskap om ekonomi, teknik, miljö/resursperspektiv är
några av de faktorer som måste tillgogoses för att nya avsättningsmarknader
överhuvudtaget skall vara möjligt att skapa. För att knyta ihop kretsloppen måste också
återvinnings‐ och renhållningsbolag, entreprenörer och projektörer involveras och utbildas.
Omfattande kunskap finns tillgängligt men mycket lite har beaktats och tillämpats.
Slutsatsen är att för vidare utveckling skall kunna åstadkommas bör projekt prioriteras som
definieras enligt TRL 8 och 9. Exempelvis följande :
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TRL7 ‐ 8 : Uppdatering av handböckerna av redan vunna kunskaper. Processer
kopplade till anmälan och tillståndshantering. Ansvars‐ och avtalsförhållanden mellan
parterna behöver tydliggöras.
TRL7‐ 8 : Dimensionering och utformning av konstruktioner behöver i större
utsträckning verifieras kontroll och uppföljning av redan genomförda projekt som nya
referensprojekt. Önskvärt är att tillämpa ett gemensamt förhållningssätt för
dimensionering och utförande som också kommer att vara robust i ett
framtidsperspektiv.
TRL 8 : Hur skall kostnadsaspekterna för byggnation, drift och underhåll balanseras
mot miljöpåverkan ? Både enskilt för konstruktionen som sådan som i jämförelse att
utföra på traditionellt sätt och med jungfruligt material.
TRL8 – Hur skall materialet tas om hand när konstruktionen tjänat ut ? Vilka
möjligheter finns och vilka kostnader ? Vilket då skall ställas i relation till bygg‐,
drifts‐, och underhållskostnader under livslängden.
TRL 8 ‐ 9 : Hur fungerar de mekanismer som påverkar konstruktionens tekniska och
miljötekniska egenskaper ? I ett kort‐, medel‐ och långsiktigt perspektiv.
TRL 9 – Prioritera metodik och projekt där aska ger bättre funktion, regionala
områden där god tillgång finns på aska samt att prioritera projekt där slaggrus
används. Slaggrus utgör den enskilt största volymen och är vanligast förekommande.
Därutöver andra mindre volymer av askor med högre kvalitet och eller där
potentiella avsättningsmarknader kan identifieras. Önskvärt är att slutkunder,
projektören och entreprenörer är drivande i den typen av projekt.

För den fullständiga rapporten se ” Analys av genomförda projekt och studier askor för
konstruktionsändamål 2015‐10‐27”.
Tillståndshantering
Under faktainsamlingen har identifierats att tillsynsmyndigheter i landet har olika syn och
olika tillämpning på snarlika ärenden. De flesta av intervjuade företag har vägt möjligheten
att pröva ärenden där askor skulle kunna vara ett alternativ till att använda jungfruligt
material för anläggningar utanför egna deponier och områden. Beroende på att företagen
bedömt att tillståndsprocessen är alltför omfattande i förhållande till de miljömässiga och
ekonomiska fördelarna har man avstått.
Undantag finns där man nått en större förståelse och trygghet i hanteringen från
myndigheters sida. I det fallet, som avser SYSAV och Malmö kommun, har det under en
längre tid utförts referensobjekt med omfattande kontrollprogram i en nära dialog mellan
myndigheter, anläggare och avfallsproducent.
Generellt där företagen har en gott förhållande med myndigheter kring tillståndsärenden
sker fortlöpande både planerade samrådsmöten som kontakter i tidiga skeden av
tillståndsprocessen.
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Regelverk
I huvudsak är det Miljöbalken som utgör regelverket man har att förhålla sig till i
askhanteringen. Aska är i de flesta fall är definierat som avfall.
Den som vill använda avfall i bygg‐ eller anläggningsprojekt omfattas av krav på anmälan
eller tillstånd. Enligt Miljöprövningsförordningen så krävs anmälan för avfall som återvinns i
anläggningar om risken för förorening endast är ringa. Om risken är mer än ringa krävs
tillstånd.
Om risken är mindre än ringa så krävs varken anmälan eller tillstånd. I de fall användning av
aska är tillståndspliktig söks tillståndet hos respektive länsstyrelse. Anmälan görs till
kommunens miljönämnd.
Denna bedömning av risk avgör endast om den tänkta användningen av aska kräver tillstånd
eller anmälan och inte om användningen är acceptabel eller tillåtlig.
Ytterligare beskrivs i miljöbalken ett ansvar för alla som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning
och återvinning.
Naturvårdsverkets roll och uppdrag
För att belysa den roll Naturvårdsverket har och hur de är kopplade till projektet har några
av uppdragen lyfts fram.
Pågående regeringsuppdrag 2015‐10
Uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp
Naturvårdsverket ska som en del av handlingsplanen för en giftfri vardag bidra till arbetet
med farliga ämnen i ett livscykelperspektiv. Uppdraget ska slutredovisas senast 1 december
2016.
Koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige
Naturvårdsverket ska koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i
svenska land‐, vatten‐ och havsområden. Arbetet ska ske i samarbete med länsstyrelserna,
Havs‐ och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter och aktörer på lokal och regional nivå
när så är relevant.
Plattform för hållbar stadsutveckling
Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket har fått ett
gemensamt uppdrag om att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar
stadsutveckling.

84

VTI notat 8-2016

17

I Sverige bor i dag ca 85 procent av befolkningen i städer och tätorter, en andel som stadigt
ökar. Den pågående starka urbaniseringstrenden innebär både utmaningar och möjligheter
och gör att städerna blir allt viktigare för att skapa förutsättningar för regional tillväxt,
energi‐ och resurseffektivitet, människors välbefinnande och en hållbar samhällsutveckling i
stort.
Naturvårdsverket ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”
I syfte att tillämpa miljöbalkens regelverk utarbetade Naturvårdsverket en handbok 2010
som med några smärre justeringar fortfarande är gällande. Handboken, som är en
vägledning och inte rättsligt bindande, är till för att säkerställa att avfall återvinns i
anläggningsarbeten på ett miljö‐ och hälsomässigt säkert sätt.
Där anges vad miljöbalken säger, vilka principer som gäller beträffande miljömål och
riktvärdesmodellen, beskrivning av förutsättningarna för olika anläggningsändamål, modell
för beräkning samt riktvärden för när föroreningsrisken anses mindre än ringa risk. "Mindre
än ringa risk" innebär att ingen anmälan till den kommunala nämnden behöver göras och
askorna kan användas fritt.

Bild 6 ; Handbokens uppbyggnad
Att den fått stort genomslag hos tillsynsmyndigheter både på Länsstyrelsenivå som på
kommunal nivå råder ingen tvekan. En utredning genomfördes under våren 2015 av
Naturvårdsverket samt synpunkter på handboken inhämtades från intressenter under
sommaren.
Från fler av intressenterna har framförts kritik om att den i många stycken, när den infördes,
försvårade användningen av askor där avsikten egentligen var att det skulle underlätta.
Underlaget är inte sammanställt men enligt Naturvårdsverket tyder resultatet på att
handboken inte fått den tillämpning som var avsett.
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Skälen till varför inte tillämpningen blivit den avsedda återstår att identifiera i den pågående
analysen. Enligt uppgift från Naturvårdsverket kommer sannolikt en omarbetning och
förtydligande av handboken att ske under 2016.
Återkoppling under intervjuer angående tillämpning av handbok
Följande synpunkter och erfarenheter kring tillämpning av handboken har framförts :






Saknas karakterisering
Har gett mer frågor än svar
Tittar för enögt på enskilda parametrar
Saknar tillämpning riktvärden kopplat till användningsområde
Handboken har från tillsynsmyndigheter uppfattats mer som ett regelverk än som
en vägledning.

Involverade aktörer och intressenter
För att vi skall kunna utveckla användningen av askor för konstruktion krävs samspel mellan
många aktörer vilket nedanstående bild visar. En av utgångspunkterna för detta projekt är
att skapa en dialog och förståelse för dessa samband och respektive parts uppdrag och
uppgift i sammanhanget.

Bild 7 : Involverade aktörer kretsloppskedjan
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Utveckling
Ökande volymer
Avfall Sverige har gjort en kapacitetsutredning (Avfall Sverige, E2013:4) där den förväntade
utvecklingen av avfallsförbränningen fram till 2020 presenterades.
Beroende på om alla planerade anläggningar byggs kommer volymökningen av avfallsbränsle
ligga på mellan 0,5 och 2,0 Mton per år mellan åren 2012 och 2020. Innebär en ökning från
5,4 Mton till uppemot 7,5 Mton, d v s en ökning med ca 35 %. Med följden att också
mängden aska kommer att öka.
Tidsperspektivet i denna studie sträcker sig ytterligare ett par år vilket ger en ökning med 40
% fram t o m 2022.

Bild 8 : Prognos över hur avfallsförbränningen kommer att öka kommande åren fram till år
2020. Grå staplar är befintliga och beslutade. De övre, blå staplarna visar planerade
anläggningar men ännu ej beslutade (Avfall Sverige)
Energimyndigheten utarbetade en prognos 2012 som bl a omfattade användningen av
biobränsle. Den långsiktsprognosen säger att användningen av biobränslen (inkl torv och
avfall) ska öka från 121 TWh 2007 upp till 150 TWh 2020. Den har blivit starkt ifrågasatt då
senare korttidsprognoser visat att vi redan 2016 kommer upp i 147 TWh (Svebio).
Utvecklingen för biobränsle går motsvarande som för avfallsbränsle snabbt framåt.
Kostnadsutveckling avsättningsalternativ
Sannlikt kommer deponiskatten att öka under de kommande åren då det i Sveriges
Avfallsplan framgår att mängden avfall till deponi ytterligare skall minskas. Nuvarande
kostnaden är 500 kr per ton.
Ytterligare faktorer som kommer vara kostnadsdrivande är att de kvarvarande deponierna i
många fall har planer och dimensionering för minskade deponimängder. Hänsyn har inte
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tagits till att askan skall deponeras. M a o finns effekter av tillgång och efterfrågan som
kommer driva kostnaderna för omhändertagande utöver deponiskatt.
Risken är också uppenbar att tillräcklig kapacitet, utrymme för utvidgning av deponier,
kommer att saknas.
De kvarvarande deponierna kommer att vara betydligt färre vilket då även kommer att öka
den totala kostnaderna för transporter samt den miljöpåverkan detta innebär.
En jämförelse med dagens kostnader är av dessa skäl inte relevant. Framtidens kostnader
om endast deponering av aska är huvudalternativet kommer med säkerhet att bli betydligt
högre.
Framtida kostnader uppskattas till mellan 1000 ‐ 2000 kr per ton beroende på typ av aska,
närhet till avsättningsalternativ m fl faktorer.
Med dagens askkvalitéer och förutsättningar för avyttring är bedömning att inom 10‐15 år
återstår bara deponering i framtiden för över 90 % av askvolymerna om ej åtgärder vidtas.
Med den avgränsning som gjort i detta projekt gällande asktyper uppskattas dagens kostnad
uppgå till c:a 300 milj kr. Beräkningar som gjorts visar att om inte andra avsättningsalternativ
skapas kommer kostnaden fortlöpande att stiga de kommande åren för att om drygt 10 år
uppgå till c:a 1 400 milj kr.
Ansvarsförhållanden och trygghet
En springande punkt att lösa är ansvarsförhållandet mellan aktörerna i kretsloppet.
Ett återkommande ord oavsett vilken part vi diskuterat frågan med är ”trygghet”.
Trygghet för askproducenten, för myndigheter, för inblandade återvinningsföretag, för
entreprenörer, för beställare och trygghet för de personer som kommer att använda
konstruktionen.
För att skapa den tryggheten krävs att alla parter är delaktiga och engagerade i hur
kretsloppen skapas och att gränssnitten identifieras och klarläggs mellan parterna.
Trygghet som begrepp återkommer i flera andra sammanhang där miljöfrågor diskuteras, då
ofta översatt till långsiktiga spelregler. När marknadens parter inte har dessa på plats
kommer endast kortsiktiga lösningar i fråga. Större strukturella investeringar och/eller
förändringar går inte att räkna hem då tryggheten av ett bestående regelverk saknas.
Aspekten kring osäkerhet och långsiktighet i gällande regelverk har av flera parter under
intervjuerna framförts som ett stort bekymmer och utgjort ett stort hinder för att vilja driva
utvecklingen vidare.
Exempel finns där askproducenten ( SYSAV och anläggningar i Malmö) tar ansvar för
omhändertagande och bortforsling av anläggningskonstruktionen i det fall effekter uppstår
inte är önskvärda. Exempelvis om det uppdagas att konstruktionen medför påverkan av
omgivande mark och miljö. I ett större kommersiellt sammanhang är detta ingen framkomlig
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väg men har i det enskilda exemplet medfört att slaggrus i större omfattning kunnat
användas för externa anläggnings‐konstruktioner.
Benchmarking andra länder
På uppdrag av Svenska EnergiAskor har SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut under år
2014/2015 genomfört en analys av det befintliga regelverket för användning av slaggrus från
avfallsförbränning i konstruktioner (utanför avfallsanläggningar) i Belgien, Danmark,
Frankrike, Nederländerna och Tyskland1. Urvalet av länder i projektet gjordes utifrån att
andelen slaggrus som används i konstruktioner utanför avfallsanläggningar är relativt hög i
dessa länder och/eller att det gällande regelverket är förhållandevis nytt eller under
framtagande. Projektet genomfördes i huvudsak genom intervjuer av relevanta aktörer i de
utvalda länderna samt utvärdering av den information som inhämtades.
Nedan faktorer bedöms i studien bidra till en hög andel användning av slaggrus (och andra
avfallsslag) i konstruktioner utanför avfallsanläggningar. Insatser inom dessa områden
bedöms därmed även kunna stärka användningen i Sverige.
Tydlig inriktning/policy inom den nationella myndigheten att stimulera användningen av
restprodukter
Kommentar: I exempelvis Danmark tillämpades nationella mål för användning av
restprodukter från avfallsförbränning redan år 1998. Sådana finns inte längre men detta
beror sannolikt på att all bottenaska används i konstruktioner utanför avfallsanläggningar.
Den nederländska regeringen tillsammans med regionala och lokala myndigheter stimulerar
användning av hållbara produkter bl a genom att använda 10 miljoner ton förbränningsaskor som
byggnadsmaterial i statligt ägda anläggningsarbeten.
Juridiskt bindande lagstiftning utgör rättssäkerhet och minskar behovet av lokala
tolkningar
Kommentar: I de länder i studien som uppnår högst andel användning i konstruktioner
utanför avfallsanläggningar utgörs regelverket av juridiskt bindande lagstiftning som bedöms
som väl fungerande av både myndigheter och branschen. Även Tyskland avser att ersätta
den gällande vägledningen med en förordning för att bl a erhålla bättre rättssäkerhet och
mer likartade bedömningar.
Regelverk tas fram i konstruktivt samråd med berörda branscher och bidrar till ett väl
förankrat underlag
Kommentar: I flertalet länder i studien menar företrädare från samtliga parter att branschen
varit delaktig i framtagandet av det gällande regelverket. Ett exempel på sådan samverkan
med branschen är överenskommelsen Green Deal som tillämpas i Nederländerna och som
innebär att branschen och de nationella myndigheterna satt upp ambitiösa mål för en
generell förbättring av bottenaskans kvalitet över tiden.
Enhetligt regelverk som omfattar ett större antal typer av restprodukter innebär en
harmonisering mellan olika avfallsslag
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Kommentar: Flertalet av de studerade regelverken är tillämpliga på ett större antal
restprodukter. Detta innebär en transparens med avseende på de krav och begränsningar
som ställs på restprodukterna och uppfattas som positivt från de aktörer som tillfrågats.
Differentierade gränsvärden kopplade till vissa begränsningar i tillämpningsområden
möjliggör användning av slaggrus (avfall) med lite högre föroreningsinnehåll med
beaktande av risker för hälsa och miljö
Kommentar: Ett exempel på hur regelverket kan anpassas till avfall med högre
föroreningsinnehåll genom tillämpning av begränsningar finns i det förslag till förordning
som för närvarande arbetas fram i Tyskland. Den nationella myndigheten har där genomfört
ett omfattande utredningsarbete med att testa utlakningen från olika avfallstyper och
anpassa kraven med lämpliga begräsningar. På så sätt kan verksamhetsutövarnas börda
avseende provtagning och analys reduceras då de endast behöver ta hänsyn till de
parametrar som visats vara relevanta och det blir också tydligt vilka åtaganden som krävs vid
lite högre föroreningsinnehåll. Differentierade gränsvärden tillämpas också i Danmark,
Frankrike och Nederländerna.
Ekonomiska incitament som gynnar användning av slaggrus
Kommentar: I flera länder i studien nämns tillgång till jungfruliga råvaror och
transportavstånd som avgörande faktorer för möjligheterna att använda slaggrus i
konstruktioner utanför avfallsanläggningar. Ett exempel på ett ekonomiskt incitament som
endast gynnar askor med lågt föroreningsinnehåll är den deponiskatt som tillämpas i
Frankrike. Den innebär att endast sådan bottenaska beskattas (€ 20/ton) som uppfyller de
krav som ställs för att kunna användas i konstruktioner men som ändå inte används.
Offentliga aktörer inkluderar slaggrus i upphandlingar
Kommentar: I några av de länder som ingår i studien bidrar offentliga aktörers användning av
restprodukter och att de regelmässigt lämnar denna möjlighet i upphandlingar till att en hög
andel av de genererade restprodukterna används utanför avfallsanläggningar. I
Nederländerna förekommer att användning av avfall ges högre poäng vid utvärdering av
anbud med hänvisning till att det innebär att användning av naturliga resurser kan
minimeras.
Funktionsupphandling, grundprinciper
För att skapa förutsättningar för och som en del i att driva utvecklingen framåt borde
funktionsupphandlingar från offentliga slutanvändare i större omfattning genomföras.
Studier har genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting (2006) där grundprinciper
beskrivs för den typen av upphandlingar. Det skall poängteras att dessa studier har fokus på
beläggningsarbeten men att principerna är väl tillämpbara för andra typer av anläggningar.
Den huvudsakliga poängen med en funktionsupphandling är att beskriva vad man vill uppnå
(funktion), inte hur. Om man beskriver hur, t ex genom att ange kvalitet på barlastmaterial,
utesluter man alternativ som kanske inte är kända för upphandlaren.
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Erfarenheterna visar bl a på högre kvalitet och funktionalitet, nya tekniska lösningar, större
engagemang, att utveckling skett i dialog som att kostnaden blivit lägre när
funktionsupphandling använts.
Materialklassificering, kvalitets‐ och produktionskontroll
Behov finns att tydligare beskrivningar (materialklassificeringar) utarbetas och relateras till
användningsområden, både möjligheter som begränsningar. I detta skall inkluderas metoder
för kvalitets‐, och produktionskontroll som är anpassat för den här typen av material.
Dagens föreskrifter, som AMA och svenska/europeiska standardiserade provningsmetoder,
har i huvudsak sin utgångspunkt och är anpassat till jungfruligt material. Som exempel på
att dessa regler inte är anpassade till att använda alternativa (sekundära) material är att en
väg byggd med biobränsleflygaska över tid stabiliseras och förändras med tiden. Vilket den
vanliga typen av provning inte tar hänsyn till.
Utveckling av tekniker och metoder
Fler olika tekniker har utvecklats och är under utveckling och vi har inte för avsikt i denna
redovisning att i detalj beskriva dessa. Vad som kan konstateras är att de flesta av dessa
tekniker har utvecklats i andra länder.













Förebyggande sortering och separering, avfallsbränslen.
Avfallsförbränningsanläggning förädlar bränslet själva genom sortering eller med
krav på att bränslet är försorterat.
Forcerad karbonatisering med tillsats av CO2.
Stabiliseringsmetoder. Cementstabilisering och andra typer av bindemedel,
ferroxmetod (järnsulfat), Bambergmetoden (lösta metallföreningar fälls ut med
en organisk sulfid).
Våta, kombinerade separationstekniker. Flera separationssteg som innefattar
flotation, siktning och filtrering, magnetisk separation, jig‐separation, cykloner
och spiraler.
Torra separationstekniker. Upp till 8‐9 steg för separation och siktning.
Termisk stabilisering. Under höga temperaturer stabilisera genom förglasning.
Torr bottenaskutmatning från rosterpannor.
Utvinning av metaller med elektrolys.
Forcerade laktester.

En kombination av förbättrade askegenskaper och stabiliseringsmetoder samt en översyn av
satta gränsvärden, samt hur lakning och ämnesinnehåll mäts och värderas, kan vara några
metoder för att underlätta användningen av askor som resurs till anläggningskonstruktioner.
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Gränsvärden
Sverige har avsevärt lägre gränsvärden än t ex Nederländerna eller Tyskland. En
bakomliggande orsak till de högre kraven i Sverige är svårigheten att över tid ha kontroll på
var askor har använts.
Att kunna garantera att informationen följer med mark‐ eller anläggningsdokumentationen
skulle eventuellt kunna påverka lagstiftningen.
Slutkunder och slutanvändare
Vi har valt att göra en definitionsskillnad mellan slutkund och slutanvändare. Skälet är att
slutanvändare kan vara brukare av anläggningskonstruktionen. Som i många fall är annan
part en den som beställer och bekostar anläggningen. Vilket är en viktig aspekt att beakta
och som ställer stora krav på kommunikation och tydlighet.
De olika typer av slutkunder som kan identifieras baserat på användningsområden är
följande ;





Statliga väghållare
Kommuner
Industrier och andra företag
Bostadsbolag

I det här skedet av projektet har vi valt att inte gå vidare i analysen vilka som kan bli aktuella
som slutanvändare.
Det framstår uppenbart att avsättningsmarknader måste skapas och för att åstadkomma det
vill vi citera ett uttalande från Björn Sandén, professor i Innovation och Hållbarhet vid
Chalmers. ( DN söndag 25 oktober 2015)
–

”Man behöver sådant som fostrar det nya och sådant som pressar ut det gamla. I tidiga
skeden måste man skapa marknaderna, annars vågar ingen gå in och investera. Man
måste lyfta bort risk från de som tar första steget”.

Incitament för involverade aktörer och parter
Som vi tidigare omnämnt är ”Trygghet” ett nyckelord för samtliga parter. Därutöver skiljer
sig prioritering vilken roll aktörerna och parterna har i kretsloppet. Vi har försökt definiera
de faktorer som är bärande och vilken part som i huvudsak prioriterar vad. Varför flera
parter återkommer under flera rubriker.
Ekonomi
Askproducenter, återvinnings‐ och renhållningsbolag, entreprenörer (bygg‐ och
anläggningsföretag), och slutkunder (se ovan).
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Miljö
Myndigheter, askproducenter, återvinnings‐ och renhållningsbolag, projektörer och
planerare, entreprenörer, slutkunder och slutanvändare.
Funktionalitet
Projektörer och planerare, entreprenörer, slutkunder och slutanvändare.
Pågående utvecklingsprojekt
Avfall Sverige
 Testmetodik för ekotoxikologisk faroklassificering av energiaskor.
 Miljöegenskaper hos askor innehållande bly.
 Beslutsstöd och villkor för att minimera risk‐ och miljöpåverkan vid återvinning av
slaggrus i anläggningsarbeten.
 Lagringens påverkan på bottenaskans miljöegenskaper samt möjligheter att
återvinna metaller.
 AMOD ‐ Användning och modifiering av metallseparerat slaggrus ‐ potential och
matchning.
 Tvättad askrest i betongtillämpningar.
Energiforsk







Q14‐204 Långtidsuppföljning av skogsbilväg stabiliserad med bioflygaska –
Sörkrångevägen, SIG.
Q14‐217 Omarbetning och uppdatering av klassningsmetodik för askor, Tekedo.
Q14‐220 Kritisk utvärdering av metoder för faroklassificering av avfalls ekotoxiska
egenskaper, Ragn‐Sells (utförare SGI).
Q14‐225 Nyttiggörande av slaggrus i anläggningsytor utanför deponier, Vattenfall
(PEAB och Ragn‐Sells).
Q14‐228 Lagringens påverkan på bottenaskans miljöegenskaper samt möjligheter
att återvinna metaller, SP.
Q14‐232 Slaggrus i markbyggnader, uppföljning och etablering av långsiktig
försöksyta, Nordvästra Skånes Renhållningsbolag.

Dåva Deponi och Avfallscentrum driver ett större antal såsom
Sorterad slagg till planer
Sandaska till planer
Tätskikt IFA deponi
Betongblock
Provväg Umeå Energi”.
Övriga identifierade och pågående projekt bl a följande :
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Value for Waste Streams ‐ där bl a Stora Enso är engagerade.
Specifikation of copper in ashes from municipal solid waste combustion – Henric
Lassesson, Chalmers.
Aska som matriskandidat för miljöövervakning ‐ Matilda Johansson, Sweco.
Increased use of by‐products and wastes from the steel industry in cement
production – Dan Boström, Umeå Universitet.
Mikrovågsbehandling av askor i syfte att bryta ner dioxiner/POPs – Lisa Lundin,
Umeå Universitet.

Några av ovanstående projekt drivs i samverkan av omnämnda parter.
WorkShop 4 november
Vad krävs för att driva utvecklingen framåt ?
Alternativet till deponering är att använda askorna till något, som konstruktionsmaterial eller
byggmaterial. Den avgjort största överskuggande frågan är, hur skall nya
avsättningsmarknader och efterfrågan skapas ?
För att nå dit finns ett stort antal aspekter som måste samverka och frågeställningarna är
många ;
 Hur att balansera aspekten ”giftfri miljö” i förhållande till att kravet om grön
infrastruktur (cirkulär ekonomi) ?
 Hur skall principer för LCA analyser formuleras för att balansera de övriga intressena
och få en rimligt jämförande grund vad gäller klimatpåverkan att använda jungfruligt
material och traditionella anläggningsmetoder ?
 Vilka anläggningstekniska alternativ finns tillgängliga och vad kan utvecklas ?
 Vilka typer av askor och dess egenskaper fungerar bra i vilket sammanhang ?
 I blandningar med varandra eller andra typer av avfall och i obunden eller bunden
form?
 Större antal referens och försöksobjekt i kontrollerad miljö och med kontrollprogram
krävs. Med vilka tillämpningar och var kan dessa anläggas ?
 Hur skall både pågående som planerade utvecklingsprojekt samordnas och samverka
för att vi skall få ett bättre resursutnyttjande och tydligare fokus ?
 Hur kan oönskade föroreningar i askan begränsas och förebyggas ?
 Kan gränsvärden anpassas till hur konstruktionen utförs (obunden el. bunden form) ?
 Kan gränsvärden variera beroende på vilka förutsättningar som gäller för platsen där
konstruktionen skall anläggas ?
 Hur långt är det tekniskt och ekonomiskt försvarbart att behandla och uppgradera
askor?
 Vilka avsättningsmarknader gäller idag och var kan vi se nya potentiella marknader?
 Hur skapas efterfrågan från slutkunder och slutanvändare ?
 Vilka incitament kan skapas för övriga aktörer och parter ?
 Vilka övergripande riktlinjer och policys måste klarläggas från politiker ?
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Hur att säkerställa att regelverken är stabila över tid ?
Hur skall ekonomiska incitament skapas ?
Hur kan miljömässiga incitament skapas ?
I det fall konstruktioner med aska kan visa mindre klimat‐ och miljöpåverkan än
jämförliga alternativ, hur samt av vem skall den mindre påverkan av sådana
konstruktioner kunna tillgodoräknas ?
Hur skall ansvarsförhållandena regleras ?
Att kunskap och trygghet måste skapas framgår tydligt men hur skall det ske, vilka är
målgrupperna och vad skall kommuniceras ?

Allt tyder på att vi inom kort kommer ha ett askproblem. För att finna lösningar krävs
utveckling och åtgärder som inte fortsatt kan ske för enskilda delar i kretsloppet och i
utvecklingsstegen.
För att finna hållbara lösningarna måste alla aspekter vägas samman med helhetssyn och på
ett tvärvetenskapligt arbetssätt med engagemang från alla inblandade aktörer.
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TOC
BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen)
EOX
PCB
Dioxiner och furaner
Acenaften
Acenaftylen
Antracen
Asbest
Bensen
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(g,h,i)perylen
Benso(k)fluoranten
Dibenso(a,h)antracen
Etylbensen
Fenantreen
5
30

0,5
35
8,5
55
35
55

10
0,5

5
250
1250

0,1
35
120

0,6
2
0,5

mg/kg TS
250
1250
10
375
1250

SS‐EN 13657
mg/kg TS
10
20
0,2
40
40

Standard
Enhet
Arsenik
Bly
Kadmium
Koppar
Krom, tot
Krom (VI)
Kvicksilver
Nickel
Zink
PAH
PAH‐L
PAH‐M
PAH‐H

Gällande

Gällande
Nivåer för mindre
än ringa risk

Sverige

Status
Kategori

Land

0,5
30
7,2
4,4
10
10
3,2
5
30

6,2
1,2
10

11
530
1250

mg/kg TS
267
1250
30
500
880

Förslag till nya
gränsvärden

DS 259
mg/kg TS
20
40
0,5
500
500
20
1
30
500

Gällande
Kategori 1

Danmark
DS 259
mg/kg TS
> 20
> 40
> 0,5
> 500
> 500
> 20
>1
> 30
> 500

Gällande
Kategori 2

DS 259
mg/kg TS
> 20
> 40
> 0,5
> 500
> 500
> 20
>1
> 30
> 500

Gällande
Kategori 3

Frankrike
1
10 ng I‐TEQ/kg TS

30000/60000a
6

50

mg/kg TS

Gällande
Användning i
vägbyggnation
(nivå 1)

1,25
20

40
40

10
100
1
40
10

0,5

50

mg/kg TS

Gällande
All användning

Nederländerna

Flandern

Bilaga 3a. Gränsvärden för innehåll av föroreningar i bottenaskor från avfallsförbränning

1

1 vikt‐%

mg/kg TS

Gällande
All användning

Tyskland
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SS‐EN 13657
mg/kg TS

Gällande
Nivåer för mindre
än ringa risk

1,5
15
15

40
25
1
35
400
1000
20
90

mg/kg TS

Gällande

Flandern
20
30
20
1,2
20
15
1000
6
60
46
10
15
15

mg/kg TS

Förslag till nya
gränsvärden

DS 259
mg/kg TS

Gällande
Kategori 1

a 80 % av proverna ska uppfylla gränsvärdet 30000 mg/kg TS medan samtliga prover ska uppfylla 60 000 mg/kg TS.

Standard
Enhet
Fenol
Fluoren
Fluoranten
Heptan
Hexan
Indeno(1,2,3c,d)pyren
Krysen
Mineralolja
Naftalen
Octan
Pyren
Styren
Toluen
Xylen

Status
Kategori

Land

Danmark
DS 259
mg/kg TS

Gällande
Kategori 2

DS 259
mg/kg TS

Gällande
Kategori 3

Frankrike
mg/kg TS

Gällande
Användning i
vägbyggnation
(nivå 1)

Nederländerna
1,25
1,25

40
10
500
5

35

mg/kg TS
1,25

Gällande
All användning

mg/kg TS

Gällande
All användning

Tyskland
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0,2
0,02

0,8
1

0,01

0,4

4

130
200

0,05
0,01

0,2
0,2

0,001

0,1

1

80
70

0,2

2,8
0,25d
4,6d
430d
540d

0,8d

0,75
0,04d

d

0,02

0,5
0,5

55
0,75
2
1
2,5
2,8
20
55
1000
2200

0,02

1
0,8
20
1,3
0,03
0,5
0,8
2,6

0,1d
0,8
1,6d

L/S = 10
l/kg

mg/kg

1,3
0,03
0,2d

Vallonien
Gällande
Danmark
Gällande

Gällande

Gällande

7,1

90
30d
360d
36000d
27000d

15
0,5d

d

0,8

25
55

60
1,1

7,7d
27
100d

mg/m

2

510
15
2,5
10
25
90
250
500
20000
70000

0,8

8
27
100
60
1,1
35
25
55

mg/m

2

6000 S/cm
7‐12

0,46 mg/kg
3,0
50,0
1500 mg/kg
7 mg/kg

5,0
500
1000

0,9b

2

0,15
0,2b

0,1
0,02b

b

0,1
2b

0,2b
0,1b

mg/l
2000
0,2
0,1

150
250
100

0,1

0,01
0,01

0,0001
0,15

0,045
0,01

0,008
0,3
0,01
0,002

mg/l

150c
250c
100c

0,1

0,01
0,01

0,0001
0,15

0,045
0,01

0,008
0,3
0,01
0,002

mg/l

3000
4000
1500

1,5

0,07
0,03

0,001
1

2,0
0,5

0,05
4
0,1
0,04

mg/l

L/S = 2 l/kg L/S = 2 l/kg L/S = 2 l/kg

4000

10
800
1000

4

0,5
0,4
0,1

0,01

2
0,5

0,06
0,5
20
0,5
0,04

mg/kg TS

L/S = 10 l/kg

8000

20
1600
2000

8

1
0,8
0,2

0,02

4
1

0,12
1
40
1
0,08

mg/kg TS

L/S = 10 l/kg

EN 12457‐2 eller
EN 12457‐4,
skaktest

Gällande

Gällande

12000

30
2400
3000

12

1,5
1,2
0,3

0,03

6
1,5

0,18
1,5
60
1,5
0,12

mg/kg TS

L/S = 10 l/kg

60000

150
15000
20000

50

10
10
0,5

0,2

50
10

0,7
2
100
10
1

mg/kg TS

L/S = 10 l/kg

EN 12457‐2 eller EN 12457‐2 eller EN
EN 12457‐4,
12457‐4, skaktest
skaktest

Frankrike
Gällande

Gällande

Gällande

Gällande

Nederländerna
Gällande

Gällande

Gällande

60
10000
10000

50

5,6
1,6
0,5

0,08

50
4

0,4
0,8
56
0,8
0,32

mg/kg TS

L/S = 10 l/kg

CEN 14405,
kolonntest

30
5000
5000

50

2,8
0,8
0,4

0,04

50
2

0,2
0,5
28
0,5
0,16

mg/kg TS

L/S = 10 l/kg

CEN 14405,
kolonntest

2

144
81
4,8
50
320
800
670
2500a
110000a
165000a

1,4

8,7
260
1500
400
3,8
60
98
120

mg/m

E64d

f
NEN 7375 ,
diffusionstest

1
0,44
0,15
0,4
1,8
4,5
20a
55a
616a
1730a

0,02

0,32
0,9
22
2,3
0,04
0,54
0,9
0,63

mg/kg TS

L/S = 10 l/kg

NEN 7383e,
kolonntest

15
2,1
3
2,3
20
14
34
1500
8800
20000

0,08

0,7
2
100
8,3
0,06
2,4
10
7

mg/kg TS

L/S = 10 l/kg

NEN 7383e,
kolonntest

DIN 19528
skaktest

3000
2000

0,15

0,4

1
0,46

0,057

mg/l

3000
2000

0,2

1

2
0,6

0,15

mg/l

L/S = 2 l/kg L/S = 2 l/kg

DIN 19528
skaktest

6000 µS/cm 10000 µS/cm10000 µS/cm
7‐13
7‐13
7‐13

0,02

250
600

0,3

0,04

0,001

0,3
0,2

0,05
0,005

0,002

mg/l

L/S = 10
l/kg

DIN‐EN
12457‐4
skaktest

Tyskland
Förslag till Förslag till
nya
nya
gränsvärden gränsvärde
n
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3
Fri användning i
Fri användning i
Fri användning i
Användning i
Användning i Användning i Bundna material Fri användning, IBC‐material
All
Angivna
Angivna
enlighet med
enlighet med
enlighet med
vägbyggnation (nivå
bärlager
täckta
obundna
användning tillämpninga tillämpning
vägledningen (nivå vägledningen (nivå vägledningen (nivå
1)
tätskikt eller konstruktione
material
r enligt lista ar enligt
1) förutsatt att 80% 1) förutsatt att
1) förutsatt att
underliggande
r, t ex
(nivå 1) lista (nivå 2)
av proverna
95% av proverna 100% av proverna
lager i
bullervallar
uppfyller
uppfyller
uppfyller
vägrenen (nivå
(nivå 2)
gränsvärdena
gränsvärdena
gränsvärdena
2)
Gällande

a Vid användning av byggnadsmaterial på platser där havet utgör recipient och där den naturliga kloridhalten i vattnet är högre än 5 000 mg/l gäller inte gränsvärdena för klorid samt bromid och gränsvärdena för fluorid samt sulfat multipliceras med 4.
b Summan av Cd, Cr (VI), Cu, Hg, Ni, Pb och Zn får inte överskrida 5 mg/l.
c Vid användning av bottenaska från avfallsförbränning på platser med tät beläggning och bortledning av överskottsvatten gäller för klorid 1500 mg/l, sulfat 2000 mg/l och natrium 1000 mg/l.
d Indikativt värde, ej juridiskt bindande
e Testet är jämförbart med prCEN/TS 16637‐3 som används för att fastställa utlakningen av farliga ämnen från byggnadsmaterial
f Testet utförs i en tank under 64 dagar med byte av lakvätska 8 gånger. Testet är jämförbart med FprEN 15863 och utgör ett dynamiskt utlakningstest.

EOX
Lösta ämnen
Konduktivitet
pH

0,09

0,01

Bundna
material

Förslag till nya
gränsvärden

NEN 7375,
NEN 7375, DIN38414‐S4 EN 12457‐ EN 12457‐ EN 12457‐ EN 12457‐2 eller EN
CEN/TS
1, skaktest 1, skaktest 1, skaktest 12457‐4, skaktest
14405, diffusionstes diffusionstest
kolonntest
t

Flandern
Förslag till
Gällande
nya
gränsvärde
n
Obundna
Bundna
material
material

mg/kg

L/S = 10 l/kg

L/S = 10 l/kg

mg/kg

C0, L/S = 0,1 l/kg

Metod

CEN/TS
14405,
kolonntest

Obundna
material

Gällande

SS‐EN 12457‐3,
skaktest

Nivåer för
mindre än
ringa risk

mg/l

SS‐EN 12457‐3,
skaktest

Standard

Enhet
Aluminium
Antimon
Arsenik
Barium
Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom, tot
Krom (VI)
Kvicksilver
Mangan
Molybden
Nickel
Selen
Tenn
Vanadin
Zink
Bromid
Fluorid
Klorid
Sulfat
Natrium
Cyanid
NO2,2‐
Ammonium
Kolväten (C10‐C40)

Nivåer för mindre
än ringa risk

Sverige
Gällande
Gällande

Kategori

Land
Status

Bilaga 3b. Gränsvärden för utlakning av föroreningar från bottenaskor från avfallsförbränning
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Bilaga 4. Pågående utvecklingsprojekt – Askor Sverige 2015-10-30
Avfall Sverige
 Testmetodik för ekotoxikologisk faroklassificering av energiaskor.
 Miljöegenskaper hos askor innehållande bly.
 Beslutsstöd och villkor för att minimera risk‐ och miljöpåverkan vid återvinning av
slaggrus i anläggningsarbeten.
 Lagringens påverkan på bottenaskans miljöegenskaper samt möjligheter att
återvinna metaller.
 AMOD ‐ Användning och modifiering av metallseparerat slaggrus ‐ potential och
matchning.
 Tvättad askrest i betongtillämpningar.
Energiforsk







Q14‐204 Långtidsuppföljning av skogsbilväg stabiliserad med bioflygaska –
Sörkrångevägen, SIG.
Q14‐217 Omarbetning och uppdatering av klassningsmetodik för askor, Tekedo.
Q14‐220 Kritisk utvärdering av metoder för faroklassificering av avfalls ekotoxiska
egenskaper, Ragn‐Sells (utförare SGI).
Q14‐225 Nyttiggörande av slaggrus i anläggningsytor utanför deponier, Vattenfall
(PEAB och Ragn‐Sells).
Q14‐228 Lagringens påverkan på bottenaskans miljöegenskaper samt möjligheter
att återvinna metaller, SP.
Q14‐232 Slaggrus i markbyggnader, uppföljning och etablering av långsiktig
försöksyta, Nordvästra Skånes Renhållningsbolag.

Dåva Deponi och Avfallscentrum driver ett större antal såsom ;
Sorterad slagg till planer
Sandaska till planer
Tätskikt IFA deponi
Betongblock
Provväg Umeå Energi”.
Övriga identifierade och pågående projekt bl a följande :






Value for Waste Streams ‐ där bl a Stora Enso är engagerade.
Specifikation of copper in ashes from municipal solid waste combustion – Henric
Lassesson, Chalmers.
Aska som matriskandidat för miljöövervakning ‐ Matilda Johansson, Sweco.
Increased use of by‐products and wastes from the steel industry in cement
production – Dan Boström, Umeå Universitet.
Mikrovågsbehandling av askor i syfte att bryta ner dioxiner/POPs – Lisa Lundin,
Umeå Universitet.
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Bilaga 5. Sammanfattning Workshop 20151104 – Grupp 1
Förslag, förtydliganden och frågeställningar
Skulle vara intressant att diversifiera askorna och designa askor och kanske
certifiera/produktregistrera (REACH) ?
Olika användning kommer att kräva olika krav på materialen, exempelvis återföring till skog
respektive användning i skogsbilväg.
Trygghet och risk. En enskild skogsägare som vill bygga skogsväg tar ju över ansvaret för askan från
producenten. Saknas faktiska projekt kring hur väl standardtesterna överensstämmer med verklig
utlakning. Saknas uppföljningar under längre tid och uppskalning/generaliserbarhet.
Trafikverket säger det att de köper inte in en aska eller ett material utan de köper in en funktion.
Större samhällelig acceptans krävs, kan bemötas med större insatser information och
kommunikation om både miljöegenskaper som funktionalitet.
Man kan sträva efter en långsiktighet i regelverket men teknik och ny kunskap kommer alltid att
påverka och förändra regelverket.
Hänsyn måste tas till lokala variationer, gäller även naturliga material. Vägledning från
Naturvårdsverket viktig.
Sätt press på slutanvändare (ex Trafikverket och kommuner) att de skall arbeta mot cirkulär
ekonomi‐ återanvända material mm. Avgörande är att direktiven måste komma från
politiker/ägarsidan.
Skulle det gå att registrera askor i Basta ? Regelverket för Reach och CLP.
Hur ser byggindustrierna på möjligheterna att använda denna typen av material? Avgörande är
göra en kvalitetsmässigt bra produkt inom befintlig budget och tidplan. Materialen måste vara
tillgängliga, verifierbara, kvalitetssäkrade och inte dyrare än att bygga på traditionellt sätt.
Branschen är inte mot miljömålet giftfri miljö, men synpunkter på att man så strikt tillämpar
totalhalter istället för att mer se till lakning samt i vilka tillämpningar (var) och typ av konstruktion.
Kontroll över var anläggningar utförts, Boverket utvecklar loggbok, Trafikverket har inte
fastighetsregister utan bara vägrätt.
Långsiktigheten är viktig‐ vad gör man med materialet/ konstruktionen har tjänat ut ?
Styrmedel för entreprenören, kan vara ekonomiska styrmedel men risk är att det stupar på
juridiken.
I byggnationer ofta krav på material med klassning, skulle definition finnas skulle användande
underlättas.
Trafikverket och kommuner skulle kunna ställa krav i projekt att viss andel returmaterial ska
användas. För asfalt så har den utvecklingen redan skett.
Kommunikationskanaler exempel, Miljösamverkan Sverige (Länsstyrelser), Trafikverkets
leverantörsdagar.
Avfallslagstiftningen är EU, inte Sverige ensamt, vi måste förhålla oss.
Tillstånd ÄR en bedömningsfråga. Lika beslut över landet skulle bli väldigt strikt för att klara det
känsligaste området, inte eftersträvansvärt.
Materialen måste differentieras och stabiliseras med hänsyn till miljö och egenskaper.
I första fas måste man kunna konkurrera med jungfruligt material inom gällande regelverk. Det tar
för lång tid att ändra regelverken.
Se nedan, beskrivning av styrmedel.
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Bilaga 6. Sammanfattning Workshop 20151104 – Grupp 2
Förslag, förtydliganden och frågeställningar
Både homogent och heterogent slagg – ej stabil askproduktion.
Transportavstånd: nära om materialet inte har några speciella egenskaper, däremot om det har
tex har härdande kan transporteras längre.
Nomenklatur: Avfall – biprodukt. REACH? Kostnader i produktifiering?
Information, kommunikation. Få in kunskap om alternativa material i högre utbildning, så att de
framtida projektörerna, byggarna, handläggarna m fl har kännedom om alternativen.
Skillnad på hur ”riskbenägna” handläggare på myndigheter och kommuner är. Nationella riktlinjer
behövs för att stärka myndighetsutövarna.
Gemensam fondering vid anläggning/konstruktion för att kunna täcka ev. miljöproblem som kan
uppstår efter hand, skadefond. Förslag att avgift beräknad t ex per producerad mängd. Alla är med
och bidrar. Skapar en av förutsättningar för efterfrågan och nya marknader.
Tidsaspekten, lång tid att få tillstånd/acceptans för materialen, så ofta är vägen eller P‐platsen
färdigbyggd när väl tillstånd är klara. Kräver längre framförhållning.
Vill man ha självhärdande aska (mer värdefull) kan tillfört bränsle (mer trä bl a ) påverka askors
egenskaper samt anpassning av efterlagringen.
Information, kommunikation. Lyft fram askans goda egenskaper ; pozzolanitet, lättvikt, tjältålighet.
Svårigheter att få jämn askkvalitet. Beroende på processen, t ex vilken typ av filter, förbrännings‐
temperatur som ger olika CaO – CaCO3 vid 800 grader.
Generellt testas materialet och inte konstruktionen. Oavsett om det ska vara bundet eller
obundet, bör anpassas.
Riktvärden skall variera beroende på hur konstruktionen är utförd, om den skyddas mot
nederbörd, osv.
Lägre riktvärden skog och bosättningsnära områden, grundvatten etc. Högre i vägar och industri.
Anpassning geografiskt och geologiskt, men underordnat användningen.
Även om riktvärden överskrids kan användning ge positiv totaleffekt (miljö och klimatpåverkan),
vilket bör finnas utrymme för.
Sulfat‐ och klorid‐riktlinjer bör inte tillämpas på havsnära konstruktioner, hamninstallationer,
broar, kajer.
Förslag lakningstester utförs enligt EN 15863 – utlakning av provkropp (”monolit”) för att testa
bunden konstruktion framför själva materialet.
”Tillgodoräknande” av minskad klimatpåverkan vid utförande av alternativ konstruktion bör tillfalla
slutkund/slutanvändare. Askproducenten vinner ju redan på att slippa deponera.
Information/kommunikation. Exempel målgrupper är allmänheten, politiker, myndigheter och
verk, kommuner. Exempel styrmedel är avfallsplaner (tas fram av kommun, av tjänstemän och ev
konsult, men godkänns av länsstyrelse). Viktigt att grunderna i planen är godkänt av myndigheter
(minst handboksnivå).
Referens och demonstrationsobjekt. Viktigt att ha 10+ år gamla demoprojekt som kan följas upp
idag, dvs. extrahera mer information från det gamla.
Geografisk spridning för att fånga upp klimatskillnader och exponeringsmiljöer.
Nya demoobjekt bör vara mer ambitiösa, tex. ett antal olika material, i ett antal olika
konstruktioner (tex obundna och bundna lager) på en och samma plats (samma klimat och
exponering) – större projekt med flera finansiärer !
Se nedan, kopplade miljöfrågor.
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Bilaga 7. Sammanfattning Workshop 20151104 – Grupp 3
Förslag, förtydliganden och frågeställningar
Viktigt med nischad användning för ett antal typkonstruktioner med väl utvecklade
vägledningsdokument, specifikationer/krav t ex med toleranser för variationer.
Viktigt att hantera långsiktiga konsekvenserna! De som lagt ut materialet skall även ta hand om
det i framtiden när t ex en väg skall rivas upp. Fonderade medel för återställande finns inom andra
områden?
Processen att plocka ut metaller påverkar slagg som krossprodukt. Det blir mer finmaterial i
slutprodukten och svårare att använda som konstruktionsmaterial.
Förutsättning för framgång är bättre koll på det man stoppar in i ”pannan”. Då har man per
automatik bättre koll på askkvaliteten.
Ekonomiska incitamenten för att elda sämre bränsle är större idag jämfört med att använda bättre
bränsle som i slutänden genererar bättre askor. Ersättningen för omhändertagande avfallsbränsle
är avgörande. Tillämpningen av deponiskatt är påverkande faktor men då nästan ingen aska
klassas för deponi får det inget genomslag.
Efterfrågan och marknad. Projekt, stadsdelar med miljöprofil bör kontaktas för att satsa på
demositer.
Existerande vägar mm följs ej upp under tillräckligt lång tid. Ofta enbart 3 år. Behövs längre tid för
att se på lakningsproblem, sättningar m.m.
Marknad består av kund + behov., behöver förstå detta bättre.
Det är många led i kretsloppet att ta hänsyn till.
Viktigt med förutsägbarkvalitet och funktionalitet.
Skilj på förutsättningarna för de olika typerna av askor! Även i rapporten !
Kom bort från kvittblivningstänket !! Vi levererar ett fullgott material och en fullgod funktionalitet.
Se nedan, krav från slutkund/slutanvändare.
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Bilaga 8. Sammanfattning Workshop 20151104 – Grupp 4
Förslag, förtydliganden och frågeställningar
Lakning från jungfruliga undersöks idag aldrig, risk att bedömningarna blir skeva.
Askorna har materialfördelar, bindande egenskaper, men används inte pg a att det finns
osäkerheter kring riskerna och ansvarsfördelning.
Exempel finns där traditionell ballast byts ut till slagg, entreprenörer som har C‐märkt slaggrus
från stålindustrin.
Kvalitetskontroll. Certifiering: laktester, åldrar askan och lakar ur. CE‐märkning – kornkurvor,
samma krav som på annan ballast. Det svåra är att hålla en jämn produktion – måste hålla över
tiden, annars måste certifikatet ändras.
Inom stålindustrin pratar man om att ändra processen för att få en viss kvalitet på askan. Svårare
för avfallsförbränningen – ändrar hela tiden sorteringen.
Biobränsleaskor inte så olika egenskaper – ger jämnare kvalitet.
Möjlig väg: certifiera hela konstruktionen, och få den godkänd.
Materialklassifikation: Alternativ är CE‐märkning. Teknisk kvalitet som askor uppfyller men har
tidigare fallit på miljöegenskaper. Miljöegenskaperna är olika problematiska beroende på typ av
konstruktion och var denna anläggs.
Askor måste uppfylla samma krav som bergmaterial, men de kan tillföra mervärde
(bindningsförmåga) och denna måste klassificeras. Dessutom borde man få en ”cirkulär ekonomi‐
bonus”.
BREF/BAT viktigt.
För att tillgodose tillgång på mängder behöver lager skapas som ej belastas med deponiskatt. Även
tillämpligt när nya tekniker för rening är utvecklat och tillgängligt. Hindras idag av regler bl a
tillämpningen av deponiskatt, under hur långa tidsperioder man får lagra etc.
I de flesta fall när askor provas är de nära inerta material, förutom klorider, som får för stort
genomslag i miljöbedömningen.
Askans bindningsförmåga blir viktig att titta på i klassifikationer – spelar störst roll för vad som
lakas.
Finns många demonstrationsprojekt som inte lett någonstans, målet måste bli tydligare.
Demon måste vara en led i en godkännandefas, test av hela konstruktionen.
Rätt aktörer måste vara med från början – de som godkänner osv.
Demon borde vara en del av ett generellt tillståndsförfarande – Trafikverket t ex godkänner en
metod beroende på utfallet från demon.
Naturvårdsverket måste balansera miljömål, idag läggs för stort fokus på ”Giftfri miljö”.
Angeläget att göra en review över de sista 15 årens arbete där man plockar ut de viktigaste
slutsatserna. I Askprogrammets görs sådana synteser, men behov finns för en bredare belysning
och sammanställning.
En sammanhållen rapport bra att utgå från för att tydliggöra kunskapsluckor och begränsningar för
att driva utvecklingen framåt. Rätt parter måste stå bakom en sådan sammanställning, med starka
positioner.
Fokusera på att anpassa materialet till AMA‐klasser och regelverk eller standarder som
slutkund/slutanvändarna hänvisar till.
Önskvärda försöksprojekt är där man möjliggör/föreskriver användning av askor, som är inriktat på
specifika tillämpningar där askorna ger mervärde, skall genomgå juridisk prövning för att testa
tillståndsprövningen samt klarlägga vad slutanvändarna ställer för krav på ingående material och
slutlig funktionalitet.
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Bilaga 9. Sammanfattning Workshop 20151104 – Grupp 5
Förslag, förtydliganden och frågeställningar
Behövs en genomgång av gamla rapporter.
Återanvändning skall premieras miljömässigt.
Upphandlingsförfarande. Riktade upphandlingar som inte utesluter askor, krav med miljömål som
utvärderas med poängsystem andelen återvunnet material premieras, beprövade konstruktioner
behövs som referens, tillstånd behövs innan upphandling sker.
Öppningar för användning av alternativa material kan ske med nya EU regler där strävan är att
nyttja återvunna material. GPP (Green public precurement).
Nya upphandlingsdirektivet lämnar också möjligheter.

PE Betongteknik AB
Statens Väg‐ och Trpforskinst
Telge Återvinning AB
Vattenfall AB Värme Sverige
Econova Recycling AB
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Bilaga 10. Sammanfattning Workshop 20151104 –
Avslutande grupp-arbete BCM
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