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SAMMANFATTNING 

Under det senaste decenniet har en skärpning av svensk deponeringslagstiftning skett. En 

konsekvens av den strängare lagstiftningen är att flertalet av dagens deponier ej uppfyller de krav 

som ställs och därmed måste de stängas ner. Detta har medfört att behovet av material för 

sluttäckning av deponier har ökat. Ett potentiellt sätt att tillgodose materielbehovet och samtidigt 

bespara naturresurser är att återanvända restprodukter. En restprodukt som potentiellt kan 

användas som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier är bottenaska och en tänkbar 

applikation är som dräneringsskikt. Huruvida bottenaska lämpar sig för detta användningsområde 

eller ej står emellertid oklart vilket har utgjort motiv för denna studie. 

För att bottenaska ska kunna användas som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier är det 

viktigt att den bland annat har tillräckligt dränerande egenskaper, att den är beständig ur ett långt 

tidsperspektiv och att den inte medför risker för omgivande mark och vatten. 

Syftet med detta examensarbete är att utreda om bottenaska kan användas som dräneringsskikt 

vid sluttäckning av deponier. För att uppnå syftet genomfördes laborationstester på bottenaska 

från två olika förbränningsanläggningar: Bottenaska från förbränning av hushålls- och 

verksamhetsavfall i rosterpanna samt bottenaska från förbränning av bark i en bubblande 

fluidbäddpanna. Egenskaper som undersöktes vid laborationstesterna var bland annat 

glödgningsförlust, permeabilitet, krossmotstånd, kemisk sammansättning och lakegenskaper.  

Bottenaska från avfallsförbränning lagras vanligtvis 6 månader innan användning. Som en följd av 

detta undersöktes lagringstidens påverkan på bottenaskas egenskaper för att se om lagringen har 

någon betydelse för bottenaskas lämplighet som dräneringsskikt. I arbetet genomfördes även en 

litteraturstudie som behandlar vilka krav och rekommendationer som finns för dräneringsskikt 

vid sluttäckning av deponier samt om bottenaska generellt uppfyller dessa krav och 

rekommendationer. Litteraturstudien användes som ett underlag för jämförelser mellan 

bottenaskorna från laborationstesterna och bottenaska generellt. 

Denna studie visar att bottenaska har tillräckligt lämpliga dränerande egenskaper för att användas 

som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier. Krossning av bottenaska har visats leda till en 

ökning av andel finmaterial. Det är emellertid oklart huruvida denna ökning av finmaterial 

påverkar den långsiktiga beständigheten hos bottenaska tillräckligt för att begränsa dess 

lämplighet som dräneringsskikt. Bottenaska från barkförbränning har hög totalhalt av Cr och Zn 

samt hög utlakning av Ba, vilket betyder att det finns en osäkerhet kring dess lämplighet som 

dräneringsskikt. Identifierade kritiska element i bottenaska från avfallsförbränning är As, Cd, Cl-, 

Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, SO4
2- och Zn. Lagring av bottenaska har visats leda till minskad utlakning 

av kritiska element som Cl-, Pb och Zn, vilket utgör ett argument för att lagringen är av betydelse 

för lämpligheten som dräneringsskikt. För andra kritiska element som uppvisar hög utlakning (Cr, 

Cu, Mo, Sb och SO4
2-) har emellertid lagringen inte haft någon större effekt, vilket innebär att den 

inte är tillräcklig som behandlingsmetod. Med hänsyn till totalhalt och utlakning är bottenaska 

från avfallsförbränning inte lämplig som dräneringsskikt. Detta eftersom användning i ett 

dräneringsskikt kan medföra risker för omgivande mark och vatten. Innan bottenaska från 

avfallsförbränning kan användas som dräneringsskikt bör den, utöver lagring, genomgå ytterligare 

behandling.  

  



 
 



 
 

ABSTRACT 

During the last decade, Swedish landfilling legislation has been reinforced. Most of today’s 

landfills do not meet up to the stricter legislation, thus forcing them to shut down. This has 

resulted in an increased need for landfill top cover construction materials. A potential way of 

satisfying this need, while sparing natural resources, is to use residues.  One potential residue that 

can be used in a landfill top cover construction is bottom ash and one possible application is as a 

drainage layer. Whether the bottom ash is suitable for this application or not is yet to be 

discovered, thus motivating this study. 

In order for bottom ash to be used as a drainage layer in the top cover of landfills it is important 

that it has sufficient drainage properties, is resistant in a long-term perspective and that it does 

not constitute a risk for the surrounding environment. 

The objective of this thesis is to investigate if bottom ash can be used as a drainage layer in a 

landfill top cover construction. To achieve this objective, laboratory tests of bottom ash with two 

different origins was conducted. The bottom ashes originated from municipal solid waste 

incineration (MSWI) in a stoker grate boiler and incineration of bark in a fluidized bed boiler. 

Properties examined in the laboratory tests included loss on ignition, permeability, crush 

resistance, total contents and leaching properties. MSWI bottom ash is usually aged for 6 months 

before use. To see if ageing influences the suitability of bottom ash as a drainage layer, the effect 

of ageing on bottom ash properties was studied. As a compliment to the laboratory tests, a 

literature review was performed. The literature review addressed bottom ash as a material and the 

properties required for a material to be suitable as a drainage layer in a landfill top cover. The 

literature review was used as a basis for comparisons between the studied bottom ash and bottom 

ash in general. 

This study shows that bottom ash has sufficient drainage properties to be used as a drainage layer 

in a landfill top cover construction. It has been shown that mechanical crushing of bottom ash 

leads to an increased proportion of fines. However, it is unclear whether this increased 

proportion of fines influences the long term resistance of bottom ash in a way that makes it 

unsuitable as a drainage layer. There is an uncertainty whether bottom ash from incineration of 

bark is suitable as a drainage layer or not due to its high total content of Cr and Zn as well as its 

high leaching of Ba. Identified critical elements in MSWI bottom ash are As, Cd, Cl-, Cr, Cu, Mo, 

Ni, Pb, Sb, SO4
2- and Zn. Ageing of MSWI bottom ash has been shown to lead to reduced 

leaching of critical elements such as Cl-, Pb and Zn, which indicate that ageing does affect the 

suitability of bottom ash as a drainage layer. However, the effect of ageing on other critical 

elements with high leaching (Cr, Cu, Mo, Sb and SO4
2-) has been shown to be small, implying that 

it is not sufficient as a treatment method. MSWI bottom ash is not suitable as a drainage layer 

due to its high total content and leaching of critical elements. If MSWI bottom ash is used in a 

drainage layer it can constitute a risk for the surrounding environment. Therefore, MSWI bottom 

ash should, in addition to ageing, undergo further treatment before it is used as a drainage layer in 

a landfill top cover. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Under det senaste decenniet har en skärpning av svensk deponeringslagstiftning skett. Detta 

främst genom implementeringen av EU:s deponeringsdirektiv 1999/31/EG i förordningen 

(2001:512) om deponering av avfall, vilket bland annat har lett till ett förbud mot deponering av 

organiskt avfall och utsorterat brännbart avfall (Naturvårdsverket, 2010a). Utöver förordningen 

om deponering av avfall har även lagstiftningen skärpts genom Naturvårdsverkets föreskrifter 

(2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för 

deponering av avfall (Naturvårdsverket, 2010a). 

Flertalet av dagens deponier uppfyller ej de krav som ställs i den nya lagstiftningen, vilket innebär 

att de måste stängas ned (Naturvårdsverket, 2010a). Med anledning av detta kommer det under 

de närmast kommande åren att behövas stora mängder material till sluttäckning av deponier. Ett 

potentiellt sätt att tillgodose detta materialbehov är genom återanvändning av restprodukter. 

Genom att nyttogöra restprodukter som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier kan 

naturresurser besparas samtidigt som återvinning gynnas. För att en restprodukt ska kunna 

användas som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier krävs det emellertid att den 

uppfyller de krav som finns för sluttäckningskonstruktioner. 

En restprodukt vars egenskaper visats lämpa sig väl för flera olika funktioner i en 

sluttäckningskonstruktion är bottenaska (Tham & Iwfer 2006 och Avfall Sverige 2009). Enligt 

Tham & Iwfer (2006) har bottenaska testats i bland annat tätskikt, avjämningsskikt och 

dräneringsskikt. 

Bottenaska är en restprodukt efter förbränning och definieras som ett avfall enligt 

avfallsförordningen (2011:927). Viktiga faktorer som påverkar bottenaskas egenskaper är typ av 

förbränningsugn och bränsle (Arm, 2006), vilket innebär att bottenaskas egenskaper kan skilja sig 

åt mellan olika förbränningsanläggningar. Enligt Arm & Tiberg (2010) är det därför essentiellt att 

varje bedömning av en bottenaskas lämplighet baseras på tester av den bottenaskan och inte på 

bottenaskors generella egenskaper. 

En annan viktig faktor som påverkar bottenaskas egenskaper är huruvida lagring genomförs eller 

ej. Bottenaska från avfallsförbränning lagras vanligtvis i 6 månader innan den används 

(Flyhammar, 2006). Lagringen påverkar både mekaniska egenskaper och lakegenskaper 

(Chandler, Eighmy et al 1997), vilket kan ha betydelse för bottenaskas lämplighet som 

konstruktionsmaterial. 

En av de restprodukter som identifierats som ett potentiellt konstruktionsmaterial är bottenaska 

och ett tänkbart användningsområde är som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier. 

Huruvida bottenaska lämpar sig som drängeringsskikt i en sluttäckning eller ej står emellertid 

oklart, vilket motiverar studier gällande bottenaskas lämplighet inom användningsområdet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att utreda om bottenaska kan användas som dräneringsskikt vid 

sluttäckning av deponier. För att bottenaska ska kunna användas som dräneringsskikt krävs det 

att den uppfyller de kriterier och rekommendationer som finns för dräneringsskikt vid 

sluttäckning av deponier. För att förtydliga syftet har följande forskningsproblem formulerats: 

Kan bottenaska användas som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier? 

För att på ett strukturerat sätt kunna lösa forskningsproblemet har forskningsfråga 1-3 utarbetats: 

En tillräckligt hög permeabilitet utgör grunden för ett materials lämplighet som dräneringsskikt. 

En annan viktig egenskap hos ett dräneringsskikt är beständigheten eftersom den kan påverka 

permeabiliteten. Med bakgrund mot detta har den första forskningsfrågan utvecklats: 

FF1: Hur ser beständigheten och permeabiliteten hos bottenaska ut i förhållande till de kriterier och 

rekommendationer som finns? 

Totalhalt och utlakning av spårämnen utgör egenskaper som kan begränsa ett materials 

lämplighet som dräneringsskikt. Vid användning ovan tätskiktet, vilket är fallet med ett 

dräneringsskikt, är det viktigt att det finns ett tillräckligt skydd för omgivande mark och vatten. 

Enligt Naturvårdsverket bör avfall som används ovan tätskiktet i en sluttäckning underskrida 

nivåer för totalhalt och utlakning som anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 om återvinning 

av avfall i anläggningsarbeten. Med bakgrund av detta har den första forskningsfrågan utvecklats: 

FF2: Hur ser totalhalt och utlakning av ämnen ut i bottenaska i förhållande till de rekommendationer som finns? 

Slutligen, bottenaska från avfallsförbränning lagras i regel 6 månader innan den används. Detta 

sker främst eftersom lagring har visats minska utlakningen av spårämnen. Lagringen kan dock 

även påverka andra egenskaper hos bottenaska, vilket leder fram till den tredje forskningsfrågan: 

FF3: Hur påverkar lagringen av bottenaska från avfallsförbrännig dess lämplighet som dräneringsmaterial? 

För att besvara dessa frågor har laboratorietester utförts på bottenaska från två olika 

förbränningsanläggningar. Vidare har en litteraturstudie att genomförts med syfte att undersöka 

vilka tekniska och miljömässiga krav och rekommendationer som finns för dräneringsskikt vid 

sluttäckning av deponier samt om bottenaska generellt uppfyller dessa krav och 

rekommendationer. Litteraturstudien har varit till underlag för jämförelser mellan bottenaskorna 

från laborationstesterna och bottenaskor generellt. 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till att endast undersöka askor från två olika bränslen och 

förbränningsugnar: Bottenaska från förbränning av hushålls- och verksamhetsavfall i rosterpanna 

samt bottenaska från förbränning av bark i fluidbäddpanna. 

Beständighet studeras enbart med avseende på krossning och således utelämnas andra mått på 

beständighet. 
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2. MATERIAL 

De material som undersöktes var bottenaska från förbränning av hushålls- och verksamhetsavfall 

(BA-H) samt bottenaska från förbränning av bark (BA-B). BA-H består av en blandning av 

bottenaska från två olika rosterpannor. BA-H består av bottenaska som matats ut vid olika 

tillfällen från rosterpannorna och sedan lagrats i olika högar under olika tidsintervall (0-6 

månader). Bottenaskan från förbränning av hushålls- och verksamhetsavfall lagras vanligtvis i 6 

månader varpå den genomgår förädling genom avskiljning av magnetiska metaller samt siktning. 

BA-H utgörs emellertid av bottenaska som ej genomgått avskiljning av magnetiska metaller och 

siktning. BA-B härrör från en bubblande fluidbäddpanna och utgörs av bottenaska som matats ut 

direkt ur pannan. 

Gällande BA-H föreligger det en viss osäkerhet i uppmärkningen av de olika askhögarna vid 

lagringen, vilket kan ha medfört att de olika askhögarna har blandats ihop. 

2.1 Provtagningsförfarande 

Provtagningen av BA-H genomfördes den 8 april 2011. Vid provtagningen togs 18-20 kg 

bottenaska ut från 7 olika högar som lagrats under olika tidsintervall. Den äldsta askan hade 

lagrats sedan oktober 2010 och den yngsta askan hade lagrats sedan början av april 2011, vilket 

innebär att lagringstiden i de olika högarna varierade från 0-6 månader.  

Provtagningen av BA-B genomfördes den 9 mars 2011 av personal på anläggningen. Vid 

provtagningen togs ca 10 kg bottenaska ut från utmatning till container. Ytterligare ett provuttag 

av BA-B skedde 7 november 2011, även denna gång tog personal på anläggningen ut materialet.  

3. METOD 

För att kunna avgöra om BA-H och BA-B kan användas som dräneringsskikt vid sluttäckning av 

deponier genomfördes en materialkarakterisering. Karakteriseringen genomfördes med avseende 

på följande egenskaper: 

 Torrsubstans (TS) 

 Glödförlust (GF) 

 Skrymdensitet 

 Kornstorleksfördelning 

 Permeabilitet 

 Krossmotstånd 

 Kemisk sammansättning 

 Lakegenskaper 

 

När karakteriseringen var genomförd jämfördes resultatet med resultat från andra studier av 

bottenaska, vilka sammanställts i litteraturstudien (se bilaga 1). För att avgöra lagringens betydelse 

för BA-H:s lämplighet som dräneringsmaterial genomfördes undersökningar på BA-H av olika 

åldrar (0-6 månader). 
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3.1  Jämförvärden och kriterier 

För att bedöma bottenaskas lämplighet som dräneringsskikt jämfördes bottenaskas egenskaper 

med kriterier och rekommendationer för material som används som dräneringsskikt. 

Totalhalt och utlakning av ämnen från bottenaska jämfördes med totalhalt och utlakning av 

naturliga bergmaterial, mottagningskriterier för inert och icke-farligt avfall samt nivåer för 

totalhalt och utlakning vid återvinning av avfall vid sluttäckning av deponier.  

Jämförelse med naturliga bergmaterial samt gränsvärden för icke-farligt och inert avfall användes 

främst som ett mått på föroreningsgraden i materialet men även som vägledning vid bedömning 

av bottenaskans lämplighet som dräneringsmaterial. Jämförelse med nivåer för totalhalt och 

utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 användes som bedömningsgrund för 

bottenaskans lämplighet som dräneringsmaterial. 

3.1.1 Permeabilitet 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna rekommendationer bör dräneringsskiktet vid sluttäckningen 

ha tillräckligt hög permeabilitet för att avleda vatten från tätskiktet och förhindra att tätskiktets 

permeabilitet försämras genom för högt vattentryck (Naturvårdsverket, 2004). Dräneringsskiktets 

hydrauliska konduktivitet bestäms från fall till fall (Naturvårdsverket, 2004), men rekommenderas 

vara minst 10-4 m/s (Avfall Sverige, 2009). Rekommendationen på 10-4 m/s användes som ett 

riktvärde för vad som är tillräckligt permeabelt.  

3.1.2 Beständighet 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:5) till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall bör det vid konstrueringen av sluttäckningen även tas hänsyn till 

sluttäckningens beständighet (Naturvårdsverket, 2004). Beständigheten har även betydelse för 

permeabiliteten. Detta togs i beaktande vid utvärdering av bottenaskornas lämplighet. 

3.1.3 Totalhalt och utlakning från naturliga bergmaterial 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:5) till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall är det av vikt att det material som används i en sluttäckningskonstruktion i 

sig själv inte bidrar till att förorena omgivande mark och vatten. Av den anledningen anser 

Naturvårdsverket att naturliga konstruktionsmaterial är att föredra framför avfall (NFS 2004:5). 

Naturliga konstruktionsmaterial som används som dräneringsmaterial är grus och sand. För att 

bedöma föroreningsgraden i bottenaskan och i förlängningen utvärdera huruvida bottenaska kan 

ersätta dessa material genomfördes en jämförelse med totalhalt och utlakning av spårämnen från 

medelvärdet av 23 vanliga bergarter (se tabell 3.1). 
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Tabell 3.1 Totalhalt och utlakning (L/S=10) av ämnen från naturliga bergmaterial. Värden utgör medelvärden för 

totalhalt och utlakning hos 23 vanliga bergarter (von Bahr, Ekvall et al 2006). 
 

Naturliga bergmaterial

Totalhalt Utlakning

Ämnen (mg/kg TS)

As 9,9 0,01

Ba 415 0,04

Cd 0,36 0,005

Cr total 43 0,08

Cu 27 <0,05

Hg 0,004 <0,02

Mo 2,1 0,09

Ni 20 0,05

Pb 21 0,01

Sb 0,66 0,004

Se 70 0,05

Zn - 0,06

Cl
-

70 <50

F
-

- 13

SO4
2-

- 98  

3.1.4 Mottagningskriterier för inert och icke-farligt avfall 

Bottenaska deponeras vanligen på deponi för icke-farligt avfall. En deponi för icke-farligt avfall 

har krav på sluttäckning med tätskikt samt rening av lakvatten enligt förordningen 2001:512 om 

deponering av avfall. Enligt Naturvårdsverket bör material som används under tätskiktet i en 

deponis sluttäckningskonstruktion uppfylla de gränsvärden för totalhalt och utlakning för 

mottagande av avfall vid den deponiklass som deponin går under (Naturvårdsverket, 2007). Vid 

bedömning av lämpligheten hos material ovan tätskiktet, vilket är fallet för dräneringsskiktet, ser 

kriterierna emellertid annorlunda ut.  

Gränsvärden för mottagning av avfall vid deponi för inert och icke-farligt avfall är framarbetade 

främst med hänsyn till grundvattnet som recipient för lakvattnet från deponin. Gränsvärdena är 

beräknade utifrån att grundvattnet ett visst avstånd från deponin ska uppfylla kraven på 

dricksvatten. Gränsvärdena tar inte hänsyn till de risker som kan uppstå vid direkt kontakt med 

avfallet. Vidare har det vid framtagande av gränsvärdena för utlakning inte tagits hänsyn till 

skyddet för markmiljö och ytvatten (Naturvårdsverket, 2009). 

En deponi för inert avfall har inget krav på sluttäckning med tätskikt och ej heller krav på rening 

av lakvatten (SFS 2001:512). Mottagningskriterierna för inert avfall är således framtagna för att ge 

ett tillräckligt skydd för lakvattnets recipienter utan föregående rening. För mottagningskriterier 

för inert och icke-farligt avfall se tabell 3.2 och tabell 3.3. 

Gränsvärden för icke-farligt och inert avfall användes främst som ett mått på föroreningsgraden i 

materialet men även som vägledning huruvida det är lämpligt att använda bottenaskan som 

dräneringsmaterial. Innehåll av BTEX, PCB, mineralolja, cancerogena och övriga PAH:er 

undersöktes inte varför jämförelser med dessa gränsvärden ej kunde genomföras. 
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Tabell 3.2 Gränsvärden för totalhalt vid mottagning av avfall på deponi inert avfall och icke farligt avfall (NFS 

2004:10) 
 

Gränsvärden för totalhalt

Inert Icke-farligt

Parameter

%

TOC 3 5

 GF

mg/kg TS

BTEX 6 -

PCB 1 -

Mineralolja 500 -

mg/kg TS

Cancerogena PAH:er 10 -

Övriga PAH:er 40 -  
 

Tabell 3.3 Gränsvärden för utlakning (L/S 0,1 och L/S 10) vid mottagning av avfall på deponi inert avfall och icke 
farligt avfall (NFS 2004:10) 

Gränsvärden för utlakning

L/S=0,1 L/S=10

Inert Icke-farligt Inert Icke-farligt

Ämnen mg/l mg/l mg/kg TS mg/kg TS

As 0,06 0,3 0,5 2

Ba 4 20 20 100

Cd 0,02 0,3 0,04 1

Cr (total) 0,1 2,5 0,5 10

Cu 0,6 30 2 50

Hg 0,002 0,03 0,01 0,2

Mo 0,2 3,5 0,5 10

Ni 0,12 3 0,4 10

Pb 0,15 3 0,5 10

Sb 0,1 0,15 0,06 0,7

Se 0,04 0,2 0,1 0,5

Zn 1,2 15 4 50

Cl
-

460 8500 800 15 000

F
-

2,5 40 10 150

SO4
2-

1500 7000 1000 20 000

DOC 160 250 500 800  

3.1.5 Nivåer för totalhalt och utlakning 

Som en vägledning för bedömningen av materials lämplighet som konstruktionsmaterial ovan 

tätskiktet har Naturvårdsverket framarbetat nivåer för totalhalt och utlakning vid återvinning av 

avfall vid sluttäckning av deponier. Dessa nivåer återfinns i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 

om återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Nivåerna baseras på att ett tillräckligt skydd för 

människors hälsa, markmiljön samt ytvattnet ska uppnås (Naturvårdsverket, 2010b). Nivåerna 

utgör rekommendationer som Naturvårdsverket anser att man bör följa vid återvinning av avfall 

vid sluttäckning av deponier ovan tätskiktet (se tabell 3.4). 
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Jämförelsen med nivåer användes som bedömningsgrund för bottenaskans lämplighet som 

dräneringsmaterial. Innehåll av PAH:er undersöktes inte varför jämförelser med dessa ej kunde 

genomföras. 

Tabell 3.4 Nivåer för totalhalt och utlakning vid användning av avfall ovan tätskiktet vid sluttäckning av deponier 
enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 
 

Nivåer

Totalhalt         Utlakning

L/S= 0,1 L/S=10

Ämnen mg/kg TS mg/l mg/kg TS

As 10 0,05 0,4

Cd 1,5 0,004 0,007

Cr 80 0,06 0,3

Cu 80 0,2 0,6

Hg 1,8 0,001 0,01

Ni 70 0,2 0,6

Pb 200 0,1 0,3

Zn 250 0,8 3

Cl
-

- 6200 11000

SO4
2-

- 2900 8500

PAH-L 3 - -

PAH-M 10 - -

PAH-H 2,5 - -  

3.2 Provberedning 

I laboratoriet genomfördes uttag av delprov för de olika testerna. Inför bestämning av TS, GF, 

totalhaltsanalysen och enstegs-skaktestet (L/S=10) genomfördes ett provuttag om 5 kg per aska 

genom homogenisering och siktning ned till 10 mm kornstorlek. Ett uttag om 1,5 kg per aska 

genomfördes inför siktningen och densitetstestet. Inför permeabilitetstestet och kolontestet 

genomfördes ett uttag om 2 kg per aska genom homogenisering och siktning ned till 4 mm 

kornstorlek. Inför testning av krossmotstånd vid Complab gjordes ett uttag av 4 kg per aska.  

Vid utförande av testerna på BA-H togs prover från 0, 3 och 6 månader gammal aska med 

undantag för TS-testet, GF-testet, totalhaltsanalysen och enstegs-skaktestet där prover från 

samtliga sju askor användes. Samtliga tester genomfördes med tre replikat för att erhålla en viss 

variation i resultaten. 

3.3 Torrsubstans, TS 

Bestämningen av torrsubstansen utfördes enligt svensk standard SS 02 81 13 genom torkning vid 

105 ºC under 24 timmar. Materialet vägdes före och efter torkning. Testet genomfördes på 

samtliga askor med tre replikat. 
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Vid beräkningen av TS-halten användes sedan följande formel: 

)(

)(
*100

deg

deg

eltorkninginnan

eltorkningefter

mm

mm
TS




     (1) 

Där 

TS = Torrsubstansen (%) 

minnan torkning = Vikten av degeln med prov innan torkning (g) 

mefter torkning = Vikten av degeln med prov efter torkning (g) 

mdegel = Vikten av den tomma degeln (g) 

3.4 Glödgningsförlust, GF 

Bestämningen av glödgningsförlusten utfördes enligt svensk standard SS 02 81 13. Vid 

bestämningen av glödgningsförlusten användes det torkade materialet från bestämningen av TS-

halten. Det torkade materialet placerades i en ugn och fick först glödga vid 550 °C under två 

timmar och sedan vid 775 °C under två timmar. Materialet vägdes före och efter glödgning. 

Testet genomfördes på samtliga askor med tre replikat. 

Glödgningsförlusten vid 550 °C och 775 °C beräknades enligt: 

)(

)()(
*100

deg

degdeg

eltorkningefter

elglödgningeftereltorkningefter

mm

mmmm
GF






  (2)

 

Där 

GF = Glödgningsförlusten (% TS) 

mefter torkning = Vikten av degeln med prov efter torkning (g) 

mefter glödgning = Vikten av degeln med prov efter glödgning (g) 

mdegel = Vikten av den tomma degeln (g) 

3.5 Skrymdensitet 

Skrymdensiteten bestämdes på 0, 3 och 6 månader gammal BA-H samt på BA-B. Testet 

genomfördes med tre replikat.  

Bestämningen av skrymdensiteten genomfördes före och efter torkning (105 °C i 24 timmar). En 

cylinderformad behållare med höjden 10 cm och inre radien 2,5 cm fylldes med material från en 

större behållare. Cylindern vägdes och fördes därefter fram och tillbaka på en plan yta under en 

minut för att få materialet att sätta sig. Provets yta jämnades därefter ut med en glasstav varefter 

provets höjd uppmättes. 
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När provets höjd var känd var det möjligt att beräkna dess volym enligt: 

hrV 2        (3) 

Där 

V = Provets volym (cm3) 
r = Behållarens inre radie (cm) 
h = Provets höjd (cm) 
 

När provets massa och volym var känd var det möjligt att beräkna skrymdensiteten enligt: 

V

m


      (4)
 

Där 

ρ = Skrymdensiteten (g/cm3)     
m = Provets massa (g) 
V = Provets volym (cm3) 

3.6 Kornstorleksfördelning 

Kornstorleksfördelningen bestämdes genom mekanisk torrsiktning enligt svensk standard SS-ISO 

11277:1998.  Siktningen genomfördes på 0-6 månader gammal BA-H samt på BA-B. Siktningen 

av 0, 3 och 6 månader gammal BA-H genomfördes med tre replikat. Siktningen av 1, 2, 4 och 5 

månader gammal BA-H samt BA-B genomfördes på ett prov av respektive aska av studenterna 

Elin Andersson och Marit Jobs. 

Innan siktningen påbörjades torkades materialet vid 105 °C i 24 timmar. Siktningen pågick vid 40 

rpm i 10 minuter. Efter siktningen bestämdes mängden material på varje sikt. Vid siktningen 

användes två olika sikttorn, ett torn med större maskstorlekar och ett torn med mindre 

maskstorlekar. Detta eftersom alla siktar inte passade ihop med varandra. På grund av brist på 

siktar kunde inte exakt samma maskstorlekar som anges i svensk standard användas. Siktningen 

avvek alltså från standarden i detta avseende. Följande maskstorlekar användes vid siktningen:  

 19 mm 

 11,2 mm 

 5,6 mm 

 2 mm 

 1 mm 

 0,560 mm 

 0,400 mm 

 0,280 mm 

 0,140 mm 

 0,071 mm 
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Eftersom två olika sikttorn användes fick siktningen delas upp i två omgångar. Det som blev kvar 

i botten av sikttornet med de grövre maskstorlekarna flyttades över till sikttornet med de mindre 

maskstorlekarna varpå siktningen kunde fortsätta. 

 

Efter siktningen upprättades en siktkurva över kornstorleksfördelningen. Materialets 

korngradering kunde sedan bestämmas genom beräkning av graderingstalet enligt: 

10

60

d

d
Cu 

      (5)

 

Där 

CU= Graderingstalet (-) 

d60= Kornstorleken vid 60 % passerad mängd material (mm) 

d10= Kornstorleken vid 10 % passerad mängd material (mm) 

1060

2

30

*dd

d
CC 

     (6)

 

Där 

CC= Krökningstalet (-) 

d60= Kornstorleken vid 60 % passerad mängd material (mm) 

d30= Kornstorleken vid 30 % passerad mängd material (mm) 

d10= Kornstorleken vid 10 % passerad mängd material (mm) 

 

Figur 3.1 Siktningsapparatur (till vänster) och sikttorn (till höger) 
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3.7 Permeabilitet 

Permeabilitetstestet genomfördes på 0, 3 och 6 månader gammal BA-H samt på BA-B. Testet 

genomfördes med tre replikat. 

Inför permeabilitetstestet siktades materialet ned till kornstorlek < 4mm. Materialet packades 

sedan i en kolonn med höjden 10 cm och diametern 5 cm. Packningen genomfördes i tre lager 

med hjälp av en fallvikt om 2,11 kg. Varje lager utsattes för tre stötar. Packningen motsvarade ett 

arbete av 2,8*105 Nm/m3. I kolonnens botten och topp placerades ett filter samt ett lager av inert 

material (sand). 

Permeabilitetstestet genomfördes med konstant tryckhöjd. Vatten fick strömma från en reservoar 

till kolonnen och sedan nedifrån och upp genom kolonnen till en provflaska (se figur 3.2). Den 

genomströmmande vattenmängden per tidsenhet uppmättes kontinuerligt till ett stabilt flöde 

erhölls. 

 

Figur 3.2 Testuppställning för permeabilitetstestet 
 

Permeabiliteten beräknades enligt följande: 

HTA

LV
k




**

*
     (7) 

 

k = Permeabilitet/hydraulisk konduktivitet (m/s) 

V = Volym vatten (m3) 

L = Materialets höjd (m) 

A = Materialets tvärsnittsarea (m2) 

T =Tid för vattenvolymen, V, att passera materialet (s) 



 Bottenaska som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier 12 
 

 
E. Oja, Avd. för Avfallsteknik, LTU, 2012 

 

ΔH = Skillnad i hydraulisk tryckhöjd mellan material och reservoar (m) 

3.8 Krossmotstånd 

Undersökningen av krossmotståndet genomfördes på 0-6 månader gammal BA-H samt på BA-B. 

Krossmotståndet undersöktes genom att jämföra bottenaskans kornstorleksfördelning och andel 

finmaterial före och efter krossning.  

Krossningen av bottenaskan genomfördes av personal på Complab vid Luleå tekniska universitet 

genom laboratoriepackning. Packningen skedde genom lätt laboratoriestampning enligt svensk 

standard, SS 02 71 09. Vid packningen användes en packningscylinder av volymen 944,2 cm3 och 

en fallvikt med vikten 2,009 kg. Packningen skedde i tre lager om 25 stampningar per lager. 

Stampningen motsvarade ett arbete av 4,7 *105 Nm/m3. 

Siktning efter krossning genomfördes av studenterna Elin Andersson och Marit Jobs. Siktningen 

av 0, 3 och 6 månader gammal BA-H samt BA-B genomfördes med tre replikat. Siktningen av 1, 

2, 4 och 5 månader gammal BA-H genomfördes på ett prov av respektive aska. Siktningen efter 

krossning genomfördes på samma sätt som siktningen före krossning, se avsnitt 3.5. 

3.9 Kemisk sammansättning 

Den kemiska sammansättningen bestämdes genom totalhaltsanalys enligt SS-EN 13656. 

Analysen, som utfördes på samtliga askprover med ett replikat, genomfördes av ALS Scandinavia 

AB i Luleå. 

3.10 Lakegenskaper 

3.10.1 Enstegs-skaktest, L/S 10 

Enstegs-skaktest L/S 10 utfördes på samtliga askor enligt svensk standard SS-EN 12457-4 av 

laboratorietekniker Ulla-Britt Ulvemo som även analyserade lakvattnet med avseende på pH, 

redoxpotential, elektrisk konduktivitet. 

ALS Scandinavia AB analyserade lakvattnet med avseende på metaller samt Cl-, F-, SO4
2- och 

DOC. Analyserna genomfördes med ICP, AFS och jonbyteskromatografi. 

3.10.2 Kolonntest 

Kolonntestet genomfördes enligt standarden SIS-CENT/TS 14405:2004. Kolonntestet 

genomfördes på 0, 3 och 6 månader gammal BA-H samt på ett prov av BA-B. Testet 

genomfördes med tre replikat. 

Inför kolonntestet siktades materialet ned till kornstorlek < 4mm. Materialet packades sedan i en 

kolonn med höjden 30 cm och diametern 5 cm. Packningen genomfördes i tre lager med hjälp av 

en fallvikt om 2,11 kg. Varje lager utsattes för tre stötar. Packningen motsvarade ett arbete av 9,5 

*104 Nm/m3. I botten och toppen av kolonnen placerades ett filter samt ett lager av inert material 

(sand). 

Innan kolonntestet kunde startas upp vattenmättades de packade kolonnerna som sedan fick stå i 

tre dygn för att jämviktsförhållanden skulle uppstå. Kolonnen var kopplad till en pump som 

pumpade vattnet nedifrån och upp genom kolonnen till en provflaska (se figur 3.3). Vatten 

pumpades genom kolonnen i en hastighet av 14 ml/h.  
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Figur 3.3 Testuppställning för kolonntest 
 

Uttag av prover genomfördes då den vattenmängd som motsvarar följande L/S-kvoter hade 

passerat genom kolonnen: 

 0,1 

 0,2 

 0,5 

 1,0 

 2,0 

 5,0 

 10 

Enligt standarden kan de två första uttagen (L/S=0,1 och L/S=0,2) vid ett kolonntest slås ihop 

om pH-värdet i de två lakvätskorna skiljer sig < 0,5. Om så är fallet ska de nya, hopslagna 

lakvattenproverna räknas som det första provuttaget (L/S=0,1). Vid mätning av pH visade det sig 

att pH-värdet skiljde sig < 0,5 och därför slogs de två första provuttagen ihop. 

Vid samtliga provuttag genomfördes mätning av pH med en pH-meter, mätning av 

redoxpotential med en redoxmätare och mätning av konduktivitet med en konduktivitetsmätare 

(se figur 3.4). 

 

Figur 3.4 Mätanordning för pH (till vänster) och redoxpotential (till höger). 
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Vid följande L/S-kvoter genomfördes analys med avseende på metaller, Cl- och SO4
2-: 

 0,1 

 2 

 5 

 10 

Analys med avseende på DOC genomfördes vid L/S-kvoterna 2, 5 och 10. I resultatet 

utvärderades emellertid endast utlakning vid L/S=0,1 och L/S=10. 

Analys med avseende på metaller, Cl- och SO4
2- och DOC genomfördes av ALS Scandinavia AB. 

Analys skedde genom ICP, AFS och jonbyteskromatografi. 

4. RESULTAT 

4.1 Torrsubstans och glödförlust 

Tabell 4.1 nedan BA-H och BA-B:s torrsubstans samt glödförlust vid 550 °C respektive 775°C.  

Tabell 4.1 BA-H och BA-B:s torrsubstans (TS) samt glödförlust (GF) vid 550 °C och 775 °C. För BA-H anges 

torrsubstansen och glödförlusten vid 550 °C och 775 °C för olika lagringstider. Värden anges i medelvärde och 

standardavvikelse (tre replikat) 

TS GF 550 ºC GF 775 ºC

(%) (% av TS) (% av TS)

BA-H

0 mån 79 ± 1 3,1 ± 0,4 4,5 ± 0,2

1 mån 81 ± 1 3,3 ± 0,9 5,7 ± 0,3

2 mån 83 ± 1 3,8 ± 0,2 5,6 ± 0,4

3 mån 79 ± 3 5,3 ± 4,3 6,8 ± 4,6

4 mån 79 ± 3 3,3 ± 0,4 5,0 ± 0,1

5 mån 85 ± 1 2,6 ± 0,1 3,4 ± 0,3

6 mån 76 ± 5 3,0 ± 0,8 5,0 ± 1,6

BA-B 100* ± 0 0,08 ± 0,01 0,32 ± 0,01  
*99,96 % 

4.1.1 BA-H 

BA-H:s torrsubstans varierar mellan ca 76-85 % (se tabell 4.1).  

Figur 4.1 visar torrsubstans för BA-H vid lagringstiderna 0-6 månader. Ur figuren kan utläsas att 

det inte finns något tydligt samband mellan torrsubstans och lagringstid.  
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Figur 4.1 Torrsubstans för BA-H vid lagringstiderna 0-6 månader. Värden anges i medelvärde och standardavvikelse 

(tre replikat). 

BA-H:s glödgningsförlust vid 550 °C varierar mellan ca 3-5 % medan glödgningsförlusten vid 

775 °C varierar mellan ca 3-7 % (se tabell 4.2). Glödförlusten håller sig relativt konstant under 

lagringstiden (se figur 4.2).  

4.1.2 BA-B 

BA-B har en torrsubstans på ca 100 % (99,96 %), en glödförlust på 0,08 % av TS vid 550 °C och 

en glödförlust på 0,32 % av TS vid 775 °C (se tabell 4.1).  

4.1.3 Skillnad i glödförlust vid 550 °C och 775 °C 

Figur 4.2 visar BA-H:s och BA-B:s glödförlust vid glödgningstemperaturen 550 °C respektive 775 

°C. Gemensamt för de två asktyperna är att glödförlusten vid 775 °C är högre än glödförlusten 

vid 550 °C. Vid 775 °C är glödförlusten för BA-H ca 1,5 gånger högre än glödförlusten vid 550 

°C medan glödförlusten för BA-B är ca 4 gånger högre vid 775 °C än vid 550 °C. 
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Figur 4.2 Glödförlust vid 550 °C och 775 °C för BA-H och BA-B. Värden anges i medelvärde och 

standardavvikelse (tre replikat) 

4.2 Skrymdensitet 

Tabell 4.2 nedan visar BA-H:s  och BA-B:s  våta skrymdensitet före torkning samt den torra 

skrymdensiteten efter torkning. Skrymdensiteten hos BA-H anges för lagringstiderna 0, 3 och 6 

månader. 

Tabell 4.2 Bottenaskornas skrymdensitet (g/cm3). BA-H:s skrymdensitet anges för lagringstiderna 0, 3 och 6 

månader. Värdena för våt skrymdensitet före torkning och torr skrymdensitet efter torkning anges som medelvärde 

och standardavvikelse av tre replikat. 

Skrymdensitet (g/cm
3
) BA-H BA-B

0 mån 3 mån 6 mån

Före torkning (våt) 1,1 ± 0,1 1,0 ± 0,0 0,98 ± 0,03 1,5 ± 0,1

Efter torkning (torr) 1,2 ± 0,0 0,96 ± 0,02 0,83 ± 0,02 1,6 ± 0,1  

4.2.1 BA-H 

BA-H:s våta skrymdensitet före torkning varierar mellan ca 0,98-1,1 g/cm3 och den torra 

skrymdensiteten efter torkning varierar mellan ca 0,83-1,2 g/cm3.  

Figur 4.3 visar våt och torr skrymdensitet för BA-H vid lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. Ur 

figuren kan utläsas att det kan finnas ett samband mellan avtagande skrymdensitet och lagringstid.  
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Figur 4.3 Våt skrymdensitet före torkning och torr skrymdensitet efter torkning för BA-H och BA-B. BA-H:s 

skrymdensitet anges för lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. Värdena för våt skrymdensitet före torkning och torr 

skrymdensitet efter torkning anges som medelvärde och standardavvikelse av tre replikat. 

4.2.2 BA-B 

BA-B:s våta skrymdensitet före torkning är ca 1,5 g/cm3 och dess torra skrymdensitet är ca 1,6 

g/cm3 (se tabell 4.2).  

4.3 Kornstorleksfördelning 

4.3.1 BA-H 

BA-H:s kornstorleksfördelning vid lagringstiderna 0-6 månader redovisas i figur 4.4. Ur figuren 

kan utläsas att BA-H:s kornstorleksfördelning ligger mellan intervallen för sand och grus. 

Kornstorleksfördelningskurvorna är relativt samstämmiga, vilket indikerar att 

kornstorleksfördelningen håller sig konstant över lagringstiden.  
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Figur 4.4 Kornstorleksfördelning för BA-H vid lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. Siktkurvorna för 0, 3 och 6 

månader gammal aska visar medelvärdet av tre siktningar. Övriga siktkurvkurvor är baserade på en siktning. 

I tabell 4.3 redovisas BA-H:s graderingstal, krökningstal samt andel finmaterial (< 0,071 mm). 

BA-H:s graderingstal varierar mellan ca 14-43 och dess krökningstal varierar mellan ca 0,9-2,7. 

Andelen finmaterial (<0,071) uppgår till mellan ca 3-6%. Kornstorleksfördelningskurvorna, 

graderingstalen och krökningstalen indikerar att BA-H har karaktären av en månggraderad grusig 

sand. 

Tabell 4.3 BA-H:s och BA-B:s graderingstal, CU, och krökningstal, CC samt andel finmaterial (< 0,071 mm) 
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4.3.2 BA-B 

BA-B:s kornstorleksfördelning redovisas i figur 4.5. Större delen av BA-B:s 

kornstorleksfördelningskurva ligger inom intervallet för sand. Den övre halvan av kurvan ligger 

dock inom intervallet för grus.  

 
Figur 4.5 Kornstorleksfördelning för BA-B. Siktkurvan är resultatet av en siktning.  

 

BA-B:s graderingstal är ca 2,8 och dess krökningstal är ca 1,0 (se tabell 5.3). Andelen finmaterial 

(<0,071) uppgår till ca 0,8 % (se tabell 4.3). Kornstorleksfördelningskurvan, graderingstalet och 

krökningstalet indikerar att BA-B är ensgraderad och har karaktären av en sand. 

4.4 Permeabilitet 

Figur 4.6 visar permeabiliteten hos BA-H och BA-B. För BA-H anges permeabiliteten för 

lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 
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Figur 4.6 Permeabilitet hos 0, 3 och 6 månader gammal BA-H. I figuren anges medelvärde och standardavvikelse 

för tre replikat. 

4.4.1 BA-H 

Permeabiliteten hos BA-H varierar mellan 1,4-1,6 *10-4 m/s (se figur 4.6). 0 månader gammal 

BA-H har en permeabilitet på ca 1,4*10-4 ± 3,0*10-6 m/s, 3 månader gammal BA-H har en 

permeabilitet på ca 1,6*10-4 ± 4,6*10-6 m/s och 6 månader gammal BA-H har en permeabilitet på 

ca 1,6*10-4 ± 4,8*10-6 m/s.  

Vid undersökning av hur permeabiliteten förändras över tiden (se figur 4.6) kan ses att 

permeabiliteten hos 3 och 6 månader gammal BA-H är något högre än hos 0 månader gammal 

BA-H.  

4.4.2 BA-B 

BA-B har en permeabilitet på ca 1,2*10-4 ± 4,5*10-6 m/s (se figur 4.6). 

4.5 Krossmotstånd 

4.5.1 BA-H 

I figur 4.7 visas kornstorleksfördelningen hos 6 månader gammal BA-H före och efter krossning. 

Kornstorleksfördelning före och efter krossning för övriga lagringstider (0-5 månader) redovisas i 

bilaga 2, figur 2.1-2.6.  

0 månader gammal BA-H har mycket lika kornstorleksfördelning före och efter krossning. En 

större andel material > 5,6 mm kan dock uttydas efter krossning (se bilaga 2, figur 2.1). Andelen 

finmaterial <0,071 mm är ungefär lika stor före som efter krossning (se figur 4.8). 
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1 månad gammal BA-H har en brantare kornstorleksfördelningskurva före krossning än efter 

krossning. Andelen grovt material > 5,6 mm är större efter krossning än före krossning. 

Korndiametern vid 60 % passerad mängd (d60) är ungefär lika stor före som efter krossning (se 

bilaga 2, figur 2.2). Andelen finmaterial <0,071 mm är större efter krossning än före krossning (se 

figur 4.8). 

2 månader gammal BA-H har stor skillnad i kornstorleksfördelningen före och efter krossning i 

intervallet 0,14-30 mm. I intervallet har d60 minskat från ca 5 mm före krossning till ca 3,5 mm 

efter krossning (se bilaga 2, figur 2.3). Andelen finmaterial < 0,071 mm är ungefär lika stor före 

som efter krossning (se figur 4.8). 

Kornstorleksfördelningen för 3 månader gammal BA-H är relativt lika före och efter krossning 

(se bilaga 2, figur 2.4). Däremot är andelen material <0,071 mm är aningen större efter krossning 

(se figur 4.8). 

Kornstorleksfördelningen för 4 månader gammal BA-H är relativt lika före och efter krossning. 

Andelen material >11,3 mm är dock aningen större efter krossning än före krossning (se bilaga 2, 

figur 2.5). Dessutom är andelen finmaterial <0,071 mm aningen större efter krossning (se figur 

4.8). 

5 månader gammal BA-H uppvisar en stor skillnad i kornstorleksfördelning före och efter 

krossning i hela intervallet från 0,071-30 mm. Tydligast skillnad finns dock i intervallet från 1 

mm-20 mm. I det intervallet har d60 minskat från ca 6 mm före krossning till ca 3 mm efter 

krossning (se bilaga 2, figur 2.6). Andelen finmaterial <0,071 mm är större efter krossning än före 

krossning (se figur 4.8). 

6 månader gammal BA-H har mycket lika kornstorleksfördelning före och efter krossning. 

Andelen grovt material > 2 mm är dock lägre före krossning (se figur 4.7) och andelen finmaterial 

<0,071 är högre före än efter krossning (se figur 4.8). 

Vid jämförelse mellan olika lagringstider (se figur 4.7 och bilaga 2, figur 2.1-2.6) kan inget 

samband ses. 
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Figur 4.7 Kornstorleksfördelning för 6 månader gammal BA-H före och efter krossning. Kurvorna representerar 

medelvärde av tre siktningar.  

Figur 4.8 visar andel finmaterial (< 0,071 mm) hos BA-H vid lagringstiderna 0-6 månader. 

Andelen finmaterial efter krossning i BA-H uppgår till mellan ca 4-7 % medan andelen 

finmaterial före krossning som uppgår till mellan ca 3-6 %. För 1, 3, 4 och är andelen finmaterial 

högre efter krossning än före krossning. För 0 och 2 månader gammal aska är andelen finmaterial 

ungefär lika stor efter krossning som före krossning. Andelen finmaterial före krossning är 

emellertid högre för 6 månader gammal aska.  

Figur 4.8 Andel finmaterial < 0,071 mm (%) hos 0-6 månader gammal BA-H före och efter krossning. Staplarna för 

0, 3 och 6 månader gammal BA-H representerar medelvärde och standardavvikelse (tre replikat). Övriga staplar är 

baserade på ett värde. 
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4.5.2 BA-B 

Figur 4.9 visar kornstorleksfördelningen hos BA-B före och efter krossning. 

Kornstorleksfördelningskurvorna före och efter krossning är relativt lika. Det finns emellertid en 

skillnad mellan andel finmaterial före siktning och efter siktning. 

Andelen finmaterial (< 0,071 mm (%)) efter krossning är 4,4 % ± 5,6 % vilket kan jämföras med 

de 0,8 % innan krossningen. Värden före krossning baseras på ett prov medan värden efter 

krossning representerar medelvärde och standardavvikelse för tre prov. 

 

 
Figur 4.9 Kornstorleksfördelning för BA-B före och efter krossning. Blå färg representerar kornstorleksfördelning 

före siktning och röd färg representerar kornstorleksfördelning efter siktning. Siktkurvan innan krossning är 

resultatet av en siktning medan siktkurvan efter krossning representerar medelvärdet av tre siktningar. 

4.6 Kemisk sammansättning 

4.6.1 BA-H 

Undersökningen av totalhalten har genomförts på olika askor av BA-H med lagringstiderna 0-6 

månader. Att det är olika askor som undersökts vid de olika lagringstider innebär att inkommande 

avfall är olika, vilket påverkar totalhalten. 

De vanligast förekommande elementen i BA-H är Si, Ca, Al, Fe och Na (se bilaga 3, tabell 3.1). 

Totalhalterna av de vanligast förekommande ämnena är relativt lika för de olika lagringstiderna. 

Tabell 4.4 redovisar totalhalter av spårämnen i BA-H i jämförelse med totalhalter av spårämnen i 

naturliga bergmaterial samt jämförelse med nivåer för totalhalt enligt Naturvårdsverkets handbok 

2010:1.   
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Totalhalten av spårämnen i BA-H varierar mellan de olika lagringstiderna. För vissa av 

spårämnena är det stor skillnad i totalhalt mellan de olika askorna. Flertalet av spårämnena 

uppvisar höga totalhalter för den 5 månader gamla askan. Halterna av Cd, Cu och Pb är 

exempelvis upp mot 20 gånger, 6 gånger respektive 4 gånger högre för den 5 månader gamla 

askan än för övriga lagringstider. 

Halterna av spårämnen i BA-H är högre än halterna av spårämnen i naturliga bergmaterial. 

Skillnaderna varierar mellan de olika lagringstiderna. Störst skillnad påträffas för Cd, Cu, Pb och 

Zn som är ca upp mot 120 gånger, 620 gånger, 150 gånger respektive 160 gånger högre i BA-H 

än naturliga bergmaterial. 

Ur tabell 4.4 kan utläsas att alla nivåer för totalhalt utom nivån för Hg överskrids. Vidare kan ses 

att skillnaderna varierar mellan de olika lagringstiderna. Halten av As, Cd, Cr överskrids med upp 

mot 20 gånger, 30 gånger respektive 10 gånger. Nivån för Ni, Pb och Zn överskrids med upp 

mot 7 gånger, 20 gånger respektive 50 gånger. Störst skillnad mellan totalhalt i BA-H och nivå 

påträffas för Cu som överskrider gränsvärdet med upp mot 230 gånger. 

Tabell 4.4 Totalhalter av spårämnen i BA-H vid olika lagringstider i jämförelse med medelvärde för totalhalter av 

spårämnen från 23 vanliga bergarter (Ekvall, von Bahr et al 2006) samt jämförelse med nivåer för totalhalt enligt 

Naturvårdsverkets handbok (2010:1) gällande avfall som används som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av 

deponier.  Värden för totalhalt baseras på analyser av ett prov av respektive lagringstid. Fetmarkerade röda värden är 

värden som överskrider nivåerna.  

BA-H Bergmaterial Nivå NV

0 mån 1 mån 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån

Ämnen 

mg/kg TS

As 31 49 145 24 65 180 26 9,9 10

Ba 2630 1660 2690 1200 1540 3110 1870 415 -

Cd 4,2 36 3,1 2,8 4,3 44 8,0 0,36 1,5

Cr 789 884 837 742 517 1080 642 43 80

Cu 6940 5440 3950 4100 2110 18500 3090 27 80

Hg 0,02 0,02 0,05 0,02 0,07 0,07 <0,01 0,004 1,8

Mo 11 9,2 18 15 12 20 7,5 2,1 -

Ni 517 116 196 211 218 121 155 20 70

Pb 852 1910 1440 999 1010 3080 1610 21 200

Sb 89 175 181 81 75 428 136 0,66 -

Zn 2990 5040 5380 4180 4690 11200 4190 70 250

 

4.6.2 BA-B 

De vanligast förekommande elementen i BA-B är Si, Ca, Al, K och Na (se bilaga 3, tabell 3.1). 

Tabell 4.5 visar totalhalter av spårämnen i BA-B jämfört med naturliga bergmaterial samt nivåer 

för totalhalt enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1.  

Spårämnen i BA-B som förekommer i höga halter jämfört med naturliga bergmaterial är Ba, Cr, 

och Zn. Störst skillnad påträffas för Zn, som har ca 20 gånger högre halt i BA-B än i naturliga 

bergmaterial. Spårämnen i naturliga bergmaterial som förekommer i hög halt jämfört med BA-B 

är As, Cd och Pb. Halten av Pb är dubbelt så hög i naturliga bergmaterial som i BA-B.  
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Vid jämförelse mellan kemisk sammansättning hos BA-B och nivå för totalhalt enligt 

Naturvårdsverkets handbok (2010:1) gällande avfall som används som konstruktionsmaterial vid 

sluttäckning av deponier (se tabell 4.5) kan utläsas att nivån för Zn överskrids med ca 7 gånger.  

Tabell 4.5 Totalhalter av spårämnen i BA-B jämfört med medelvärde för totalhalter av spårämnen ifrån 23 vanliga 

bergarter (Ekvall, von Bahr et al 2006) samt jämförelse med nivåer för totalhalt av ämnen enligt Naturvårdsverkets 

handbok (2010:1) gällande avfall som används som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier. 

Rödmarkerade feta värden representerar värden som överskrider nivån. Värden för totalhalt baseras på analys med 

ett replikat. 

BA-B Bergmaterial Nivå NV

Ämnen (mg/kg TS)

As <3 9,87 10

Ba 1640 415 -

Cd <0,1 0,36 1,5

Cr 68,1 43 80

Cu 30,6 26,7 80

Hg <0,01 0,0044 1,8

Mo <6 2,05 -

Ni 18,6 19,8 70

Pb 10,1 21,3 200

Sb 0,846 0,66 -

Zn 1610 70 250  

Tabell 4.6 redovisar totalhalter av spårämnen i BA-B under åren 2008, 2009, 2010 och 2011 samt 

medelvärde och standaravvikelse för dessa år i jämförelse med nivåer för totalhalt enligt 

Naturvårdsverkets handbok (2010:1) gällande avfall som används som konstruktionsmaterial vid 

sluttäckning av deponier.  

Ur tabellen kan uttydas att totalhalterna av spårämnen varierar mellan de olika åren. 

Standardavvikelserna är relativt höga i jämförelse med medelvärdet. Detta är särskilt tydligt vid 

undersökning av variationskoefficienten (cv). För Hg är variationskoefficienten exempelvis 100 

% och för Cr, och Pb uppgår variationskoefficienten ca 50 % respektive 60 %. 

Vid jämförelse med nivåer för totalhalt kan ses att totalhalterna av Cr och Zn generellt ligger nära 

eller överskrider nivåerna. Nivån för Cr överskrids alla år utom 2011 och nivån för Zn överskrids 

samtliga år.  
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Tabell 4.6 Medelvärde, standaravvikelse och variationskoefficient för totalhalt av spårämnen i BA-B under åren 

2008, 2009, 2010 och 2011 i jämförelse med nivåer för totalhalt enligt Naturvårdsverkets handbok (2010:1) gällande 

avfall som används som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier. Resultat från 2008-2010 kommer från 

anläggningens egna undersökningar av BA-H. Fetmarkerade röda värden är värden som överskrider nivåer. 

BA-B Nivå NV

2008 2009 2010 2011 Medel Stdav (±) cv (%)

Ämnen (mg/kg TS)

As <10 <5 <10 <3 - - - 10

Cd <0,10 0,07 0,10 <0,10 0,09 0,01 11 1,5

Cr 229 273 163 68 183 89 49 80

Cu 47 32 29 31 35 8,2 23 80

Hg 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 100 1,8

Ni 22 19 16 19 19 2,5 13 70

Pb 15 33 14 10 18 10 56 200

Zn 994 816 846 1610 1067 371 35 250  

4.7 Lakegenskaper – BA-H 

Lakegenskaper hos BA-H har undersökts genom enstegs-skaktest (L/S=10) vid lagringstiderna 0-

6 månader samt kolonntest (L/S=0,1 och L/S=10) vid lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 

Värden för utlakning baseras på analys av ett prov aska av respektive lagringstid. Undersökningen 

av utlakningen har skett på olika askor med olika lagringstid, vilket innebär att de askor som 

undersökts har olika ingående avfall.  

Vid kolonntest (L/S=0,1 och L/S=10) har utlakning av Mo, Sb, Se och F- ej undersökts. Vid 

kolonntest L/S=0,1 har utlakning av DOC ej undersökts. 

Utlakningen av Cd har rapporterats som under detektionsgränsen för samtliga laktest. Vid 

enstegs-skaktestet har As rapporterats som under detektionsgränsen. Hg har rapporterats som 

under detektionsgränsen vid enstegs-skaktest samt vid kolonntest (L/S=10). 

4.7.1 Lagringstid 

De element i BA-H som generellt lakas ur i störst mängder är K, Ca, Na, S samt jonerna Cl- och 

SO4
2- (se bilaga 4, tabell 4.1-4.2). Utlakningen av dessa ämnen från BA-H varierar mellan de olika 

lagringstiderna, men inget tydligt samband mellan utlakning av dessa ämnen och lagringstid har 

påträffats. Högst total utlakning av ämnen påträffas generellt vid lagringstiderna 0, 2 och 5 

månader. De ämnen som lakas ur som mest vid dessa lagringstider är Ca och SO4
2-.  

Figur 4.10 redovisar pH i lakvattnet från BA-H vid enstegs skaktest (L/S=10) samt kolonntest 

(L/S=0,1 och L/S=10). För enstegs-skaktestet redovisas pH vid lagringstiderna 0-6 månader. För 

kolonntestet redovisas pH vid 0, 3 och 6 månader. Ur figuren kan uttydas att pH generellt är 

något högre för de kortare lagringstiderna. För enstegs-skaktestet minskar pH generellt vid de 

första 0-5 månaderna för att sedan stiga vid lagringstiden 6 månader. 
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Figur 4.10 pH i lakvattnet från BA-H vid lagringstiderna 0-6 månader vid enstegs skaktest (till vänster), kolonntest 

L/S=0,1 (i mitten) och kolonntest L/S=10 (till höger). Värden för pH presenteras som medelvärde och 

standardavvikelse för tre replikat. 

Figur 4.11 redovisar redoxpotentialen i lakvattnet från BA-H vid enstegs skaktest (L/S=10) samt 

kolonntest (L/S=0,1 och L/S=10). För enstegs-skaktestet redovisas redoxpotentialen vid 

lagringstiderna 0-6 månader. För kolonntestet redovisas redoxpotentialen vid 0, 3 och 6 månader. 

Skillnaden i redoxpotential är stor, både inom testerna och mellan testerna. Vid enstegs-skaktestet 

uppvisar redoxpotentialen en nedåtgående trend för lagringstiderna 0-2 månader för att sedan 

stiga vid lagringstiderna 3-6 månader. För kolonntestet är redoxpotentialen som lägst vid 

lagringstiden 0 månader och relativt lika vid lagringstiderna 3 och 6 månader.  

 

 

Figur 4.11 Redoxpotential (mV) i lakvattnet från BA-H vid lagringstiderna 0-6 månader vid enstegs skaktest (till 

vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) och kolonntest L/S=10 (till höger). Värden för redoxpotential presenteras 

som medelvärde och standardavvikelse för tre replikat. 

Figur 4.12 redovisar elektrisk konduktivitet i lakvattnet från BA-H vid enstegs-skaktest (L/S=10) 

samt kolonntest (L/S=0,1 och L/S=10). Vid jämförelse mellan de tre laktesterna kan ses att 

konduktiviteten skiljer sig åt ganska mycket. Generellt kan emellertid ses att konduktiviteten är 

något lägre för de längre lagringstiderna. Störst skillnad i konduktivitet mellan de olika 

lagringstiderna påträffas vid kolonntestet L/S=0,1.  

För enstegs-skaktestet redovisas elektrisk konduktivitet vid lagringstiderna 0-6 månader. För 

kolonntestet redovisas den elektriska konduktiviteten vid 0, 3 och 6 månader. Vid enstegs-

skaktestet uppnås höga värden för konduktiviteten för 0, 2 och 5 månader gammal BA-H. Vid 

kolonntestet är konduktiviteten som högst vid lagringstiden 0 månader medan konduktiviteten är 

relativt lika vid lagringstiderna 3 och 6 månader. Vid utvärdering av utlakningen av ämnen vid de 

lagringstider som uppvisat hög konduktivitet (0, 2 och 5 månader) kan ses att den sammanlagda 

utlakningen av ämnen generellt är som högst vid dessa lagringstider (se bilaga 4, tabell 4.1 och 

tabell 4.2). Högst utlakning påträffas emellertid för lagringstiden 5 månader, vilken ej innehar den 

högsta konduktiviteten. Några av de ämnen som bidrar mest till den sammanlagda utlakningen 

vid lagringstiderna 0, 2 och 5 månader är Ca och SO4
2-. 
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Figur 4.12 Elektrisk konduktivitet (mS/cm) i lakvattnet från BA-H vid lagringstiderna 0-6 månader vid 

enstegs skaktest (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) och kolonntest L/S=10 (till höger). Värden för 

konduktivitet presenteras som medelvärde och standardavvikelse för tre replikat. 

Figur 4.13-4.23 visar utlakning av spårämnen från BA-H vid lagringstiderna 0-6 månader för 

enstegs-skaktest (L/S=10) och kolonntest (L/S=0,1 och L/S=10). Ur figurerna kan utläsas att 

utlakningen av ämnen varierar mellan de olika lagringstiderna och för de flesta av spårämnen kan 

inget tydligt samband mellan utlakning och lagringstid uttydas. Ett generellt samband som kan ses 

för samtliga spårämnen är att utlakningen av vissa ämnen är mycket låg vid lagringstiden 5 

månader medan utlakningen av andra ämnen är mycket hög. Utlakningen av Ba, Cr, Cu, Ni, Zn 

och Pb är mycket låg medan utlakningen av Mo, Se, SO4
2- och DOC är hög vid lagringstiden 5 

månader. 

Figur 4.13 visar utlakningen av As vid kolonntestet (L/S=0,1 och L/S=10). Utlakning i 

förhållande till pH och som andel av totalhalt kan ses i bilaga 4, figur 4.1 respektive figur 4.2. 

Inget generellt samband mellan utlakning av As och lagringstid kan uttydas. Vid de två L/S-

kvoterna tycks utlakningen ha motsatta trender. Vid L/S=0,1 är utlakningen som högst vid 

lagringstiden 0 månader medan utlakningen vid L/S=10 är som högst vid lagringstiden 6 

månader. Inget tydligt samband mellan utlakning av As och pH har påträffats. 

Figur 4.14 visar utlakningen av Ba vid enstegs-skaktest (L/S=10) och kolonntest (L/S=0,1 och 

L/S=10). Utlakning av Ba i förhållande till pH och som andel av totalhalt kan ses i bilaga 4, figur 

4.3 respektive figur 4.4. Inget tydligt samband mellan utlakning av Ba och lagringstid har 

påträffats. Inget samband mellan utlakning av Ba och pH har observerats. 

 

Figur 4.13 Utlakning av As från BA-H vid lagringstiderna 0, 3 och 6 månader vid kolonntest L/S=0,1 (till vänster) 

och kolonntest L/S=10 (till höger). 
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Figur 4.15 visar utlakningen av Cl- vid enstegs-skaktest (L/S=10) och kolonntest (L/S=0,1 och 

L/S=10). Ur figuren kan uttydas att utlakningen av Cl- generellt är lägre för de askor som lagrats 

under en längre tid, med undantag för kolonntest (L/S=10) där utlakningen av Cl- är som högst 

vid lagringstiden 6 månader. Inget samband mellan utlakad mängd av Cl- och pH kan påvisas (se 

bilaga 4, figur 4.5).  

 

Figur 4.15 Utlakning av Cl- från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) och 

kolonntest L/S=10 (till höger). Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av Cl- i mg/kg TS vid lagringstiderna 0-6 

månader. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av Cl- i mg/l respektive mg/kg TS vid 

lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 

Figur 4.16 och figur 4.17 visar utlakningen av Cr och Cu vid enstegs-skaktest (L/S=10) och 

kolonntest (L/S=0,1 och L/S=10). Utlakning av Cr och Cu i förhållande till pH och som andel 

av totalhalt kan ses i bilaga 4, figur 4.6-4.9. Ur figurerna kan ses att utlakningen av Cr och Cu 

generellt varierar likartat mellan de olika lagringstiderna. Detta gäller även i förhållande till pH. 

Vid kolonntest (L/S=0,1) kan emellertid ses att de två ämnena lakar ut relativt opåverkat av pH 

vid pH strax under 10. 

 

Figur 4.14 Utlakning av Ba från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) och 

kolonntest L/S=10 (till höger). Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av Ba i mg/kg TS vid lagringstiderna 0-6 

månader. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av Ba i mg/l respektive mg/kg TS vid 

lagringstiderna 0, 3 och 6 månader.  

 

Figur 4.16 Utlakning av Cr från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) 

och kolonntest L/S=10 (till höger). Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av Cr i mg/kg TS vid lagringstiderna 0-6 

månader. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av Cr i mg/l respektive mg/kg TS vid 

lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 
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Figur 4.19 visar utlakningen av Ni vid enstegs-skaktest (L/S=10) och kolonntest (L/S=0,1 och 

L/S=10). Vid jämförelse mellan utlakning av Ni och lagringstid kan inget generellt samband 

uttydas. Vid jämförelse mellan utlakad mängd av Ni och pH kan inget tydligt samband ses (bilaga 

4, figur 4.11). Vid undersökning av utlakad andel av totalhalt av Ni vid kolonntest (L/S=0,1 och 

L/S=10) ses att andelen är högre för de längre lagringstiderna (se bilaga 4, figur 4.12). 

 

 

Figur 4.19 Utlakning av Ni från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) och 

kolonntest L/S=10 (till höger). Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av Ni i mg/kg TS vid lagringstiderna 0-6 

månader. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av Ni i mg/l respektive mg/kg TS vid 

lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 

 

Figur 4.17 Utlakning av Cu från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) 

och kolonntest L/S=10 (till höger). Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av Cu i mg/kg TS vid lagringstiderna 0-

6 månader. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av Cu mg/l respektive mg/kg TS vid 

lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 

Figur 4.18 visar utlakningen av DOC vid kolonntest (L/S=10) och enstegs-skaktest (L/S=10). 

Inget generellt samband mellan utlakning av DOC och lagringstid kan uttydas. Vid 

undersökning av utlakning av DOC och pH kan inget tydligt samband uttydas (se bilaga 4, figur 

4.10) 

 

 

 

 

 

Figur 4.18 Utlakning av DOC från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster) och kolonntest L/S=10 (till 

höger). Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av DOC i mg/kg TS vid lagringstiderna 0-6 månader. Kolonntest 

L/S=10 redovisar utlakning av DOC i mg/kg TS vid lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 
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Figur 4.20 och figur 4.21 visar utlakningen av Pb och Zn vid enstegs-skaktest (L/S=10) och 

kolonntest (L/S=0,1 och L/S=10). Utlakning av Pb och Zn i som andel av totalhalt kan ses i 

bilaga 4, figur 4.14 respektive figur 4.16. Ur figurerna kan ses att utlakningen av Pb och Zn 

generellt varierar likartat under lagringstiden. Utlakningen är generellt högre för de kortare 

lagringstiderna och lägre för de längre lagringstiderna. Vid undersökning av utlakning av Pb och 

Zn och pH kan ses att de två ämnena generellt varierar likartat i förhållande till pH (se bilaga 4, 

figur 4.13 och figur 4.15). 

 

Figur 4.20 Utlakning av Pb från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) 

och kolonntest L/S=10 (till höger). Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av Pb i mg/kg TS vid lagringstiderna 0-6 

månader. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av Pb i mg/l respektive mg/kg TS vid 

lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 

 

Figur 4.21 Utlakning av Zn från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) 

och kolonntest L/S=10 (till höger). Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av Zn i mg/kg TS vid lagringstiderna 0-6 

månader. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av Zn i mg/l respektive mg/kg TS vid 

lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 

Figur 4.22 visar utlakningen av SO4
2- vid enstegs-skaktest (L/S=10) och kolonntest (L/S=0,1 och 

L/S=10). Ur figuren kan inget generellt samband mellan utlakning av SO4
2- och lagringstid 

påvisas. Vid undersökning av utlakning av SO4
2- och pH kan ej heller något generellt samband 

påvisas (se bilaga 4, figur 4.17). 
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Figur 4.22 Utlakning av SO4
2- från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) 

och kolonntest L/S=10 (till höger). Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av SO4
2- i mg/kg TS vid lagringstiderna 

0-6 månader. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av SO4
2- i mg/l respektive mg/kg TS 

vid lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 

Figur 4.23 visar utlakning av F-, Mo, Sb och Se vid enstegs-skaktest L/S=10 samt utlakning av 

Hg vid kolonntest L/S=0,1. För Hg, Mo och Se kan inget tydligt samband mellan utlakning och 

lagringstid påvisas. Ur figuren kan ett tydligt samband mellan utlakning av F- och lagringstid samt 

utlakning av Sb och lagringstid.  

Utlakningen av F- är något lägre för de längre lagringstiderna, bortsett från lagringstiden 5 

månader. För Sb kan ett tydligt samband mellan ökad utlakning och lagring påvisas.   

Vid undersökning av utlakning av F-, Hg, Mo, Sb och Se och pH kan inget tydligt samband 

uttydas (se bilaga 4, figur 4.18-4.19).  
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4.7.2 Jämförelse med naturliga bergmaterial, gränsvärden och nivåer 

Tabell 4.7 visar utlakningen av ämnen från BA-H vid enstegs-skaktest (L/S=10) samt kolonntest 

(L/S=10) i jämförelse med utlakningen av ämnen från naturliga bergmaterial. Ur tabellen kan ses 

att utlakningen av ämnen generellt är högre från BA-H än från naturliga bergmaterial. Störst 

skillnad i utlakning påträffas för enstegs-skaktestet. Gemensamt för de två testerna är att 

utlakningen av Cu är högre från BA-H än från naturliga bergmaterial medan utlakningen av Cd är 

högre från naturliga bergmaterial än från BA-H. Vid enstegs-skaktestet är skillnaden mellan 

utlakning av ämnen från BA-H och naturliga bergmaterial större än vid kolonntestet. 

Vid enstegs-skaktestet är utlakningen av ämnen från BA-H är generellt högre än utlakningen från 

naturliga bergmaterial. Utlakningen av As och F- och Se är generellt relativt lika. Utlakningen av 

Cd är generellt sett högre från naturliga bergmaterial än från BA-H. Utlakningen av Cd har dock 

 

 

Figur 4.23 Utlakning av F-, Mo, Sb och Se från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 samt utlakning av Hg vid 

kolonntest L/S=0,1. Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av ämnena i mg/kg TS vid lagringstiderna 0-6 månader. 

Kolonntest L/S=0,1 redovisar utlakning av Hg i mg/l respektive vid lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 
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rapporterats som under detektionsgränsen, varför det inte går att säga hur mycket större 

utlakningen är från naturliga bergmaterial. De ämnen som generellt lakar ur i störst mängder från 

BA-H vid enstegs-skaktest jämfört med naturliga bergmaterial är Cu, Pb, Zn, och SO4
2- vilka lakar 

ur som mest ca 300 gånger, ca 2800 gånger, ca 200 gånger respektive ca 200 gånger mer. Även 

utlakningen av Cl- är högre i BA-H än i naturliga bergmaterial. Hur mycket högre utlakningen är 

går inte att säga då Cl- rapporterats som under detektionsgränsen för det naturliga bergmaterialet. 

Skillnaden mellan BA-H och de naturliga bergmaterialen är olika vid olika lagringstider. För 4 

månader gammal BA-H är exempelvis utlakningen av Pb ungefär lika stor som utlakningen från 

naturliga bergmaterial. 

För kolonntestet är utlakningen av ämnen från BA-H i de flesta fall (As, Ba, Cr, Cu, Pb, Cl- och 

SO4
2-) högre än från naturliga bergmaterial. Störst skillnad påträffas för Ba och Cu som är upp 

mot ca 80 gånger respektive ca 60 gånger högre än i BA-H än i naturliga bergmaterial. 

Utlakningen av Cd dock högre från naturliga bergmaterial än BA-H. Utlakningen av Cd i BA-H 

har rapporterats som under detektionsgränsen och därför går det inte att säga hur mycket större 

utlakningen av Cd är från naturliga bergmaterial. För Pb och Zn är utlakningen från 0 månader 

gammal BA-H högre än utlakningen från naturliga bergmaterial. För 3 och 6 månader gammal 

BA-H är fallet dock det omvända. 

Tabell 4.7 Utlakningen av ämnen från BA-H vid enstegs skaktest (L/S=10) och kolonntest (L/S=10) i jämförelse 

med medelvärdet av utlakningen av ämnen från 23 vanliga bergarter (Ekvall, von Bahr et al 2006). 
 

L/S=10

BA-H    BA-H Berg

0 mån 1 mån 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån 0 mån 3 mån 6 mån

Ämnen

mg/kg TS

As <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,20 <0,01 <0,01 0,03 0,03 0,01

Ba 4,2 3,6 2,3 1,3 1,1 0,99 4,6 3,3 0,11 0,16 0,04

Cd <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,005

Cr total 0,35 0,77 0,73 1,8 0,15 0,01 0,66 0,29 0,54 0,46 0,08

Cu 6,3 15 4,1 11 4,0 0,3 7,6 1,3 3,6 2,8 <0,05

Hg <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0004 <0,0002 -

Mo 0,87 1,3 0,59 1,4 0,71 1,9 1,1 - - - 0,09

Ni 0,02 0,06 0,01 0,03 0,02 <0,005 0,03 0,01 0,007 0,007 0,05

Pb 34 1,5 43 0,27 0,01 0,28 2,7 0,33 0,003 0,003 0,01

Sb 0,009 0,03 0,006 0,44 0,12 0,12 0,30 - - - 0,004

Se 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,07 0,01 - - - 0,05

Zn 11 0,98 7,5 0,65 0,19 0,42 0,98 0,14 <0,02 0,02 0,06

Cl
-

3740 3530 2790 1230 1570 1500 960 180 124 220 <50

F
-

22 58 11 4,3 2,6 9,7 3,3 - - - 13

SO4
2-

5810 2020 6600 260 2910 19800 120 576 448 421 98

DOC 190 810 290 450 210 120 350 156 172 171 -

   Enstegs skaktest    Kolonntest

 

Tabell 4.8-4.10 visar utlakningen av ämnen från BA-H vid enstegs-skaktest (L/S=10) och 

kolonntest (L/S=10 och L/S=0,1) i jämförelse med gränsvärden för mottagning av avfall på 

deponi för icke-farligt och inert avfall enligt NFS 2004:10 samt jämförelse med nivåer för 

utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok (2010:1) gällande avfall som används som 

konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier.  
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Vid jämförelse med gränsvärden för mottagning av avfall på deponi för icke-farligt avfall kan ses 

att BA-H underskrider samtliga gränsvärden vid kolonntest L/S=0,1 och L/S=10 (se tabell 4.8-

4.9). För enstegs-skaktestet överskrids gränsvärdena för Pb och DOC vid några av de kortare 

lagringstiderna. Gränsvärdet för Pb överskrids för 0 och 2 månader gammal aska med 3 gånger 

respektive 4 gånger. Gränsvärdet för DOC överskrids för 1 månad gammal aska. Utlakningen av 

SO4
2- ligger nära gränsvärdet för 5 månader gammal aska. 

Vid jämförelse med mottagningskriterier för deponi för inert avfall kan ses att gränsvärden för Cr 

och Cu generellt överskrids vid samtliga test (se tabell 4.8-4.9). Gränsvärdet för Cl- överskrids 

dessutom både vid kolonntest (L/S=0,1) samt enstegs-skaktest (L/S=10). 

Vid kolonntest (L/S=0,1) överskrider BA-H gränsvärden för inert deponi för Cr, Cu och Cl- (se 

tabell 4.8). Utlakningen av Hg är ungefär lika stor som gränsvärdet för 3 månader gammal aska. 

Gränsvärdet för Cr överskrids för 3 och 6 månader gammal aska med upp mot 10 gånger. 

Gränsvärdet för Cl- och Cu överskrids vid samtliga lagringstider med upp mot 10 gånger 

respektive 7 gånger. 

Vid enstegs-skaktest (L/S=10) överskrids gränsvärden för inert deponi för alla ämnen utom As, 

Ba, Cd, Ni och Se (se tabell 4.9). För 5 månader gammal aska är dock utlakningen av Se nära 

gränsvärdet för inert avfall. De ämnen som generellt överskrids relativt oberoende av lagringstid i 

enstegs-skaktestet är Cl-, Cr, Cu, Mo, Pb Sb och SO4
2-. Gränsvärden för Mo, Cl-, Cr, Cu och Sb 

överskrids med upp mot 4, 5, 4, 8 respektive 7 gånger. Högst utlakning i förhållande till 

gränsvärde uppvisar Pb och SO4
2- som överskrider gränsvärden med upp mot 90 respektive 20 

gånger. 

Vid kolonntest (L/S=10) överskrids gränsvärdet för inert deponi för Cu för 3 och 6 månader 

gammal aska med upp mot 2 gånger. Utlakningen av Cr ligger nära gränsvärdet för 3 och 6 

månader gammal aska (se tabell 4.9). 

Vid jämförelse med nivåer för utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok (2010:1) gällande 

avfall som används som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier kan ses att nivåer för 

Cr och Cu överskrids relativt oberoende av lagringstid för samtliga laktest (se tabell 4.8 och tabell 

4.10). Nivån för Pb överskrids för enstegs-skaktest (L/S=10) och ligger nära nivån för 0 månader 

gammal aska vid kolonntest (L/S=10). Nivåerna för Pb överskrids främst och som mest för de 

korta lagringstiderna. Ur tabellerna kan ses att fler nivåer överskrids vid enstegs-skaktestet 

jämfört med kolonntestet.  

Vid kolonntest (L/S=0,1) överskrids nivåerna för Cr, Cu och Hg (se tabell 4.8). Nivån för Cr 

överskrids för 3 och 6 månader gammal BA-H med upp mot 10-20 gånger. För 0, 3 och 6 

månader gammal BA-H överskrids nivån för Cu med upp mot 10-40 gånger. Nivån för Hg 

överskrids med ca 2 gånger för 3 månader gammal BA-H. 

Vid enstegs-skaktest (L/S=10) överskrids nivåer för utlakning av Cr, Cu, Pb, Zn och SO4
2- (se 

tabell 4.10). De ämnen som generellt överskrider nivåerna relativt oberoende av lagringstid vid 

enstegs-skaktestet är Cr, Cu och Pb. Nivån för Cr, Cu och Pb överskrids med upp mot 6, 30 

respektive 120 gånger. Vidare överskrids nivån för Zn för 0 och 2 månader gammal aska med ca 



 Bottenaska som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier 36 
 

 
E. Oja, Avd. för Avfallsteknik, LTU, 2012 

 

3-4 gånger. Utlakningen av SO4
2- från den 5 månader gamla askan överskrider nivån med ca 2 

gånger. 

Vid kolonntest (L/S=10) överskrids nivåerna för utlakning av Cr och Cu (se tabell 4.10). Nivån 

för Cr överskrids för 3 och 6 månader gammal BA-H med ca 3-6 gånger. Dessutom är 

utlakningen av Cr vid lagringstiden 0 månader lika stor som nivån för Cr. Nivån för Cu 

överskrids vid samtliga lagringstider med upp mot ca 2-6 gånger. Utlakningen av Pb för 0 

månader gammal är ungefär lika stor som nivån för utlakning. 

Tabell 4.8 Utlakning av ämnen från BA-H vid kolonntest (L/S=0,1) i jämförelse med gränsvärden för utlakning av 

ämnen vid mottagning av avfall på deponi för icke-farligt avfall och inert avfall enligt NFS 2004:10 samt jämförelse 

med nivåer för utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok (2010:1) gällande avfall som används som 

konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier. Fetmarkerade röda värden är värden som överskrider nivåerna 

för utlakning. Fetmarkerade svarta värden är värden som ligger nära nivåer. 
 

 

 

L/S=0,1          Kolonntest Gränsvärde Gränsvärde Nivå

BA-H Icke-farligt Inert

0 mån 3 mån 6 mån

Ämnen (mg/l)

As 0,03 0,008 0,007 0,3 0,06 0,05

Ba 0,36 0,12 0,12 20 4 -

Cd <0,0002 <0,0004 <0,0003 0,3 0,02 0,004

Cr (total) 0,04 1,0 0,62 2,5 0,1 0,06

Cu 2,4 7,9 4,9 30 0,6 0,2

Hg 0,00003 0,002 0,0008 0,03 0,002 0,001

Mo - - - 3,5 0,2 -

Ni 0,02 0,01 0,02 3 0,12 0,2

Pb 0,03 0,005 0,007 3 0,15 0,1

Sb - - - 0,15 0,1 -

Se - - - 0,2 0,04 -

Zn 0,01 0,02 0,05 15 1,2 0,8

Cl
-

2990 1070 870 8500 460 6200

F
- - - - 40 2,5 -

SO4
2-

188 603 446 7000 1500 2900

DOC - - - 250 160 -
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Tabell 4.9 Utlakning av ämnen från BA-H vid enstegs-skaktest (L/S=10) samt kolonntest (L/S=10) i jämförelse 

med gränsvärde för mottagning av avfall på deponi för icke-farligt avfall och inert avfall enligt NFS 2004:10. 

Fetmarkerade röda värden överskrider gränsvärden för inert avfall. Fetmarkerade svarta värden är värden som ligger 

nära gränsvärde för inert avfall. 

Gränsvärde

BA-H BA-H Icke-farligt Inert 

0 mån 1 mån 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån 0 mån 3 mån 6 mån

Ämnen 

mg/kg TS

As <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,2 <0,01 <0,01 0,03 0,03 2 0,5

Ba 4,2 3,6 2,3 1,3 1,1 0,99 4,6 3,3 0,11 0,16 100 20

Cd <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 1 0,04

Cr total 0,35 0,77 0,73 1,8 0,15 0,01 0,66 0,29 0,54 0,46 10 0,5

Cu 6,3 15 4,1 11 4 0,3 7,6 1,3 3,6 2,8 50 2

Hg <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0004 <0,0002 0,2 0,01

Mo 0,87 1,3 0,59 1,4 0,71 1,9 1,1 - - - 10 0,5

Ni 0,02 0,06 0,01 0,03 0,08 <0,005 0,03 0,01 0,007 0,007 10 0,4

Pb 34 1,5 43 0,27 0,01 0,28 2,7 0,33 0,003 0,003 10 0,5

Sb 0,009 0,03 0,006 0,44 0,12 0,12 0,30 - - - 0,7 0,06

Se 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,07 0,01 - - - 0,5 0,1

Zn 11 0,98 7,5 0,65 0,19 0,42 0,98 0,14 <0,02 0,02 50 4

Cl
-

3740 3530 2790 1230 1570 1500 960 180 124 220 15 000 800

F
-

22 58 11 4,3 2,6 9,7 3,3 - - - 150 10

SO4
2-

5810 2020 6600 260 2910 19800 120 576 448 421 20 000 1000

DOC 190 810 290 450 210 120 350 156 172 171 800 500

   Enstegs-skaktest L/S=10    Kolonntest L/S=10

 

Tabell 4.10 Utlakningen av ämnen från BA-H i jämförelse med nivåer för utlakning enligt Naturvårdsverkets 

handbok (2010:1) gällande avfall som används som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier. Fetmarkerade 

röda värden är värden som överskrider nivåer. Fetmarkerade svarta värden ligger nära nivåerna. 

Nivå 

BA-H BA-H

0 mån 1 mån 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån 0 mån 3 mån 6 mån

Ämnen

mg/kg TS

As <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,12 <0,01 <0,01 0,03 0,03 0,4

Cd <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,007

Cr total 0,35 0,77 0,73 1,8 0,15 0,01 0,66 0,30 0,54 0,46 0,3

Cu 6,3 15 4,1 11 4,0 0,30 7,6 1,3 3,6 2,8 0,6

Hg <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,00041 <0,0002 0,01

Ni 0,02 0,06 0,01 0,03 0,02 <0,005 0,03 0,01 0,007 0,007 0,6

Pb 34 1,4 43 0,27 0,01 0,28 2,7 0,33 0,003 0,003 0,3

Zn 11 0,98 7,5 0,65 0,19 0,42 0,98 0,14 <0,02 0,02 3

Cl
-

3740 3530 2790 1230 1570 1500 960 180 124 220 11000

SO4
2-

5810 2020 6600 260 2910 19800 120 576 448 421 8500

   Enstegs-skaktest L/S=10    Kolonntest L/S=10
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4.8 Lakegenskaper – BA-B 

Lakegenskaper hos BA-B har undersökts genom enstegs-skaktest (L/S=10) samt kolonntest 

(L/S=0,1 och L/S=10). Värden för utlakning baseras på ett prov av BA-B vid respektive laktest. 

Vid kolonntest (L/S=0,1 och L/S=10) har utlakning av Mo, Sb, Se och F- ej undersökts. Vid 

kolonntest L/S=0,1 har utlakning av DOC ej undersökts. 

Utlakningen av Cd och Hg har rapporterats som under detektionsgränsen vid samtliga laktest. 

Vidare har As och Ni rapporterats som under detektionsgränsen både vid enstegs-skaktest och 

vid kolonntest (L/S=10). Vid enstegs-skaktestet rapporterades även Cu, Cl- och F- som under 

detektionsgränsen.  

4.8.1 Jämförelse med naturliga bergmaterial, gränsvärden och nivåer 

Av de undersökta ämnena är det generellt K, Ca, Na, Cl- och SO4
2- som lakar ur i störst mängder 

från BA-B (se bilaga 5, tabell 5.1). 

Tabell 4.11-4.12 visar utlakningen av ämnen från BA-B vid enstegs-skaktest (L/S=10) och 

kolonntest (L/S=10 och L/S=0,1) i jämförelse med gränsvärden för mottagning av avfall på 

deponi för icke-farligt och inert avfall enligt NFS 2004:10 samt jämförelse med nivåer för 

utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok (2010:1) gällande avfall som används som 

konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier. I tabell 4.12 visas även utlakningen vid 

enstegs-skaktest (L/S=10) samt kolonntest (L/S=10) i jämförelse med naturliga bergmaterial. 

Vid jämförelse med naturliga bergmaterial kan utläsas att skillnaderna mellan BA-B och naturliga 

bergmaterial skiljer sig åt i mellan de två laktesten (se tabell 4.12). Gemensamt för laktesterna är 

att utlakningen av Ba och Zn är större från BA-B än från naturliga bergmaterial medan 

utlakningen av Cd och Ni är större från naturliga bergmaterial än från BA-B. 

Vid enstegs-skaktestet (L/S=10) är utlakningen av As, Cd, Cr, Mo, Ni, Sb, Se och F- större från 

naturliga bergmaterial än från BA-B medan utlakningen av Ba och Zn är större från BA-B än från 

naturliga bergmaterial. Störst skillnad påträffas för Ba, Se och Zn. För Se är utlakningen ca 50 

gånger högre från naturliga bergmaterial än BA-B. Utlakningen av Ba är ca 1000 gånger högre 

från BA-B än från naturliga bergmaterial. Utlakningen av Zn är ca 10 gånger högre än i naturliga 

bergmaterial.  

Vid kolonntestet (L/S=10) är utlakningen av Ba, Cr, Cu, Pb och Zn större i BA-B än i naturliga 

bergmaterial. För Cd och Ni är fallet det omvända. Utlakningen av SO4
2- är ungefär lika stor. 

Störst skillnad påträffas för Ba och Zn. Utlakningen av Ba och Zn från BA-B är 750 gånger 

respektive 10 gånger större från BA-B än från naturliga bergmaterial. 

Vid jämförelse med mottagningskriterier för deponi för icke-farligt avfall kan ses att BA-B 

underskrider samtliga gränsvärden med god marginal (se tabell 4.11-4.12).  Vid jämförelse med 

mottagningskriterier för deponi för inert avfall kan ses att BA-B vid samtliga laktest överskrider 

gränsvärdet för Ba med upp mot ca 2 gånger. Även gränsvärdet för DOC överskrids vid enstegs-

skaktestet (L/S=10). Vid jämförelse med nivåer för utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok 

2010:1 kan ses att BA-B underskrider samtliga nivåer (se tabell 4.11-4.12). 
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Tabell 4.11 Utlakning av ämnen från BA-B i jämförelse med gränsvärden för utlakning av ämnen vid mottagning av 

avfall på deponi för icke-farligt avfall och inert avfall enligt NFS 2004:10 samt jämförelse med nivåer för utlakning 

enligt Naturvårdsverkets handbok (2010:1) gällande avfall som används som konstruktionsmaterial vid sluttäckning 

av deponier. Fetmarkerat rött värde är värde som överskrider gränsvärde för inert avfall. 
 

 

L/S=0,1 Kolonntest Gränsvärde Gränsvärde Nivå

BA-B Icke-farligt Inert

Ämnen (mg/l)

As 0,003 0,3 0,06 0,05

Ba 8,1 20 4 -

Cd <0,00005 0,3 0,02 0,004

Cr (total) 0,02 2,5 0,1 0,06

Cu 0,13 30 0,6 0,2

Hg <0,00002 0,03 0,002 0,001

Mo - 3,5 0,2 -

Ni 0,0007 3 0,12 0,2

Pb 0,03 3 0,15 0,1

Sb - 0,15 0,1 -

Se - 0,2 0,04 -

Zn 0,34 15 1,2 0,8

Cl
-

46 8500 460 6200

F
-

- 40 2,5 -

SO4
2-

19 7000 1500 2900

DOC - 250 160 -  

Tabell 4.12 Utlakning av ämnen från BA-B vid enstegs-skaktest (L/S=10) och kolonntest (L/S=10) i jämförelse 

med medelvärdet av utlakningen av ämnen från 23 vanliga bergarter (Ekvall, von Bahr et al 2006), gränsvärden för 

utlakning av ämnen vid mottagning av avfall på deponi för icke-farligt avfall och inert avfall enligt NFS 2004:10 samt 

jämförelse med nivåer för utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok (2010:1) gällande avfall som används som 

konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier. Fetmarkerade röda värden är värden som överskrider 

gränsvärden för inert avfall. 
 

L/S=10 Enstegs-skaktest Kolonntest Berg Gränsvärde Gränsvärde Nivå

BA-B BA-B  Icke-farligt Inert

Ämnen (mg/kg TS)

As <0,01 <0,01 0,01 2 0,5 0,4

Ba 41 30 0,04 100 20 -

Cd <0,0005 <0,0005 0,005 1 0,04 0,007

Cr total 0,02 0,15 0,08 10 0,5 0,3

Cu <0,01 0,14 <0,05 50 2 0,6

Hg <0,0002 <0,0002 - 0,2 0,01 0,01

Mo 0,02 - 0,09 10 0,5 -

Ni <0,005 <0,005 0,05 10 0,4 0,6

Pb 0,01 0,04 0,01 10 0,5 0,3

Sb 0,003 - 0,004 0,7 0,06 -

Se 0,0009 - 0,05 0,5 0,1 -

Zn 0,47 0,68 0,06 50 4 3

Cl
-

<6,0 32 <50 15 000 800 11000

F
-

<1,5 - 13 150 10 -

SO4
2-

16 97 98 20 000 1000 8500

DOC 570 64 - 800 500 -  
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5. DISKUSSION 

5.1 Torrsubstans 

BA-H:s torrsubstans varierar mellan ca 76-85 % (se tabell 5.1). Detta överensstämmer med andra 

undersökningar av torrsubstansen hos bottenaska från avfallsförbränning på mellan ca 40-90 % 

(Chandler, Eighmy et al 1997).  

Standardavvikelsen för torrsubstansen hos 3, 4 och 6 månader gammal BA-H är hög. Den höga 

standardavvikelsen kan bero på att undersökningen av torrsubstansen genomfördes med endast 

tre replikat, vilket kanske inte ger ett tillräckligt representativt resultat. 

BA-B:s torrsubstans är ca 100 % (99,96 %). Den höga torrsubstansen är förväntad då BA-B är 

tagen direkt ur fluidbäddpannan. 

5.2 Glödgningsförlust 

BA-H:s glödgningsförlust vid 550 °C varierar mellan ca 3-5 % medan glödgningsförlusten vid 

775 °C varierar mellan ca 3-7 % (se tabell 4.1). Dessa värden överensstämmer med andra studier 

av bottenaska från avfallsförbränning som visat på värden för glödningsförlusten vid 550 °C på 

ca 0,6-30 % (Chandler, Eighmy et al 1997). De är även jämförbara med de ca 3-8 % för 

glödningsförlusten vid 550 °C för bottenaska från avfallsförbränning vid fyra olika anläggningar i 

Sverige undersökta av Arm (2003). 

Standardavvikelsen för glödförlusten hos 3 månader gammal BA-H är hög. En förklaring till 

detta kan vara att glödförlusten undersöktes på relativt få antal prover. En annan förklaring kan 

vara att en del av det oförbrända materialet kan ha sprättats ur degeln vid glödningen till följd av 

en heta temperaturen, vilket skulle ge en högre glödförlust än vad som egentligen föreligger.  

BA-B har en glödförlust på 0,08 % av TS vid 550 °C och en glödförlust på 0,32 % av TS vid 775 

°C (tabell 4.1). Detta är en relativt liten glödgningsförlust om man jämför med BA-H. Huruvida 

glödgningsförlusterna hos BA-B är vanligt förekommande hos bottenaska från förbränning av 

biobränsle i fluidbäddpanna vid de aktuella glödgningstemperaturerna är svårt att utvärdera 

eftersom utförda studier av glödgningsförlusten vid dessa glödgningstemperaturer ej har 

påträffats i litteraturen. Däremot har data från undersökningar av glödgningsförlusten vid 

glödgningstemperaturen 1000 °C påträffats i litteraturen. Enligt Naturvårdsverket (2003) har 

studier av bottenaska från förbränning av biobränsle i fluidbäddpanna visat på en 

glödgningsförlust på ca 0,1 % vid glödgningstemperaturen 1000 °C. Detta tyder tillsammans med 

resultaten från denna studie på att glödgningsförlusten hos bottenaska från biobränsleeldning är 

ganska liten jämfört med bottenaska från avfallsförbränning i rosterpanna.  

Gemensamt för BA-H och BA-B är att de uppvisar en tydlig skillnad i glödgningsförlust vid 

glödgningstemperaturerna 550 °C och 775 °C. Glödgningsförlusten vid 775 °C är betydligt högre 

än glödgningsförlusten vid 550 °C. För BA-H är glödgningsförlusten ca 1,5 gånger högre vid 775 

°C och för BA-B är glödgningsförlusten ca 4 gånger högre vid 775 °C. Att glödgningsförlusten 

ökar vid 775 °C innebär att det är något som avgår från bottenaskan vid 775 °C men som inte 

avgår från bottenaskan vid 550 °C. Eftersom glödgningsförlusten ofta används som en indikator 

av innehållet av TOC kan det vara av intresse för fortsatta studier och forskning att utvärdera 
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skillnaden i glödningsförlust mellan olika temperaturer och vad detta innebär för utvärderingen 

av innehållet av TOC. 

5.3 Skrymdensitet 

BA-H:s våta skrymdensitet före torkning varierar mellan ca 0,98-1,1 g/cm3. Den torra 

skrymdensiteten efter torkning varierar mellan ca 0,83-1,2 g/cm3 (se tabell 4.2).  Detta är något 

lägre än vad som funnits i andra studier av bottenaska från avfallsförbränning där 

skrymdensiteten generellt varierar mellan ca 1,2-1,8 g/cm3 (Arm, 2006).  

BA-B:s våta skrymdensitet före torkning är ca 1,5 g/cm3. Dess torra skrymdensitet är ca 1,6 

g/cm3 (se tabell 4.2). Att den torra skrymdensiteten är ungefär lika stor som den våta 

skrymdensiteten (standardavvikelse ± 0,1) är förväntat eftersom torrsubstansen hos BA-B i 

princip är 100 %. Värdena för skrymdensiteten överensstämmer med andra studier av bottenaska 

från avfallsförbränning som visat på att skrymdensiteten generellt uppgår till mellan ca 0,7-1,7 

g/cm3 (Avfall Sverige, 2009).  

5.4 Kornstorleksfördelning 

BA-H har karaktären av en månggraderad grusig sand. Detta överensstämmer med andra studier 

som visat att bottenaska från avfallsförbränning i rosterpanna generellt är mellangraderad till 

månggraderad och har karaktären av en grusig sand eller sandigt grus (Arm, 2006). 

Andelen finmaterial (<0,071) uppgår till mellan ca 3-6%. Dessa värden överensstämmer med 

andra studier som visat på att andelen finmaterial generellt uppgår till mellan ca 1-10 % 

(Chandler, Eighmy et al, 1997). Om andelen finmaterial i bottenaska överstiger 10-15 % ökar 

risken för frostsprängning (Chandler, Eighmy et al, 1997). Då andelen finmaterial underskrider 

dessa värden föreligger ingen ökad risk för frostsprängning. 

BA-H har karaktären av en ensgraderad sand. Detta är jämförbart med andra studier som visat att 

bottenaska från biobränsleeldning i fluidbäddpanna generellt har samma kornstorleksfördelning 

som en ensgraderad sand (Arm, Tiberg 2010). I BA-B är andelen finmaterial ca 0,8 %. Detta 

överensstämmer med andra studier som visat på att andelen finmaterial i bottenaska från 

biobränsleeldning generellt uppgår till mellan ca 0-10 % (Arm, Tiberg 2010). Den låga andelen 

finmaterial innebär att det inte föreligger någon ökad risk för frostsprängning. 

5.5 Permeabilitet 

För att BA-H och BA-B ska kunna användas som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier 

krävs det att de har tillräckligt goda dränerande egenskaper. Ett exakt krav på hur hög 

permeabiliteten ska vara finns inte. Däremot rekommenderar Avfall Sverige (2009) att material 

som används som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier bör ha en permeabilitet på minst 

10-4 m/s. 

Permeabiliteten hos BA-H varierar mellan 1,4-1,6 *10-4 m/s (se figur 4.6). Permeabiliteten hos 

BA-H är högre än vad andra studier av bottenaska från avfallsförbränning visat på. Enligt Arm 

(2006) och Travar, Herrman et al (2006) uppgår permeabiliteten generellt till ca 1,0*10-7-1,0*10-5 

m/s. 
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Att permeabiliteten hos BA-H är högre än vad andra studier av bottenaska från 

avfallsförbränning visat på kan ha flera orsaker. Faktorer som påverkar permeabiliteten är 

exempelvis packningsgraden och kornstorleksfördelningen. Värdena från de andra studierna är 

baserade på permeabilitetsförsök på bottenaska som packats genom lätt stampning (Arm, 2006). 

Lätt stampning motsvarar packning i tre lager med 25 stötar per lager medan packningen vid 

detta permeabilitetstest motsvarar packning i tre lager med tre stötar per lager. Detta innebär att 

det finns en skillnad i hur hårt materialet har packats. Packningsarbetet för lätt stampning är 

4,7*105 Nm/m3 medan packningsarbetet för detta test är 2,8*105 Nm/m3. Följaktligen är 

bottenaska som utsatts för lätt stampning hårdare packad. Hårdare packning leder generellt till 

lägre permeabilitet (Fagerström & Weisel, 1972), vilket skulle kunna vara en förklaring till att 

permeabiliteten hos BA-H är något högre än andra bottenaskor från avfallsförbränning. Vid 

testningen av permeabiliteten hade det varit mer fördelaktigt om packningen hade skett genom 

lätt stampning. På så sätt hade det varit lättare jämföra med andra bottenaskor. 

Permeabiliteten kan även ha påverkats av hur materialet siktades innan testning. Vid 

undersökning av permeabiliteten ska kornstorleken ej vara större än 1/5 av cylinderns diameter. 

Vid lätt stampning används en cylinder med diametern 102 mm, vilket innebär en högsta tillåtna 

kornstorlek på 20 mm. Vid detta permeabilitetstest användes en cylinder på 50 mm, vilket 

innebär en högsta tillåtna kornstorlek på 10 mm. Materialet siktades emellertid ned till 4 mm, 

vilket är mindre än 1/5 av cylinderns diameter. Att permeabilitetstestet genomfördes på 

bottenaska med kornstorlek < 4 mm kan ha påverkat resultatet. Eftersom permeabiliteten hos ett 

material generellt minskar om kornstorleken minskar (Fagerström & Weisel, 1972) kan siktningen 

av materialet ha lett till att permeabiliteten hos BA-H är något lägre än om materialet istället 

siktats ned till 10 mm. Om så är fallet, torde emellertid skillnaden mellan permeabiliteten hos BA-

H och andra bottenaskor från avfallsförbränning vara ännu större. 

BA-B har en permeabilitet på ca 1,2*10-4 m/s (se figur 4.6). Detta överensstämmer relativt bra 

med andra studier som visat på att permeabiliteten hos bottenaska från biobränsleeldning i 

fluidbäddpanna generellt uppgår till ca 1,0*10-6-1,0*10-4 m/s (Arm, Tiberg 2010). 

Både BA-H och BA-B uppfyller rekommendationen om en permeabilitet på ≥ 10-4 m/s, varför de 

har tillräckligt lämpliga dränerande egenskaper för att användas i en sluttäckningskonstruktion. 

Andra studier av bottenaska från avfallsförbränning och bottenaska från biobränsleeldning har 

dock visat att avfallsaskan ej har tillräckliga dränerande egenskaper medan biobränsleaskan har 

det. Vid fråga om otillräcklig permeabilitet är kanske siktning en lämplig metod för att förbättra 

permeabiliteten. Genom att sikta bort det finkorniga materialet och bara använda den grövre 

fraktionen av bottenaskan kan bättre dränerade egenskaper uppnås. Detta vore intressant att följa 

upp i fortsatt forskning och utveckling. 

5.6 Krossmotstånd 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:5) till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall bör det vid konstrueringen av sluttäckningen tas hänsyn till sluttäckningens 

beständighet ur ett långt tidsperspektiv. I denna sektion kommer beständighet att diskuteras ur ett 

krossmotståndsperspektiv och övriga mått på beständighet är exkluderade. 
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BA-H har generellt ganska lika kornstorleksfördelning före och efter krossning (se figur 4.7 och 

bilaga 2, figur 2.1-2.6). Generellt sker dock en marginell ökning i andel finmaterial. Andelen 

finmaterial är ca 4-7 % efter krossning, vilket är något högre än de 3-6 % före krossning. Enligt 

Arm (2006) har studier visat på att bottenaska generellt har relativt porösa korn med låg 

beständighet mot krossning jämfört med naturliga sand- och grusmaterial. Denna känslighet mot 

krossning syns främst i ökning i andel finmaterial (Arm, 2006). Således hade det varit förväntat att 

se en större ökning i andel finmaterial efter krossning än den som föreligger. 

Att det finns en större andel grövre material efter krossning för 0, 1 och 6 månader gammal BA-

H samt att 6 månader gammal BA-H har större andel material <0,071 mm före krossning är 

förvånande eftersom krossningen borde innebära kornen snarare blir mindre efter krossning än 

före krossning. Siktningen före och efter krossning genomfördes emellertid på olika prov av 

materialet, något som kan ha medfört att den ursprungliga kornstorleken skiljde sig åt. Detta kan 

vara en förklaring till att det i vissa prov fanns en högre andel grövre material efter krossning. 

Att testerna även visar på högre andel finmaterial före krossning och högre andel grovkornigt 

material efter krossning gör att det är svårt att definitivt säga om BA-H påverkas av krossning 

eller ej. Flera av testerna genomfördes med endast ett replikat, vilket kanske inte ger en tillräcklig 

hög statistisk säkerhet. Skillnaden i kornstorleksfördelning före och efter krossning är mindre för 

de tester som genomfördes med tre replikat (0, 3 och 6 månader gammal BA-H). 

För BA-B är kornstorleksfördelningskurvorna före och efter krossning är relativt lika (se figur 

4.8). Det finns emellertid en ökning i andel finmaterial. Andelen finmaterial efter krossning är 4,4 

% vilket kan jämföras med de 0,8 % innan krossningen. Detta tyder på att BA-B påverkats av 

krossningen. Detta är förväntat eftersom bottenaska från biobränsleeldning generellt får en 

ökning av andel finmaterial vid krossning (Arm & Tiberg 2010). Siktningen före krossning 

genomfördes emellertid endast på ett prov av materialet, vilket inte ger ett tillräckligt 

representativt resultat. Dessutom är standardavvikelsen för andelen finmaterial hög efter 

krossning, vilket innebär att det inte är säkert att resultatet är representativt. 

För både BA-H och BA-B finns en generell ökning i andel finmaterial, vilket innebär att det finns 

en viss påverkan av krossningen. Då det emellertid inte finns några mer exakta riktlinjer för vad 

som är tillräckligt beständigt ur ett långt tidsperspektiv är det svårt att säga om bottenaska har 

tillräcklig beständighet eller ej. 

En ökning av den minsta kornstorleken kan leda till en försämring av permeabiliteten. Krossning 

kan alltså leda till en sänkning av permeabiliteten. Således är det viktigt att utreda hur 

bottenaskornas permeabilitet påverkas av krossningen. Detta är en fråga för fortsatta studier av 

bottenaska. 

5.7 Kemisk sammansättning och lakegenskaper 

5.7.1 Jämförelse med naturliga bergmaterial 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:5) till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall är naturliga konstruktionsmaterial att föredra ur ett långsiktigt perspektiv. 

Detta eftersom syftet med sluttäckningskonstruktionen är att förhindra utlakningen av ämnen 

från deponin, vilket missgynnas om själva sluttäckningskonstruktionen i sig lakar ur föroreningar. 
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Med anledning av detta är det av intresse att jämföra totalhalten och utlakning av spårämnen från 

bottenaska med utlakningen av spårämnen från naturliga konstruktionsmaterial. 

Totalhalten av spårämnen i BA-H är generellt högre än totalhalten av spårämnen i naturliga 

bergmaterial (se tabell 4.4). Utlakningen av ämnen är generellt högre från BA-H än från naturliga 

bergmaterial vid både enstegs-skaktest och kolonntest (se tabell 4.7). Skillnaderna i utlakning 

skiljer sig åt mellan de två laktesterna. Vid enstegs-skaktestet är skillnaden mellan utlakningen av 

ämnen från BA-H och naturliga bergmaterial större än vid kolonntestet. Gemensamt för de två 

testerna är emellertid att utlakningen av Cu är högre från BA-H än från naturliga bergmaterial 

medan utlakningen av Cd är högre från naturliga bergmaterial än från BA-H. Att totalhalten och 

utlakningen av ämnen från BA-H är högre än totalhalten och utlakningen av ämnen från naturliga 

bergmaterial överensstämmer med de jämförelser mellan bottenaska från avfallsförbränning och 

naturliga bergmaterial som presenteras i litteraturstudien (se bilaga 1, tabell 5.8 och tabell 5.9) 

Totalhalten av spårämnena Ba, Cr, Hg, Mo och Zn är generellt högre i BA-B än i naturliga 

bergmaterial medan totalhalterna av As, Cd och Pb generellt är högre i naturliga bergmaterial än i 

BA-B (se tabell 4.5). Att totalhalten av ämnen i BA-B är högre än totalhalten av ämnen i naturliga 

bergmaterial skiljer sig från de jämförelser mellan bottenaska från biobränsleeldning och naturliga 

bergmaterial som presenteras i litteraturstudien som visar på att bottenaska från 

biobränsleeldning har högre halter av samtliga spårämnen jämfört med naturliga bergmaterial (se 

bilaga 1, tabell 5.8). Eftersom värdena för totalhalt i litteraturstudien baseras på medelvärden av 

askor från olika biobränslen och förbränningsugnar behöver det dock inte vara så att BA-B:s 

totalhaltsinnehåll skiljer sig från andra barkbaserade fluidbäddaskor. 

Vid jämförelse mellan utlakning av spårämnen från BA-B och naturliga bergmaterial vid enstegs-

skaktest och kolonntest kan ses att skillnaderna i utlakning skiljer sig åt mellan testen. 

Gemensamt för de två laktesterna är att utlakningen av Ba och Zn är större från BA-B än från 

naturliga bergmaterial medan utlakningen av Cd och Ni är större från naturliga bergmaterial än 

från BA-B (se tabell 4.12). Detta skiljer sig från de jämförelser mellan bottenaska från 

biobränsleeldning och naturliga bergmaterial som presenteras i litteraturstudien där det är fler 

ämnen i bottenaskan som lakar ut mer än naturliga bergmaterial (se bilaga 1, tabell 5.9). Att 

utlakningen av Ni och Cd är högre i naturliga bergmaterial än i BA-H överensstämmer emellertid 

med jämförelser i litteraturstudien. 

BA-H har generellt sett högre totalhalt av spårämnen och har högre utlakning av spårämnen än 

naturliga bergmaterial medan BA-B har både lägre och högre totalhalt och utlakning än naturliga 

bergmaterial beroende på ämne.  Totalhalten och utlakningen av ämnen från naturliga 

bergmaterial ligger emellertid under samtliga nivåer för återvinning av avfall för 

anläggningsändamål vid sluttäckning av deponier, medan BA-H överskrider flera av dessa nivåer 

och BA-B överskrider nivån för totalhalt av Zn samt Cr. Ur en utlakningssynpunkt är därmed 

naturliga bergmaterial att föredra före BA-H och BA-B i en sluttäckningskonstruktion. 

5.7.2 Gränsvärden för inert och icke-farligt avfall 

Gränsvärden för totalhalt och utlakning av ämnen vid mottagning av avfall på deponi för icke-

farligt avfall och inert avfall har använts som ett mått på föroreningsgraden i materialet samt som 

vägledning huruvida det är lämpligt att använda bottenaskorna som dräneringsmaterial ovan 
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tätskiktet. Totalhalt av BTEX, PCB, mineralolja, cancerogena och övriga PAH:er har inte 

undersökts varför jämförelser med dessa gränsvärden ej kunnat genomföras. 

I denna studie har glödgningsförlusten använts för att uppskatta innehållet av TOC i BA-H och 

BA-B. Enligt Bjurström & Suér (2006) ger glödgningsförlusten en uppskattning av innehållet av 

TOC, men kan inte likställas med TOC eftersom det även innehåller TIC, vatten och flyktiga 

salter.  

Gränsvärdena för totalhalten av TOC vid mottagning av avfall på deponi för icke-farligt 

respektive inert avfall är 5 % respektive 3 %.  Glödgningsförlusten hos BA-H är ca 2-5 % TS 

(550 °C) respektive ca 3-7 % av TS (775 °C), vilket innebär att det kan vara så att gränsvärdena 

överskrids. Då det emellertid finns oklarheter i hur stor andel av glödgningsförlusten som utgörs 

av TOC är det svårt att fastställa om BA-H överskrider eller underskrider gränsvärdet för TOC. 

Glödgningsförlusten hos BA-B är 0,08 % av TS (550 °C) och 0,32 % av TS (775 °C), vilket 

innebär att det är troligt att BA-B underskrider gränsvärdena för TOC. 

BA-H underskrider generellt gränsvärden för utlakning av ämnen vid mottagning av avfall på 

deponi för icke-farligt avfall (se tabell 4.8 och tabell 4.9). Vid enstegs-skaktestet (L/S=10) 

överskrids emellertid gränsvärdet för Pb och DOC för 0 och 2 månader respektive 1 månader 

gammal BA-H. Att BA-H generellt underskrider gränsvärdena är förväntat eftersom bottenaska 

från avfallsförbränning generellt underskrider gränsvärden för icke-farligt avfall (se bilaga 1, tabell 

5.9).  

Viktigt att poängtera är emellertid att gränsvärden för Pb och DOC överskrids för BA-H vid 

enstegs-skaktestet. Gränsvärdena för icke-farligt avfall gäller för användning av material under 

tätskiktet och baseras på att grundvattnet vid ett visst avstånd från deponin ska uppfylla kraven 

på dricksvatten (Naturvårdsverket, 2009). Gränsvärdena tar således inte hänsyn till skyddet för 

markmiljö och ytvatten samt till de risker som kan uppstå vid direkt kontakt med avfallet. Att två 

av gränsvärdena för icke-farligt avfall ändå överskrids för BA-H vid ett av laktesten innebär 

därför att BA-H har en hög föroreningsgrad och kan potentiellt utgöra en risk för omgivande 

mark och vatten.  

Vid jämförelse med gränsvärden för utlakning av ämnen vid mottagning av avfall på deponi för 

inert avfall kan ses att flera gränsvärden överskrids (se tabell 4.8-4.9) för BA-H. Vilket gränsvärde 

som överskrids skiljer sig dock mellan enstegs-skaktest (L/S=10), kolonntest (L/S=0,1) och 

kolonntest (L/S=10). Flest gränsvärden överskrids vid enstegs-skaktestet. De ämnen som 

generellt överskrids relativt oberoende av lagringstid i enstegs-skaktestet är Cl-, Cr, Cu, Mo, Pb Sb 

och SO4
2-. Gemensamt för enstegs-skaktest (L/S=10), kolonntest (L/S=0,1) och kolonntest 

(L/S=10) är att gränsvärden för Cr och Cu generellt överskrids och detta relativt oberoende av 

lagringstid. Gränsvärdet för Cl- överskrids både vid kolonntest (L/S=0,1) samt enstegs-skaktest 

(L/S=10). Andra studier av bottenaska från avfallsförbränning har visat på att Cr, Cu och Cl- är 

ämnen som tillsammans med Mo, Sb och SO4
2- överskrider gränsvärden för inert avfall (se bilaga 

1, tabell 5.9). 

BA-B underskrider samtliga gränsvärden för utlakning av ämnen vid mottagning av avfall på 

deponi för icke-farligt avfall (se tabell 4.11-4.12) med god marginal. Detta är förväntat eftersom 
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andra studier visat på att bottenaska från biobränsleeldning generellt underskrider samtliga 

gränsvärden för icke-farligt avfall (se bilaga 1, tabell 5.9). 

 

Vid jämförelse med mottagningskriterier för inert avfall kan ses att BA-B överskrider gränsvärdet 

för Ba vid samtliga test (se tabell 4.11-4.12). Detta skiljer sig emellertid från andra studier av 

bottenaska från avfallsförbränning som visat att gränsvärde för Cr överskrids men inte 

gränsvärde Ba. 

 

BA-H överskrider flera av gränsvärdena för inert avfall. I en deponi för inert avfall finns inget 

krav på sluttäckning och ej heller något krav på behandling av lakvattnet (SFS 2001:512). Att flera 

av gränsvärdena överskrids för BA-H innebär att den innehar en relativt hög föroreningsgrad. 

Vid användning som dräneringsskikt skulle den kunna utgöra en risk för deponins recipienter. 

Därför bör BA-H ej användas i dräneringsskiktet utan föregående behandling. 

 

BA-B överskrider gränsvärdet för Ba för deponi för inert avfall vilket innebär att det finns en 

osäkerhet kring dess lämplighet som dräneringsskikt. 

5.7.3 Nivåer för totalhalt och utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 

Enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 bör avfall som avses användas som 

konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier ovan tätskiktet underskrida nivåer för totalhalt 

och utlakning som anges i Naturvårdsverkets handbok gällande återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten.  

BA-H överskrider nivåer för totalhalt av As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb och Zn vilket är alla nivåer utom 

nivån för Hg (se tabell 4.4). Detta gäller oberoende av lagringstid. Detta överensstämmer även 

med andra studier som visat att bottenaska från avfallsförbränning överskrider samtliga nivåer 

utom Hg (se bilaga 1, tabell 5.8).  

Utlakningen från BA-H överskrider generellt nivåer för Cr, Cu och Pb (se tabell 4.8 och tabell 

4.10). Nivåer för Cr och Cu överskrids relativt oberoende lagringstid. Detta överensstämmer med 

andra studier som visat på att bottenaska från avfallsförbränning överskrider nivåerna för Cr och 

Cu (se bilaga 1, tabell 5.9). 

BA-B överskrider nivån för totalhalt av Zn (se tabell 4.5). Vid undersökning av totalhalter av BA-

H under åren 2008-2010 kan ses att nivån för Zn överskrids vid samtliga år (se tabell 4.6). Från 

undersökningar av BA-H åren 2008-2010 kan även ses att nivån för Cr överskrids vid samtliga år. 

Att nivåer för Zn och Cr överskrids överensstämmer med andra studier av bottenaska från 

biobränsleeldning (se bilaga 1, tabell 5.8). Andra studier har emellertid även visat på att nivåer för 

As, Cd och Cu överskrids (se bilaga 1, tabell 5.8). 

Utlakningen av ämnen från BA-B underskrider samtliga nivåer för utlakning vid samtliga laktest. 

Detta överensstämmer inte med andra studier av bottenaska från biobränsleeldning som visat på 

att nivån för utlakning av Cr generellt överskrids (se bilaga 1, tabell 5.9). 

BA-H överskrider både nivåer för totalhalt och utlakning av flera ämnen. Nivåerna för totalhalt 

och utlakning gäller för användning av avfall i en sluttäckningskonstruktion ovan tätskiktet och 

tar därmed hänsyn till att avfallet är i direkt kontakt med omgivande mark och vatten. Nivåerna 
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för totalhalt och utlakning baseras på att ett tillräckligt skydd för människors hälsa, markmiljön 

samt ytvattnet ska uppnås (Naturvårdsverket, 2010b). Att BA-H överskrider både nivåer för 

totalhalt och utlakning är därför allvarligt ur en hälso- och miljösynpunkt och således bör den ej 

användas som dräneringsskikt ovan tätskiktet utan föregående behandling. 

BA-B överskrider nivån för totalhalt av Zn och från undersökningar av BA-B från tidigare år 

överskrids både nivåer för totalhalt av Zn och Cr. Att halterna av dessa ämnen är höga betyder 

att det kan finnas en risk för att omgivande mark och vatten förorenas. Detta innebär att det 

finns en osäkerhet kring BA-B:s lämplighet som dräneringsskikt. 

Nivåerna utgör emellertid angivna rekommendationer för användning av avfall som 

konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier och kan ej likställas med gränsvärden. Således 

kan bottenaskorna rent juridiskt användas som dräneringsskikt ovan tätskiktet men bör ej 

användas på grund av den risk de kan utgöra för omgivande mark och vatten. 

5.8 Kritiska element 

De kritiska element som identifierats i bottenaskorna avser ämnen vars totalhalt eller utlakning 

överskrider mottagningskriterier för avfall till deponi för inert avfall enligt NFS 2004:10 eller 

nivåer enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 och därmed kan utgöra en risk för omgivande 

mark och vatten. 

As, Cd och Ni är ämnen som överskrider nivåer för totalhalt. Cr, Cu, Zn och Pb är ämnen som 

överskrider både nivåer för totalhalt och utlakning samt gränsvärden för inert avfall.  Pb 

överskrider dessutom gränsvärden för icke-farligt avfall. Cl-, SO4
2-, Mo och Sb överskrider 

gränsvärden för inert avfall. Kritiska element i BA-H är således As, Cd, Cl-, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, 

Sb, SO4
2- och Zn. 

Kritiska element i BA-B är Zn, Cr och Ba. Zn överskrider nivån för totalhalt i denna 

undersökning av BA-B samt vid undersökningar åren 2008-2010. Nivån för totalhalt av Cr 

överskrids åren 2008-2010. Utlakningen av Ba överskrider gränsvärde för inert avfall. 

Ovan nämnda element är sådana element som i första hand behöver behandlas innan bottenaska 

kan användas som dräneringsskikt. Ett problem med de behandlingsmetoder som finns idag är 

emellertid att de ger olika resultat för olika spårämnen. Exempelvis kan karbonatisering till pH 

6,3 minska utlakningen av Cr och Cu medan utlakningen av Pb och Zn ökar vid samma pH 

(Todorovic, 2006). Detta innebär att det kanske krävs en kombination av flera olika 

behandlingsmetoder för att komma åt alla kritiska ämnen.  

Flertalet av de behandlingsmetoder som finns är fokuserade på att minska utlakningen och inte 

minska totalhalten av spårämnen. Exempelvis är syftet med lagring av bottenaska främst att 

stabilisera den och minska utlakningen av spårämnen. Detta utgör ett problem eftersom flertalet 

av de kritiska ämnena är ämnen som förekommer i för höga totalhalter. För framtida forskning 

och utveckling av bottenaska är det således av vikt att det, utöver fokus på att minska utlakning 

av spårämnen, även läggs fokus på att minska totalhalt av spårämnen. 
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5.9 Lagringstid 

Bottenaska från avfallsförbränning lagras i regel 6 månader innan den används. Detta sker främst 

eftersom lagring har visats minska utlakningen av spårämnen. Lagringen kan dock påverka även 

andra egenskaper hos bottenaska. Med anledning av detta har en undersökning av hur BA-H:s 

egenskaper påverkas av lagring genomförts för att utvärdera om lagringen har betydelse för dess 

lämplighet som dräneringsmaterial. 

5.9.1 Mekaniska egenskaper 

För glödgningsförlusten, kornstorleksfördelningen och krossmotståndet har inget tydligt 

samband med lagringstid påvisats (se figur 4.2, figur 4.4, figur 4.7 samt bilaga 2 figur 2.1-2-6). 

Detta är förväntat eftersom tidigare studier av bottenaska från avfallsförbränning inte visat på 

något samband mellan dessa egenskaper och lagringstid (Chandler, Eighmy et al 1997). 

Enligt Chandler, Eighmy et al (1997) har studier av bottenaska från avfallsförbränning visat på en 

ökning av torrsubstansen med lagringstiden. För BA-H har inget sådant samband påvisats (se 

figur 4.1). 

För BA-H tycks det finnas ett samband mellan avtagande skrymdensitet och lagringstid (se figur 

4.3). Tidigare studier har dock visat på att densiteten är relativt konstant över lagringstiden 

(Chandler, Eighmy et al 1997). De parametrar som påverkar densiteten är 

kornstorleksfördelningen och torrsubstansen. Då både kornstorleksfördelning och torrsubstans 

håller sig relativt konstanta under lagringstiden kan dock densitetsförändringen ej förklaras med 

dessa parametrar. Att densiteten tycks avta med tiden kan bero på ej representativa prover, att alla 

lagringstider ej är representerade och att testerna utförts med endast tre replikat, vilket kanske 

inte är tillräckligt för att få ett statistiskt säkerställt resultat. 

Permeabiliteten hos BA-H är något högre hos de längre lagringstiderna (se figur 4.6). Att detta 

skulle innebära att permeabiliteten ökar med lagringstiden är dock svårt att säga. En anledning till 

detta är att kornstorleksfördelningen, som står i relation till permeabiliteten, är relativt oförändrad 

över lagringstiden. Att permeabiliteten tycks öka med lagringstiden kan bero på ej representativa 

prover, att alla lagringstider ej är representerade samt att testerna endast utförts med tre replikat. 

Vidare sker nästan en överlappning av standardavvikelserna för de olika lagringstiderna, vilket 

kan innebära att det inte finns någon egentlig skillnad mellan dem. 

5.9.2 pH 

Enligt Van Greven, Van Keer et al (2005) minskar pH vid lagring till följd av karbonatisering. 

Detta överensstämmer med resultatet som visat på att pH generellt är något högre för de kortare 

lagringstiderna och lägre för de längre lagringstiderna (se figur 4.10). För enstegs-skaktestet 

minskar pH generellt vid de första 0-5 månaderna för att sedan stiga vid lagringstiden 6 månader. 

5.9.3 Redoxpotential 

Inget tydligt generellt samband mellan redoxpotential och lagringstid har påträffats (se figur 4.11). 

Redoxpotentialen är emellertid svår att avläsa och direkt lakvattnet från bottenaskan kommer i 

kontakt med syre förändras redoxpotentialen i vattnet. Detta innebär att det kan finnas ett 

samband mellan redoxpotential och lagringstid som ej är synligt på grund av att redoxpotentialen 

förändrats sedan uttaget av lakvattnet. 
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5.9.4 Elektrisk konduktivitet 

För den elektriska konduktiviteten kan inget tydligt samband med lagringstid uttydas. Däremot 

finns en antydan till att konduktiviteten generellt är något lägre för de längre lagringstiderna. Att 

konduktiviteten avtar med lagringstiden är förväntat eftersom flertalet av huvudelementen i 

bottenaska som exempelvis Ca, K, Na och Cl lakar ur mycket initialt för att sedan avta med tiden 

(Travar, Herrmann et al, 2006, Stegemann Schneider 1995).  

5.9.5 Kemisk sammansättning 

Totalhalten av spårämnen i BA-H varierar mellan de olika lagringstiderna. För vissa av 

spårämnena är det stor skillnad i totalhalt mellan de olika askorna. Detta är emellertid inte helt 

oväntat eftersom undersökningen av totalhalten har genomförts på olika askor av BA-H med 

lagringstiderna 0-6 månader. Att det är olika askor som undersöktes innebär även att ingående 

avfall skiljer sig åt, vilket förklarar skillnaderna i totalhalt.  

Att det är olika askor och att ingående avfall och totalhalt skiljer sig åt kan även medföra 

konsekvenser för utlakningen av ämnen, vilket diskuteras nedan. 

5.9.6 Lakegenskaper 

För de flesta spårämnen kan inget tydligt samband påvisas mellan utlakning och lagringstid. En 

sak som ska tas i beaktande är emellertid att lakegenskaperna undersökts hos olika askor av BA-H 

som lagrats vid olika lagringstider, vilket innebär att ingående totalhalt skiljer sig åt. Detta kan 

vara en förklaring till att samband mellan utlakning och lagring för de flesta ämnen ej påträffats.  

En annan sak som ska tas i beaktande är att det vid lagringen förelåg en viss osäkerhet i 

uppmärkningen av de olika askhögarna, vilket kan ha medfört att de olika askhögarna blandats 

ihop. Detta kan ha påverkat resultatet. 

Viktigt att komma ihåg är även att samtliga av de tre analyserna av lakvattnet endast baseras på ett 

prov av aska av respektive lagringstid. I kolonntestet (L/S=10 och L/S=0,1) baseras dessutom 

analyserna endast på data från 0, 3 och 6 månader gammal aska, varför det blir svårare att göra 

bedömningar av händelseförloppet över tiden. 

Ett generellt samband som kan ses för samtliga spårämnen är att utlakningen av vissa ämnen är 

mycket låg vid lagringstiden 5 månader medan utlakningen av andra ämnen är mycket hög. Flera 

av de ämnen som har en låg utlakning vid denna lagringstid har dessutom en hög totalhalt. Vid 

jämförelse mellan utlakning och pH kan ses att pH är som lägst för den 5 månader gamla askan, 

vilket kan tyda på att det finns ett samband mellan utlakning av dessa ämnen och pH.  

Enligt Meima & Comans (1999) minskar utlakningen av Cu vid lagring. För Cu kan inget 

generellt samband mellan minskad lagringstid och utlakning påvisas (se figur 5.2). Vid 

kolonntestet (L/S=0,1 och L/S=10) är utlakningen av Cu är som lägst vid lagringstiden 0 

månader, vilket enligt litteraturen snarare borde vara det motsatta.  

Cr och Cu har liknande utlakningsmönster vid de olika lagringstiderna. Detta åskådliggörs i figur 

5.1 och figur 5.2. Utlakningen av Cr och Cu från bottenaska är starkt bundna till pH (Ecke & 

Åberg, 2006 och Todorovic & Ecke, 2006), vilket kan vara en av förklaringarna till att de varierar 

likartat. Vid jämförelse mellan Cr och pH respektive Cu och pH kan ses att de två ämnena 
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påverkas likartat av pH (se figur 5.1 och figur 5.2). Viktigt att komma ihåg är dock att det kan 

finns flera andra faktorer som påverkar utlakningen av dessa ämnen. Exempelvis är Cr starkt 

redoxberoende (Todorovic & Ecke, 2006) och utlakningen av Cu starkt bunden till 

tillgängligheten av DOC och Al/Fe-hydroxider (Meima & Comans, 1999). I kolonntestet 

(L/S=10) liknar utlakningen av Cu utlakningen av DOC (se figur 4.18). Detta kan ha att göra 

med att utlakningen av Cu är beroende av tillgängligheten av DOC. 

 

Figur 5.1 Utlakning av Cr från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) och 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till lagringstid respektive pH. Enstegs-skaktestet redovisar utlakning i 

mg/kg TS. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning i mg/l respektive mg/kg TS.  

 

Figur 5.2 Utlakning av Cu från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) och 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till lagringstid respektive pH. Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av 

Cu i mg/kg TS. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av Cu mg/l respektive mg/kg TS.  

Enligt Meima & Comans (1999) kan utlakningen av Mo minska vid lagring till följd av sänkt pH 

och adsorption till sekundära mineral. Inget tydligt samband mellan utlakning av Mo och 

lagringstid har dock påträffats (se figur 4.19) och ej heller något samband mellan Mo och pH (se 

bilaga 4, figur 4.19). 
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Enligt Meima & Comans (1999) minskar utlakningen av Pb och Zn vid lagring. Ur figur 5.3 och 

figur 5.4 kan ses att utlakningen av Pb och Zn generellt minskar med lagringstiden. Pb och Zn 

har även liknande utlakningsmönster vid de olika lagringstiderna. Anledningen till att Pb och Zn 

har liknande utlakningsmönster kan ha att göra med att de reagerar likartat på förändringar av pH 

(van der Sloot, Heasman et al 1997). Vid jämförelse mellan utlakade mängder av Pb och pH samt 

utlakade mängder av Zn och pH kan ett tydligt samband uttydas (se figur 5.3-5.4). De utlakade 

mängderna av Pb och Zn är som lägst vid svagt alkaliska pH (ca 10-11) och ökar vid lägre eller 

högre pH. Detta överensstämmer med tidigare studier av bottenaska som visat på att Pb och Zn 

har låg utlakning vid svagt alkaliska pH (van der Sloot, Heasman et al 1997). 

 

Figur 5.3 Utlakning av Pb från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) och 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till lagringstid respektive pH. Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av 

Pb i mg/kg TS. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av Pb i mg/l respektive mg/kg 

TS.  

 

 

Figur 5.4 Utlakning av Zn från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) och 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till lagringstid respektive pH. Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av 

Zn i mg/kg TS. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av Zn i mg/l respektive mg/kg TS. 
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Enligt Stegemann, Schneider et al (1995) lakar Cl- ur i stora mängder initialt för att sedan avta 

med tiden. Detta överensstämmer med funnet resultat. Generellt är utlakningen av Cl- lägre för 

de askor som lagrats under en längre tid (se figur 5.5). Enligt Kosson, van der Sloot et al (1996) 

sker utlakningen av Cl- oberoende av pH. Därför är det förväntat att inget samband mellan 

utlakning av Cl- och pH påträffats (se bilaga 4, figur 4.5). Utlakningen av Cl- påverkas istället 

främst av L/S-kvot (Kosson, van der Sloot et al 1996). Därför är det naturligt att de askor som 

lagrats under en längre tid, och därmed haft möjlighet att utsättas för mer vatten, lakar ur mindre. 

 

 

Figur 5.5 Utlakning av Cl- från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten) och 

kolonntest L/S=10 (till höger). Enstegs-skaktestet redovisar utlakning av Cl- i mg/kg TS vid lagringstiderna 0-6 

månader. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning av Cl- i mg/l respektive mg/kg TS vid 

lagringstiderna 0, 3 och 6 månader. 

Enligt Freyssinet, Piantone et al (2002) sker en stegvis ökning av utlakningen av SO4
2- vid 

lagring/åldring. Inget sådant samband har påträffats för de tre analyserna (se figur 4.22). Inget 

samband mellan utlakning av SO4
2- och pH kan ses för analyserna (se bilaga 4, figur 4.17). Detta 

tyder på att det är något annat som kontrollerar utlakningen av SO4
2-. SO4

2- är starkt 

löslighetsberoende och påverkas av lösligheten hos mineral som gips och ettringit, vilka är vanligt 

förekommande i bottenaska (Dijkstra, van der Sloot et al 2006). Utlakningen av SO4
2- från 

bottenaskan kan således bero på lösligheten hos dessa mineral. 

Det finns ett samband mellan ökad utlakning av Sb och lagringstid (se figur 5.6). Om detta beror 

på förändrat pH är dock svårt att säga eftersom inget tydligt samband mellan Sb och pH har 

påträffats (se figur 5.6). Enligt Dijkstra, van der Sloot et al (2006) har utlakningen av Sb 

emellertid ett relativt lågt pH-beroende vid alkaliska pH, vilket indikerar att det finns andra 

faktorer som påverkar utlakningen av Sb. 

 

   

 Figur 5.6 Utlakning av Sb från BA-H i förhållande till lagringstid och pH vid enstegs-skaktest. 
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5.10 Lagring som behandlingsmetod 

Lagring av bottenaska i 6 månader används som en behandling för att minska utlakningen av 

spårämnen (Flyhammar, 2006). För BA-H kan det generellt ses att lagringstiden haft en 

förhållandevis liten påverkan på utlakningen av de flesta spårämnen. Utlakningen av Mo, Cu, Cr, 

som enligt litteraturen brukar minska med lagringstiden har i själva verket varit relativt konstant 

under lagringstiden eller till och med ökat under lagringstiden. En sak som ska tas i beaktande är 

emellertid att lakegenskaperna undersökts hos olika askor av BA-H som lagrats vid olika 

lagringstider, vilket innebär att ingående totalhalt skiljer sig åt. Detta kan vara en förklaring till att 

fler samband mellan utlakning och lagring ej påträffats. 

En annan sak som ska tas i beaktande är att det vid lagringen förelåg en viss osäkerhet i 

uppmärkningen av de olika askhögarna, vilket kan ha medfört att de olika askhögarna blandats 

ihop. Detta kan ha påverkat resultatet. 

För kritiska ämnen som uppvisar hög utlakning (Cl-, Cr, Cu, Mo, Pb, Sb, SO4
2- och Zn) har 

lagringen gett varierat resultat. För Cr, Cu, Mo, Sb och SO4
2- har lagringstiden varit obetydande 

då de ej minskat i förhållande till nivåer och gränsvärden vid ökad lagringstid. För Sb kan 

dessutom en tendens till ökad utlakning med lagringstid ses. Störst betydelse har lagringstiden 

varit för Cl-, Pb och Zn, som generellt minskar i förhållande till nivåer och gränsvärden vid ökad 

lagringstid.  

Att lagringen för de flesta ämnen inte haft någon större effekt i förhållande till nivåer och 

gränsvärden betyder att lagring som behandlingsmetod ej är tillräcklig för att förbättra BA-H:s 

egenskaper innan användning som dräneringsskikt ovan tätskiktet. 

En intressant aspekt är huruvida utlakningen av fler ämnen skulle kunna minskas om 

lagringstiden förlängdes. Andra studier av bottenaska har visat på att lagring minskar utlakningen 

av ämnen som Mo, Cu, Cr, Ni, Pb och Zn (Freyssinet, Piantone et al 2002 och Meima & Comans 

1999). Dessa studier är utförda på bottenaskor som lagrats under en längre tid än 6 månader, 

vilket innebär att utlakningen från bottenaskan haft möjlighet att stabiliseras under en längre tid. 

Det är exempelvis möjligt att en längre lagringstid skulle kunna ha effekt på en mobilitetsstyrande 

faktor som pH, vilken vid längre lagring skulle kunna sjunka ytterligare.  

Det vore intressant för framtida forskning att undersöka om en förlängning av lagringstiden 

skulle förbättra egenskaperna hos bottenaska ytterligare. Ett problem med att förlänga 

lagringstiden är att det kräver fler mellanlagringsytor och väntetiden innan bottenaskan kan 

användas förlängs. 

Ett annat alternativ kan vara att komplettera lagringen med andra behandlingsmetoder. En 

tänkbar behandlingsmetod är påskyndad karbonatisering genom tillsats av CO2, vilken kan 

användas antingen till att påskynda utlakningen för att tvätta ur bottenaskan eller till att fastlägga 

ämnen för att förhindra utlakning (Todorovic, 2006).  

En sak som är problematisk för behandlingen av BA-H är att merparten av de kritiska ämnena är 

ämnen som överskrider nivåer för totalhalt. Vid lagring, och flera andra behandlingsmetoder, 

fokuseras det på att minska utlakningen. För att BA-H ska kunna användas som dräneringsskikt 
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är det viktigt att behandlingen inte bara fokuseras på att minska utlakning utan även på att minska 

totalhalt.  

Klart står det att BA-H:s kemiska egenskaper bör förbättras ytterligare innan användning 

eftersom de rekommenderade nivåerna för totalhalt och utlakning ej uppfylls. För att BA-H ska 

kunna användas som dräneringsskikt är det därför av vikt att mer forskning kring behandling av 

bottenaska sker. 

5.11 Skillnad mellan BA-H och BA-B 

BA-H har generellt en något högre permeabilitet (1,4-1,6*10-4 m/s) än vad BA-B har (1,2*10-4 

m/s). Detta skiljer sig från tidigare studier av bottenaska som visat på det omvända (se bilaga 1, 

tabell 5.6). Enligt Fagerström & Wesiel (1972) ökar permeabiliteten med ökande kornstorlek och 

sjunkande graderingstal. BA-H har en högre andel finmaterial och har högre graderingstal än BA-

B, vilket borde göra att dess permeabilitet generellt sett är lägre.  

Vid krossningen uppvisade BA-B en större ökning i andel finmaterial än BA-H, vilket indikerar 

att BA-B lättare påverkas av krossning. 

BA-H och BA-B har generellt sett relativt likvärdiga tekniska egenskaper. BA-B har dock 

generellt lägre totalhalt och utlakning av ämnen än vad BA-H har, vilket gör att den är att föredra 

framför BA-H som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier.  

5.12 Skillnad mellan enstegs-skaktest och kolonntest 

Utlakningen av Ba, Cr, Ni, Pb, Zn, Cl- och DOC från BA-H är generellt är högre vid enstegs-

skaktestet än vid kolonntestet (se tabell 4.7). För BA-B ser skillnaderna annorlunda ut än för BA-

H. Flera av de ämnen i BA-H som lakar ur mer vid enstegs-skaktestet lakar istället ur BA-B i mer 

vid kolonntestet. Utlakningen av Cu, Cr, Pb, Zn, SO4
2- och Cl- från BA-B är högre vid 

kolonntestet än vid enstegs-skaktestet (se tabell 4.12).  

Anledningen till att de utlakade mängderna skiljer sig åt för de två testerna har förmodligen att 

göra med att testerna utförts på olika sätt. Några av de största skillnaderna mellan enstegs-

skaktest och kolonntest är tiden för lakningen samt sättet som vattnet kommer i kontakt med 

materialet på. Vid enstegs-laktestet sker lakningen under en kort tidsperiod (24 timmar) medan 

lakningen vid kolonntestet sker under en längre tidsperiod (ca 20-30 dagar). Ett skaktest ger en 

mycket förenklad bild av lakningsprocesser och tar oftast inte hänsyn påverkan från faktorer som 

biologisk aktivitet, karbonatisering, oxidation och pH (Andersson, Diaz et al 2003). Ett 

kolonntest sker långsammare och har längre tid på sig att påverkas av omgivande faktorer. 

Således efterliknar den mer naturliga lakningsprocesserna än ett enstegs-skaktest. Skillnaderna i 

utlakning kan även ha att göra med att testerna genomförts på olika delprover av materialet. 

6. SLUTSATSER 

För att bottenaska ska kunna användas som dräneringsskikt är det av vikt att den uppfyller de 

tekniska och miljömässiga rekommendationer som finns för dräneringsskikt vid sluttäckning av 

deponier. Med hänsyn till detta formulerades tre forskningsfrågor i inledningen av detta 

examensarbete, vilka besvaras nedan. 
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FF1: Hur ser beständigheten och permeabiliteten hos bottenaska ut i förhållande till de kriterier och 

rekommendationer som finns? 

För att BA-H och BA-B ska kunna användas som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier 

krävs det att de har tillräckligt goda dränerande egenskaper. Ett exakt krav på hur hög 

permeabiliteten ska vara finns inte. En permeabilitet på minst 10-4 m/s användes som 

bedömningsgrund i denna studie. Både BA-H och BA-B uppfyller rekommendationen om en 

permeabilitet på ≥ 10-4, varför de har tillräckligt lämpliga dränerande egenskaper för att användas 

i en sluttäckningskonstruktion. 

För både BA-H och BA-B finns en ökning i andel finmaterial vid krossning, vilket innebär att det 

finns en viss påverkan på beständigheten. Då det inte finns några riktlinjer för vad som är 

tillräckligt beständigt ur ett långt tidsperspektiv är det svårt att bedöma om bottenaska är lämplig 

eller ej. Beständighet bör emellertid tas i beaktande vid fortsatt forskning och utveckling av 

bottenaska eftersom det är en faktor som påverkar den långsiktiga permeabiliteten hos 

bottenaska. 

FF2: Hur ser totalhalt och utlakning av ämnen ut i bottenaska i förhållande till de rekommendationer som finns? 

BA-B har hög totalhalt av Zn och Cr samt hög utlakning av Ba. Att halterna av dessa ämnen är 

höga innebär att det kan finnas en risk för att omgivande mark och vatten förorenas, vilket 

betyder att det finns en osäkerhet kring BA-B:s lämplighet som dräneringsskikt. 

BA-H uppvisar hög totalhalt och utlakning av flera spårämnen och innehar en relativt hög 

föroreningsgrad. Kritiska element i BA-H är As, Cd, Cl-, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, SO4
2- och Zn. 

Cr, Cu, Zn och Pb är ämnen som uppvisar både hög totalhalt och utlakning. Cl-, SO4
2-, Mo och 

Sb är ämnen som uppvisar hög utlakning.  As, Cd och Ni är ämnen som uppvisar hög totalhalt. 

Att BA-H har hög totalhalt och utlakning av dessa ämnen är allvarligt ur en hälso- och 

miljösynpunkt och därmed är den ej lämplig som dräneringsskikt. Innan användning som 

dräneringsskikt bör BA-H genomgå behandling. 

FF3: Hur påverkar lagringen av bottenaska från avfallsförbrännig dess lämplighet som dräneringsmaterial? 

Lagringen har ej inneburit någon större skillnad för BA-H:s mekaniska egenskaper. Detta innebär 

att BA-H med hänsyn till mekaniska egenskaper ej är i behov av lagring för att betraktas som 

lämpligt dräneringsmaterial.  

Vid fråga om utlakning kan ses att lagringstiden haft en förhållandevis liten påverkan på de flesta 

spårämnen. För kritiska element som uppvisar hög utlakning (Cl-, Cr, Cu, Mo, Pb, Sb, SO4
2- och 

Zn) kan en positiv effekt ses för Cl-, Pb och Zn. Att lagringen haft effekt på utlakningen av Cl-, 

Pb och Zn betyder att den är av vikt för att förbättra BA-H:s lakegenskaper. 

Klart står det emellertid att BA-H bör behandlas ytterligare innan den används som 

dräneringsskikt eftersom den trots lagring uppvisar höga totalhalter och hög utlakning av Cr, Cu, 

Mo, Sb och SO4
2-. 
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I denna rapports inledande kapitel formulerades ett forskningsproblem för att förtydliga syftet. 

Detta forskningsproblem löd: 

Kan bottenaska användas som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier? 

Svaren till de tre ovanstående forskningsfrågorna löser, om samtliga tre beaktas, 

forskningsproblemet.  

Denna studie har, sett till gällande lagstiftning och riktlinjer, visat att bottenaska med hänsyn till 

permeabilitet är lämplig som dräneringsskikt. Med hänsyn till beständighet är det osäkert om 

bottenaska är lämplig, varför mer forskning inom området erfordras. 

Det finns en osäkerhet kring lämpligheten hos bottenaska från förbränning av bark då den 

uppvisar hög totalhalt av Zn och Cr samt hög utlakning av Ba. 

Med hänsyn till totalhalt och utlakning är bottenaska från avfallsförbränning inte lämplig som 

dräneringsskikt eftersom totalhalten och/eller utlakningen av kritiska element som As, Cd, Cl-, 

Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, SO4
2- och Zn är hög. 

Lagring av bottenaska från avfallsförbränning har visats leda till minskad utlakning av Cl-, Pb och 

Zn, vilket utgör ett argument för att lagringen är av betydelse för bottenaskas lämplighet som 

dräneringsskikt. Lagringen är emellertid inte tillräcklig och bottenaska från avfallsförbränning bör 

behandlas ytterligare innan den kan användas för detta syfte. 

Sammanfattningsvis, gällande bottenaska från barkförbränning finns det med hänsyn till totalhalt 

och utlakning en osäkerhet kring lämpligheten som dräneringsskikt. Bottenaska från 

avfallsförbränning är inte lämplig som dräneringsskikt på grund av dess höga totalhalt och 

utlakning av kritiska element. Innan bottenaska från avfallsförbränning kan användas som 

dräneringsskikt bör den, utöver lagring, genomgå ytterligare behandling. 

7. FRAMTIDA FORSKNING OCH UTVECKLING 

Denna studie har visat att det krävs mer forskning och utveckling innan bottenaska kan användas 

som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier. Med anledning av detta har ett antal frågor för 

framtida forskning utarbetats, vilka presenteras nedan. 

Både BA-H och BA-B har tillräckliga dränerande egenskaper för att användas som 

dräneringsskikt. Andra studier av bottenaska har emellertid visat på att bottenaska från 

avfallsförbränning ej har tillräcklig permeabilitet (Arm, 2006). Vid fråga om otillräcklig 

permeabilitet kan siktning vara ett sätt att förbättra permeabiliteten. Med bakgrund mot detta har 

följande fråga för framtida forskning tagits fram:  

Vilken möjlighet finns till att förbättra bottenaskas permeabilitet genom siktning? 

Både BA-H och BA-B påverkas av krossning. Krossningen kan leda till en ökning av andel 

finmaterial, vilket kan påverka permeabiliteten. Med anledning av detta har följande fråga för 

framtida forskning tagits fram: 

Hur påverkas bottenaskas permeabilitet av krossning? 
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BA-H har hög utlakning av Cl-, Cr, Cu, Mo, Pb, Sb, SO4
2- och Zn. Lagring har visats minska 

utlakning av Cl-, Pb och Zn men är inte tillräcklig som behandlingsmetod. Med bakgrund mot 

detta har följande fråga för framtida forskning tagits fram: 

Hur kan lagring kompletteras med andra metoder för att minska utlakningen av kritiska spårämnen från 

bottenaska? 

BA-H har hög totalhalt av As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb och Zn medan BA-B har hög totalhalt Cr och 

Zn. Detta betyder att bottenaska kan vara i behov av behandling innan användning som 

dräneringsskikt. Ett problem med de behandlingsmetoder som finns idag är att de främst 

fokuserar på att minska utlakningen. Med anledning av detta har följande fråga för framtida 

forskning utarbetats: 

Hur kan totalhalten av kritiska spårämnen i bottenaska minskas? 
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LITTERATURSTUDIE 

SAMMANFATTNING 

I denna litteraturstudie behandlas litteratur gällande sluttäckning av deponier, definition och 

användningsområden för bottenaska samt mekaniska samt mineralogiska och kemiska egenskaper 

för bottenaska. Vidare behandlas bottenaskas generella påverkan av lagring/åldring, 

behandlingsmetoder för att förändra bottenaskas egenskaper samt potentiella 

användningsområden för bottenaska. Litteraturstudien avslutas med ett diskussionskapitel och ett 

kapitel där slutsatserna för studien presenteras. I diskussionskapitlet ligger fokus på tekniska och 

miljömässiga aspekter samt skillnad mellan bottenaskor från olika pannor och behandling av 

bottenaska. 

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa vilka krav och rekommendationer som 

måste uppfyllas av ett dräneringsskikt som ska användas vid sluttäckning av deponier. Vidare 

fungerar litteraturstudien som underlag för jämförelser mellan bottenaskorna från 

laborationstesterna och bottenaskor generellt. Materialet i denna litteraturstudie nyttjas vid 

analysen av resultatet från laboratorietesterna och är tänkt att bidra till att hitta svaret till det 

forskningsproblem som presenterats i examensarbetets inledande kapitel. 

De faktorer som främst har visat sig påverka bottenaskas lämplighet som dräneringsmaterial vid 

sluttäckning av deponier är: permeabilitet, beständighet samt totalhalt och utlakning av ämnen. 

Bottenaska har potentiellt de tekniska egenskaper som krävs för att kunna användas som 

dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier. Identifierade kritiska element i bottenaska från 

avfallsförbränning är Cl-, Cr, Cu, Mo, Pb, Sb, SO4
2- och Zn. Kritiska element i bottenaska från 

biobränsleeldning är As, Cd, Cr, Cu och Zn. Vid användning som dräneringsskikt kan bottenaska 

utgöra en risk för omgivande mark och vatten och är således ej lämplig som dräneringsskikt.  

Innan bottenaska kan användas som dräneringsskikt bör den genomgå behandling. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Under det senaste decenniet har en skärpning av svensk deponeringslagstiftning skett. Detta har 

medfört att flertalet av dagens deponier inte uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen, vilket 

innebär att de måste stängas ned (Naturvårdsverket, 2010a). Med anledning av detta kommer det 

under de närmast kommande åren att behövas stora mängder material till sluttäckning av 

deponier. Ett potentiellt sätt att tillgodose detta materialbehov är genom återanvändning av 

restprodukter.  

En restprodukt vars egenskaper visats lämpa sig väl för flera olika funktioner i en 

sluttäckningskonstruktion är bottenaska (Tham & Iwfer 2006 och Avfall Sverige 2009). I 

deponeringslagstiftningen finns ett antal rekvisit för att material ska få användas i en sluttäckning. 

Vidare har Naturvårdsverket gett ut allmänna råd och rekommendationer för material som 

används i en sluttäckning. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att få en bild av bottenaska som material samt om bottenaska 

generellt lämpar sig som dräneringsskikt. Litteraturstudien är tänkt att ge underlag för jämförelser 

mellan de undersökta bottenaskorna i laborationstesterna och bottenaska generellt. 

2. METOD 

För att bedöma bottenaskas lämplighet jämfördes dess egenskaper med de krav och 

rekommendationer som för dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier.  

Totalhalt och utlakning av ämnen från bottenaska jämfördes med totalhalt och utlakning av 

naturliga bergmaterial, mottagningskriterier för inert och icke-farligt avfall samt nivåer för 

totalhalt och utlakning vid återvinning av avfall vid sluttäckning av deponier.  

Jämförelse med naturliga bergmaterial samt gränsvärden för icke-farligt och inert avfall användes 

främst som ett mått på föroreningsgraden i materialet men även som vägledning vid bedömning 

av bottenaskans lämplighet som dräneringsmaterial. Jämförelse med nivåer för totalhalt och 

utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 användes som bedömningsgrund för 

bottenaskans lämplighet som dräneringsmaterial. 

2.1 Jämförvärden och kriterier 

2.1.1 Permeabilitet  

Enligt Naturvårdsverkets allmänna rekommendationer bör dräneringsskiktet vid sluttäckningen 

ha tillräckligt hög permeabilitet för att avleda vatten från tätskiktet och förhindra att tätskiktets 

permeabilitet försämras genom för högt vattentryck (Naturvårdsverket, 2004). Dräneringsskiktets 

hydrauliska konduktivitet bestäms från fall till fall (Naturvårdsverket, 2004), men rekommenderas 

vara minst 10-4 m/s (Avfall Sverige, 2009). Rekommendationen på 10-4 m/s användes som ett 

riktvärde för vad som är tillräckligt permeabelt.  
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2.1.2 Beständighet 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:5) till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall bör det vid konstrueringen av sluttäckningen även tas hänsyn till 

sluttäckningens beständighet. Beständigheten har även betydelse för permeabiliteten. Detta togs i 

beaktande vid utvärdering av bottenaska. 

2.1.3 Totalhalt och utlakning av ämnen från naturliga bergmaterial 

I en sluttäckningskonstruktion är det viktigt att det material som används i sig själv inte bidrar till 

att risken för att omgivande mark och vatten förorenas ökar (Naturvårdsverket, 2004). För att 

bedöma föroreningsgraden i bottenaskan och i förlängningen utvärdera huruvida bottenaska kan 

ersätta naturliga konstruktionsmaterial genomfördes en jämförelse med totalhalt och utlakning av 

spårämnen från medelvärdet av 23 vanliga bergarter (se tabell 2.1). 

Tabell 2.1 Totalhalt och utlakning (L/S=10) av ämnen från naturliga bergmaterial. Värden utgör medelvärden för 

totalhalt och utlakning hos 23 vanliga bergarter (von Bahr, Ekvall et al 2006) 

Naturliga bergmaterial

Totalhalt Utlakning

Ämenen (mg/kg TS)

As 9,9 0,01

Ba 415 0,04

Cd 0,36 0,005

Cr total 43 0,08

Cu 27 <0,05

Hg 0,004 <0,02

Mo 2,1 0,09

Ni 20 0,05

Pb 21 0,01

Sb 0,66 0,004

Se 70 0,05

Zn - 0,06

Cl
-

70 <50

F
-

- 13

SO4
2-

- 98

DOC - -  

2.1.4 Mottagningskriterier för inert och icke-farligt avfall 

Bottenaska deponeras vanligen på deponi för icke-farligt avfall. En deponi för icke-farligt avfall 

har krav på sluttäckning med tätskikt samt rening av lakvatten enligt förordningen 2001:512 om 

deponering av avfall. Enligt Naturvårdsverket bör material som används under tätskiktet i en 

deponis sluttäckningskonstruktion uppfylla de gränsvärden för totalhalt och utlakning för 

mottagande av avfall vid den deponiklass som deponin går under (Naturvårdsverket, 2007). Vid 

bedömning av lämpligheten hos material ovan tätskiktet, vilket är fallet för dräneringsskiktet, ser 

kriterierna emellertid annorlunda ut.  

Gränsvärdena för mottagning av avfall vid deponier för inert och icke-farligt avfall är 

framarbetade främst med hänsyn till grundvattnet som recipient för lakvattnet från deponin. 

Gränsvärdena är beräknade utifrån att grundvattnet ett visst avstånd från deponin ska uppfylla 

kraven på dricksvatten.  Gränsvärdena tar inte hänsyn till de risker som kan uppstå vid direkt 
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kontakt med avfallet. Vidare har det vid framtagande av gränsvärdena för utlakning inte tagits 

hänsyn till skyddet för markmiljö och ytvatten (Naturvårdsverket, 2009). 

En deponi för inert avfall har inget krav på sluttäckning med tätskikt och ej heller krav på rening 

av lakvatten (SFS 2001:512). Detta innebär även att mottagningskriterierna för inert avfall tar 

hänsyn till att det finns ett tillräckligt skydd för lakvattnets recipienter utan föregående rening. 

För mottagningskriterier för inert och icke-farligt avfall se tabell 2.2 och tabell 2.3. 

Gränsvärden för icke-farligt och inert avfall användes främst som ett mått på föroreningsgraden i 

materialet men även som vägledning huruvida det är lämpligt att använda bottenaskan som 

dräneringsmaterial. Information om innehåll av BTEX, PCB, mineralolja, cancerogena PAH:er 

och övriga PAH:er i bottenaska påträffades inte i litteraturen varför jämförelser med dessa 

gränsvärden ej kunde genomföras. 

Tabell 2.2 Gränsvärden för totalhalt vid mottagning av avfall på deponi inert avfall och icke farligt avfall (NFS 

2004:10) 

Gränsvärden för totalhalt

Inert Icke-farligt

Parameter

%

TOC 3 5

 GF

mg/kg TS

BTEX 6 -

PCB 1 -

Mineralolja 500 -

mg/kg TS

Cancerogena PAH:er 10 -

Övriga PAH:er 40 -  
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Tabell 2.3 Gränsvärden för utlakning (L/S=0,1 och L/S=10) vid mottagning av avfall på deponi inert avfall och 

icke farligt avfall (NFS 2004:10) 

Gränsvärden för utlakning

L/S=0,1 L/S=10

Inert Icke-farligt Inert Icke-farligt

Ämnen mg/l mg/l mg/kg TS mg/kg TS

As 0,06 0,3 0,5 2

Ba 4 20 20 100

Cd 0,02 0,3 0,04 1

Cr (total) 0,1 2,5 0,5 10

Cu 0,6 30 2 50

Hg 0,002 0,03 0,01 0,2

Mo 0,2 3,5 0,5 10

Ni 0,12 3 0,4 10

Pb 0,15 3 0,5 10

Sb 0,1 0,15 0,06 0,7

Se 0,04 0,2 0,1 0,5

Zn 1,2 15 4 50

Cl
-

460 8500 800 15 000

F
-

2,5 40 10 150

SO4
2-

1500 7000 1000 20 000

DOC 160 250 500 800  

2.1.5 Nivåer för totalhalt och utlakning 

Som bedömningsgrund för bottenaskas lämplighet som dräneringsmaterial användes nivåer för 

totalhalt och utlakning vid återvinning av avfall ovan tätskiktet enligt Naturvårdsverkets handbok 

2010:1. Nivåerna baseras på att ett tillräckligt skydd för människors hälsa, markmiljön samt 

ytvattnet ska uppnås (Naturvårdsverket, 2010). Nivåerna utgör rekommendationer som 

Naturvårdsverket anser att man bör följa vid återvinning av avfall vid sluttäckning av deponier 

ovan tätskiktet (se tabell 2.4). Innehåll av PAH-L, PAH-M och PAH-H för bottenaskor hittades 

ej varför jämförelser med dessa ej kunde genomföras. 
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Tabell 2.4 Nivåer för totalhalt och utlakning (L/S=0,1 och L/S=10) vid användning av avfall ovan tätskiktet vid 

sluttäckning av deponier enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 
 

 Totalhalt

L/S= 0,1 L/S=10

Ämnen mg/kg TS mg/l mg/kg TS

As 10 0,05 0,4

Cd 1,5 0,004 0,007

Cr 80 0,06 0,3

Cu 80 0,2 0,6

Hg 1,8 0,001 0,01

Ni 70 0,2 0,6

Pb 200 0,1 0,3

Zn 250 0,8 3

Cl
-

- 6200 11000

SO4
2-

- 2900 8500

PAH-L 3 - -

PAH-M 10 - -

PAH-H 2,5 - -

        Utlakning

 

3. SLUTTÄCKNING AV DEPONIER 

Deponering av avfall är en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken (MB 15 kap 34 §) och 

enligt förordningen (2001:512) om deponering av avfall ska verksamhetsutövaren vid avlutning 

av deponin förse deponin med en sluttäckningskonstruktion. En sluttäckningskonstruktion ska 

enligt Naturvårdsverkets handbok 2004:2 om deponering av avfall skydda människor och djur 

från kontakt med avfallet samt minska vattengenomströmningen och därigenom även minska 

utlakningen av föroreningar. Enligt förordningen (2001:512) om deponering av avfall ska 

sluttäckningen av en deponi vara konstruerad så att mängden lakvatten som passerar genom 

sluttäckningen ej överskrider 5 l/m2, år vid deponering av farligt avfall och 50 l/m2, år vid 

deponering av icke-farligt avfall. 

3.1 Sluttäckningens konstruktion 

En deponis sluttäckningskonstruktion består vanligtvis av följande lager (figur 3.1):  

Vegetationsskikt som är till för växtetablering och skyddar tätskiktet mot erosion och 

vattengenomträngning. Vanliga material i vegetationsskiktet är matjord och slam 

(Naturvårdsverket, 2004). 

Skyddsskikt som skyddar tätskiktet mot mekanisk påverkan som erosion, frostsprängning, 

rotpenetration och uttorkning. Vanligt material i skyddsskiktet är moränjordar, schaktmassor och 

behandlad förorenad jord (Naturvårdsverket, 2004). 

Dräneringsskikt som samlar in och leder bort infiltrerande markvatten och skyddar tätskiktet från 

uttorkning genom kapillärbrytande effekt. Vanliga material som används i dräneringsskiktet är 

krossmaterial, naturgrus och geosyntetiska material (Naturvårdsverket, 2004). 
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Tätskikt som förhindrar att syre och vatten tränger igenom till avfallet. Vanliga material som 

används i tätskiktet är lerjordar, bentonitblandad sand och geomembran (Naturvårdsverket, 

2004). 

Utjämningsskikt med eventuell gasinsamling som är till för att minska tätskiktets känslighet för 

sättningar och fungerar som kapillärbrytande för avfallets vatten. Vanliga material som används i 

utjämningsskiktet är sand och grus (Naturvårdsverket, 2004). 

 
   Figur 3.1 Principskiss för en sluttäckningskonstruktion 

3.2 Funktions- och materialkrav 

Sluttäckningen av en deponi ska vara konstruerad så att mängden lakvatten som passerar genom 

sluttäckningen ej överskrider 5 l/m2, år vid deponering av farligt avfall och 50 l/m2, år vid 

deponering av icke-farligt avfall (SFS 2001:512). Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 

2004:5) till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall bör det vid konstrueringen 

av sluttäckningen även tas hänsyn till sluttäckningens stabilitet, hållfasthet och beständighet för 

att förhindra ras, skred, sättningar och erosion (Naturvårdsverket, 2004). 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:5) till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall är naturliga konstruktionsmaterial att föredra som ur ett långsiktigt 

perspektiv. Avfall som används som konstruktionsmaterial måste uppfylla de funktionsmässiga 

kraven gällande stabilitet och beständighet samt de miljömässiga kraven gällande utlakning av 

föroreningar. Eftersom sluttäckningskonstruktionens uppgift är att skydda djur och människor 

från kontakt med avfallet samt minska utlakningen av ämnen till recipienter är det viktigt att 

sluttäckningskonstruktionen i sig själv inte lakar ur föroreningar (Naturvårdsverket, 2004).  
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3.2.1 Gränsvärden för totalhalt och utlakning av ämnen enligt NFS 2004:10 

För att ett avfall ska få användas som konstruktionsmaterial under tätskiktet vid sluttäckning av 

en deponi för icke-farligt eller farligt avfall måste det enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för 

deponering av avfall underskrida de gränsvärden för totalhalt och utlakning som gäller för den 

deponiklass som deponin går under. 

3.2.2 Nivåer för totalhalt och utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 

Enligt Naturvårdsverket bör avfall som avses användas som konstruktionsmaterial vid 

sluttäckning av deponier ovan tätskiktet underskrida de nivåer för totalhalt och utlakning som 

anges i Naturvårdsverkets handbok gällande återvinning av avfall i anläggningsarbeten 

(Naturvårdsverket, 2010). Nivåer för totalhalt och utlakning vid återvinning av avfall vid 

sluttäckning av deponier anges i tabell 2.4 

3.2.3 Funktions- och materialkrav dräneringslager ovan tätskiktet 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna rekommendationer bör dräneringsskiktet vid sluttäckningen 

ha tillräckligt hög permeabilitet för att avleda vatten från tätskiktet och förhindra att tätskiktets 

permeabilitet försämras genom för högt vattentryck (Naturvårdsverket, 2004). Dräneringsskiktets 

hydrauliska konduktivitet bestäms från fall till fall (Naturvårdsverket, 2004), men rekommenderas 

vara minst 10-4 m/s (Avfall Sverige, 2009).  

Dräneringsskiktet i en sluttäckning är placerat ovan tätskiktet. Detta innebär att material som 

används i dräneringsskiktet ej omfattas av mottagningskriterierna för icke-farligt och farligt avfall. 

Vid användning av avfall ovan tätskiktet rekommenderar Naturvårdsverket att man använder 

nivåerna för totalhalt och utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 för att bedöma 

lämpligheten hos avfallet.  

4. BOTTENASKA 

4.1 Definition 

Bottenaska är ett samlingsbegrepp för den icke brännbara fraktionen av ett fast bränsle som vid 

förbränning faller ned till botten av en förbränningsugn och är i juridisk mening betecknat som 

ett avfall enligt Avfallsförordningen (2011:927).  

Bottenaskas kvantitet och kvalitet beror på typ av förbränningsugn och bränsle samt huruvida 

förädling och lagring genomförs efter förbränning eller ej.  

Pannsand är bottenaska från förbrännig av fasta bränslen i fluidbäddpanna och består av en 

blandning av oförbränt material och sand från sandbädden. Pannsanden är grå till färgen, har 

sandig karaktär och en kornstorlek som ofta understiger 2 mm (Arm & Tiberg, 2010). 

Slaggrus är bottenaska från hushålls- och industriavfall som efter förbränning i rosterpanna 

genomgått förädling och lagring utomhus i minst 6 månader. Vid förädlingen sorteras 

metallpartiklar av magnetisk karaktär ut och material större än 45 mm siktas bort. Andelen 

material som sorteras och siktas bort uppgår vanligen till ca 15 % av den ursprungliga askan 

(Flyhammar, 2006). Vid lagringen utomhus förändras askans karaktär genom karbonatisering och 
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vittring. Den lagrade bottenaskan, slaggruset, får till följd av karbonatiserings- och 

vittringsreaktionerna förbättrad stabilitet och beständighet (Chandler, Eighmy et al 1997) samt 

reducerad lakbarhet (Travar, Herrman et al, 2006 och Flyhammar 2006). Slaggrus är grå till svart i 

färgen och har liknande mekaniska egenskaper som ett sandigt grus (Arm, 2006). 

4.2 Bränslen 

Bränsletypen påverkar mängden bottenaska som bildas såväl som homogenitet och 

föroreningsinnehåll (Arm & Tiberg, 2010 och Avfall Sverige, 2008). Exempel på fasta bränslen 

som går till förbränning är: Hushållsavfall, industriavfall, kol, torv och biobränsle. 

Hushållsavfall innefattar både avfall som genererats från hushåll och verksamheter. Hushållsavfall 

består av brännbart avfall, matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar och 

trycksaker, metallförpackningar, glasförpackningar, trädgårdsavfall, restavfall, farligt avfall och 

elektronikprodukter.  

Brännbart hushållsavfall avser det hushållsavfall som brinner utan energitillskott. Brännbart avfall 

kan delas in ytterligare i blandat brännbart avfall och utsorterat brännbart avfall. Huruvida det 

brännbara avfallet definieras som blandat brännbart avfall eller utsorterat brännbart avfall beror 

på hur källsorteringen ser ut i en kommun. Kommuner med blandat brännbart avfall har 

matavfall och brännbart avfall i samma fraktion. Kommuner med utsorterat brännbart avfall 

sorterar det brännbara avfallet i två fraktioner (matavfall och brännbart avfall). Blandat brännbart 

avfall avser således brännbart avfall och matavfall medan utsorterat brännbart avfall avser det 

avfall som återstår efter utsortering av alla andra avfallsfraktioner (Avfall Sverige, 2011). Exempel 

på utsorterat brännbart avfall är bakplåtspapper, ballonger, bindor, blöjor, diskborstar, kuvert, 

madrasser och textilier.  

Det är vanligt förekommande med felsortering av blandat brännbart avfall och utsorterat 

brännbart hushållsavfall. En studie av källsorteringen i svenska kommuner under åren 2007-2010 

visade exempelvis att det utsorterade brännbara avfallet i villor och familjehus bestod av 23 % 

respektive 30 % matavfall, 36 % förpackningar och returpapper samt 0,6 % respektive 0,5 % 

batterier och elektronik (Avfall Sverige, 2011). 

Industriavfall är avfall från exempelvis processindustri, tillverkningsindustri, handelsverksamhet, 

affärsverksamhet och kontorsverksamhet. Industriavfall delas in i branschspecifikt och ej 

branschspecifikt industriavfall. Branschspecifikt industriavfall är avfall som genereras som en 

direkt följd av en verksamhet. Det branschspecifika industriavfallet har varierande innehåll 

beroende på typ av industri. Ej branschspecifikt industriavfall är avfall som ej genereras som en 

direkt följd av en verksamhet. Det ej branschspecifika industriavfallet kan ha liknande innehåll 

som sorterat hushållsavfall. 

Biobränslen är förnybara bränslen vars huvudbeståndsdel är biomassa. Exempel på biobränslen är 

energigrödor, trädbränslen, slam från pappersbruk, slipers och returträ (RT-flis). 

Avfallsbränslen har ofta högre föroreningsgrad än biobränslen och jungfruliga bränslen. Vanliga 

ämnen som kan förekomma i höga halter i avfallsbränslen och biobränslen redovisas i tabell 4.1 
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Tabell 4.1 Exempel på vanliga ämnen som kan förekomma i höga halter i avfallsbränslen och biobränslen (RVF, 

2005) 

Ämne Typ av avfall

As Tryckimpregnerat trä

Ba Blekt papper

Cl PVC-plast, målat trä och matavfall

Cu Tryckimpregnerat trä

Cr Tryckimpregnerat trä

Pb Batterier, glödlampor och färg

S Rivningsavfall som exempelvis gipsskivor och gummi

Zn Gummi, färg och galvaniserad plåt  

4.3 Förbränningsprocesser 

Förbränning av fasta bränslen sker främst i rosterpannor, fluidbäddpannor och pulverpannor. 

Typ av förbränningsprocess påverkar bottenaskas kornstorlek, kemiska sammansättning, 

vatteninnehåll och organiska innehåll (Arm, 2006). 

4.3.1 Rosterpanna 

I en rosterpanna vilar avfallet på ett galler, s.k. roster. Bränslet torkas, pyrolyseras och förbränns 

ovanpå rostret. Förbränningstemperaturen i en rosterpanna är ca 1000 ºC. Efter förbränning 

faller bottenaskan ned från rostret och släcks i ett vattenbad. Bottenaskan från en rosterpanna har 

ofta grovkornig karaktär (Arm & Tiberg, 2010).  

4.3.2 Fluidbäddpanna 

I en fluidbäddpanna sker förbränningen i en sandbädd som upphettas av förbränningsluft 

underifrån. Förbränningstemperaturen i en fluidbäddpanna är ca 800-900 ºC. Det finns två typer 

av fluidbäddpannor: Cirkulerande fluidiserande bädd (CFB) samt bubblande fluidiserande bädd 

(BFB). En CFB-panna har ett högre luftflöde än en BFB-panna, vilket resulterar i att sanden 

följer med rökgaserna ut ur förbränningskammaren för att sedan återföras till 

förbränningskammaren via en avskiljare. Förbränningen i en fluidbäddpanna är effektiv på grund 

av sandens goda värmeledningsförmåga (Petterson, Rogbeck et al 2004). Den goda 

värmeledningsförmågan innebär även att bränslet får en jämn förbränning. 

Utmatning av pannsand från en fluidbäddpanna sker regelbundet i botten av pannan. 

Pannsanden, som utgörs av en blandning av sand och askpartiklar, har finkornig karaktär (Arm & 

Tiberg, 2010). 

4.3.3 Pulverpanna 

I en pulverpanna eldas bränslet finkrossat i en flamma. Förbränningen sker vid en temperatur av 

1100 ºC. Pulverpannan används främst utomlands för förbränning av kol. Askan som bildas 

matas ut i botten av pannan för att sedan släckas i ett vattenbad. Askan från en pulverpanna är 

mycket finkornig och dammar lätt (Arm & Tiberg, 2010). 
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5. EGENSKAPER 

5.1 Mekaniska egenskaper 

Vanliga parametrar för bestämning av de mekaniska egenskaperna hos bottenaska presenteras i 

avsnittet nedan. Värden för olika mekaniska parametrar hos bottenaska med jämförelsevärden 

hos naturliga dräneringsmaterial sammanfattas i tabell 5.5 och tabell 5.6. 

5.1.1 Torrsubstans, TS 

Torrsubstansen anger ett materials återstod efter torkning vid 105 °C. Torrsubstansen är en viktig 

egenskap hos ett material eftersom det påverkar dess densitet. Torrsubstanshalten hos bottenaska 

från förbränning av hushållsavfall kan variera mellan ca 40-90 % (Chandler, Eighmy et al 1997). 

5.1.2 Glödgningsförlust, GF 

Glödgningsförlusten hos ett material betecknar mängden material som förlorats efter glödgning 

vid en viss glödgningstemperatur. Vid vilken temperatur som glödgningen sker beror på typ av 

bränsle. För biobränslen och övriga rester efter förbränning används vanligen 

glödgningstemperaturen 550 °C (SS 18 71 71 och SS 18 71 87) och för kol används 

glödgningstemperaturerna 775 °C (SS 18 71 87) eller 815 °C (SS 18 71 57) (Naturvårdsverket, 

2003). Att glödgningstemperaturerna är olika för olika bränslen har att göra med att 

glödgningstemperaturerna ska motsvara halten oförbränt och inte halten oorganiskt kol. 

Glödningsförlusten (GF) används ofta som en indikator av innehållet av totalt organiskt kol 

(TOC). Glödgningsförlusten kan emellertid inte likställas med det totala organiska kolinnehållet 

eftersom det oförbrända materialet även innefattar oorganiskt kol (TIC), vatten och lättflyktiga 

salter (Bjurström & Suér, 2006).  

Enligt Chandler, Eighmy et al (1997) kan glödgningsförlusten vid 550 °C för bottenaskor från 

avfallsförbränning variera mellan ca 0,6-30 %.  Arm (2003) undersökte glödgningsförlusten vid 

550 °C för bottenaska från förbränning av avfall vid 4 svenska anläggningar och fann att 

glödningsförlusten varierade mellan ca 3-8 %. Enligt Naturvårdsverket (2003) kan 

glödgningsförlusten vid 1000 °C för bottenaska från biobränsleeldning variera mellan ca 0,1-40 

%. Bottenaska från förbränning av biobränsle i fluidbäddpanna har dock lägst glödgningsförlust 

på ca 0,1 % vid 1000 °C (Naturvårdsverket, 2003). 

5.1.3 Kornstorleksfördelning och gradering 

Kornstorleksfördelningen visar ett materials uppdelning i olika kornstorleksfraktioner medan 

graderingen anger hur välgraderat ett material är. Graderingen uppskattas med hjälp av 

graderingstalet, CU, och krökningstalet, CC. Klassificering efter kornstorlek och gradering 

redovisas i tabell 5.1 och tabell 5.2 nedan. 
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Tabell 5.1 Klassificering efter kornstorlek (SGI, 2008) 

Fraktion Fraktionsgräns (mm)

Stora Block >630

Block 200-630

Sten 63-200

Grus Grov 20-63

Mellan 6,3-20

Fin 2-6,3

Sand Grov 0,63-2

Mellan 0,2-0,63

Fin 0,063-0,2

Silt Grov 0,02-0,063

Mellan 0,0063-0,02

Fin 0,002-0,0063

Ler <0,002  
 
Tabell 5.2 Klassificering av material efter gradering (SGI, 2008) 

 

 

 

Kornstorleksfördelningen kan användas för att uppskatta mekaniska parametrar som 

skjuvhållfasthet, permeabilitet och frostpåverkan. Genom att undersöka hur välgraderat ett 

material är kan dess mekaniska stabilitet och motståndskraft mot vittring uppskattas. Ett 

välgraderat material är i allmänhet stabilt. Hållfastheten hos ett material ökar om den maximala 

storleken på materialet ökar men minskar om halten av finkornigt material är alltför låg.  

 

Hög halt av finkornigt material kan påverka den mekaniska beständigheten hos ett material 

negativt. När andelen finkornigt material uppgår till en viss gräns ökar den kapillära sorptionen, 

vilket resulterar i att materialet lättare kan utsättas för frostsprängning. Genom att undersöka 

andelen finkornigt material kan känsligheten för frostsprängning uppskattas (Konrad, 1999). 

Enligt Konrad (1999) ger emellertid bestämningen av andel finmaterial endast en grov 

uppskattning av frostkänsligheten.  

 

Ett materials kornstorleksfördelning och gradering bestäms vanligen genom siktning, antingen 

manuellt eller mekaniskt. Den minsta rekommenderade sikttiden för naturliga material är enligt 

svensk standard SS-ISO 11277 10 min. Då bottenaska är ett poröst material kan siktningen 

innebära att kornen krossas sönder. Nedkrossningen av kornen ökar ju grövre bottenaskan är. 

Därför rekommenderas sikttider om ett par minuter för grovkornig bottenaska medan mer 

finkorning bottenaska kan siktas längre (Arm & Tiberg, 2010). 

 

Materialtyp CU CC

Ensgraderad <6 1-3

Mellangraderad 6-15 <1

Månggraderad >15 <1
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Kornstorleken hos lagrad, metallseparerad och siktad bottenaska från avfallsförbränning och 

samt bottenaska från biobränsleeldning varierar mellan ca 0-45 mm (Arm, 2006), men ligger 

vanligen inom intervallen för sand och grus. Bottenaska från förbränning av biobränsle har 

ungefär samma variation i kornstorlek (Arm & Tiberg, 2010). Bottenaska från förbränning i 

rosterpanna är ofta mellangraderad till månggraderad och har karaktären av en grusig sand eller 

sandigt grus medan bottenaska från förbränning i fluidbäddpanna har karaktären av en 

ensgraderad sand. Graderingstalet för bottenaska från förbränning av hushållsavfall i rosterpanna 

överstiger vanligen 6, vilket innebär att den är mellangraderad till månggraderad (Travar, 

Herrman et al 2006). Bottenaska från biobränsleeldning i fluidbäddpanna är vanligen ensgraderad 

och har således ett lägre graderingstal (Arm & Tiberg, 2010).  

 

För bottenaskor ökar känsligheten för frostsprängning när andelen finmaterial (<0,063 mm) 

överstiger 10-15 %. Andelen finmaterial brukar för bottenaska från avfallsförbränning uppgå till 

mellan ca 1-10 % (Chandler, Eighmy et al 1997). För bottenaska från biobränsleförbränning är 

andelen finmaterial ca 0-10 % (Arm & Tiberg, 2010). 

5.1.4 Densitet 

Densiteten definieras som kvoten mellan massa och volym. Ett materials skrymdensitet är kvoten 

mellan total massa och total volym och innefattar både partiklar, vatten och luft. Den torra 

skrymdensiteten är kvoten mellan torr massa efter torkning och den totala volymen innan 

torkning. Densiteten påverkar ett materials homogenitet, porositet och packningsegenskaper 

(SGI, 2008). 

 

Skrymdensiteten varierar mellan ca 1,2-1,8 g/cm3 för bottenaska från avfallsförbränning (Arm, 

2006) respektive ca 0,7-1,7 g/cm3 för bottenaska från biobränsleförbränning (Arm & Tiberg, 

2010). 

5.1.5 Permeabilitet 

Permeabiliteten hos ett material beskriver dess vattengenomsläpplighet och är en viktig parameter 

för att kunna uppskatta dränerande egenskaper och lakbarhet. Faktorer som påverkar 

permeabiliteten är exempelvis vattenmättnadsgrad, kornstorleksfördelning, gradering och 

packningsgrad (Fagerström & Weisel, 1972). Generellt gäller att permeabiliteten ökar med ökande 

kornstorlek och minskade graderingstal. Vidare minskar permeabiliteten med ökad packningsgrad 

(Fagerström & Weisel, 1972). Permeabiliteten beskrivs genom den hydrauliska konduktiviteten, 

K, som definieras som kvoten mellan flödeshastigheten genom ett material och den hydrauliska 

gradienten. Den hydrauliska konduktiviteten är beroende av ett materials packningsegenskaper. 

Ett material som har en hydraulisk konduktivitet >10-4 m/s betecknas som permeabelt medan ett 

material som har en hydraulisk konduktivitet <10-9 m/s betecknas som impermeabelt (SGI, 

2008).   

 

Permeabiliteten varierar mellan ca 10-7-10-5 m/s för bottenaskor från avfallsförbränning (Arm, 

2006) respektive mellan ca 10-8-10-4 m/s för bottenaskor från biobränsleförbränning (Avfall 

Sverige, 2009). Bottenaskor från biobränsleeldning i fluidbäddpanna har en permeabilitet på 

mellan ca 10-6-10-4 (Arm & Tiberg, 2010). 
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5.1.6 Packningsegenskaper 

Packningsegenskaperna hos ett material visar den maximala densitet som kan uppnås vid en 

optimal vattenkvot. Den optimala vattenkvoten är den vattenkvot som uppnås vid tung eller lätt 

stampning. Ett materials packningsegenskaper påverkar dess hållfasthet och permeabilitet. 

Packningsegenskaperna bestäms genom tung eller lätt stampning med fallvikt i en 

packningscylinder (Fagerström, 1971). I tabell 5.3 nedan visas vanliga packningsegenskaper hos 

naturliga jordmaterial. 

 
Tabell 5.3 Klassificering av material efter packningsegenskaper (Fagerström, 1971) 

Typ av jord Max. skrymdensitet (g/cm
3
) Opt. Vattenkvot  (%)

Grus och sand 1,8-2,0 5-10

Silt 1,7-1,9 12-20

Lera 1,5-1,7 20-30  
 

Bottenaska har en porösare karaktär än naturliga material och därmed är dess 

packningsegenskaper sämre (Arm & Tiberg, 2010). Bottenaska från avfallsförbränning har 

vanligen en maximal torrdensitet av ca 1,4-1,8 g/cm3 och en optimal vattenkvot av ca 13-20 % 

(Arm, 2006). 

Bottenaska från biobränsleeldning har vanligen en maximal torrdensitet av ca 0,8-1,7 g/cm3 och 

en optimal vattenkvot av ca 13-33 % (Arm & Tiberg, 2010)  

5.1.7 Skjuvhållfasthet 

Det finns två typer av skjuvhållfasthet, dränerad skjuvhållfasthet och odränerad skjuvhållfasthet. I 

granulära material, där skjuvhållfastheten beror på friktionskrafter mellan kornen, är den 

dränerade skjuvhållfastheten av intresse. I finkorniga material, där skjuvhållfastheten beror på 

portrycksändringar, är den odränerade skjuvhållfastheten av intresse (SGI, 2008).  

 

Skjuvhållfastheten kan bestämmas genom triaxialförsök, direkta skjuvförsök och genom 

konförsök. För granulära material räcker det oftast med att bestämma friktionsvinkeln för att få 

en uppfattning om skjuvhållfastheten, se tabell 5.4 (SGI, 2008). 
 

Tabell 5.4 Klassificering av material baserat på friktionsvinkel (SGI, 2008) 

 
 

Enligt Chandler, Eighmy et al (1997) räcker det oftast med att genomföra undersökningar av 

kornstorleksfördelningen och friktionsvinkeln för att uppskatta skjuvhållfastheten hos 

bottenaska. Friktionsvinkeln hos bottenaska från förbränning av hushållsavfall varierar mellan ca 

35-38 ° (Avfall Sverige, 2009) medan friktionsvinkeln hos bottenaska från biobränslen varierar 

mellan ca 37-38 ° (Arm & Tiberg, 2010) 

Typ av material              Friktionsvinkel (°)

Löst lagrad Fast lagrad

Sand 28 35

Grus 35 37
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5.1.8 Beständighet 

Beständigheten hos ett material beror av dess motståndskraft mot slag och nötning samt av dess 

motståndskraft mot frostpåverkan. Beständigheten mot frostpåverkan bestäms vanligtvis genom 

upprepade frys-tö-försök. Bestämningen av motståndskraft mot slag och nötning hos naturligt 

grus sker vanligen genom kulkvarnmetoden, Micro-Devalmetoden eller Los-Angelesmetoden 

(Arm, 2003). Samtliga metoder går ut på att mäta ökningen av andelen finmaterial då en viss 

kornstorleksfraktion av ett material utsätts för slag eller nötning. Dessa konventionella metoder 

är emellertid anpassade till naturliga material och kan därför ge missvisande resultat för 

bottenaska (von Bahr, Ekvall et al 2004).  

 

Bottenaska är lättare och mer poröst än naturligt grus och har därför sämre beständighet mot 

slag, nötning och termisk påverkan (von Bahr, Ekvall et al 2004). Beständigheten hos bottenaska 

från avfallsförbränning och biobränsleeldning redovisas i tabell 5.6. 

5.1.9 Sammanfattande tabeller över mekaniska parametrar samt jämförelsevärden 

Tabell 5.5 nedan visar torrsubstansen och glödgningsförlusten hos bottenaska från förbränning 

av hushållsavfall och biobränsle. Bottenaska från förbränning av hushållsavfall uppvisar stora 

variationer i både torrsubstans och glödgningsförlust. Bottenaska från biobränsleeldning uppvisar 

stora variationer i glödgningsförlust.  

 
Tabell 5.5 Torrsubstans (TS) och glödgningsförlust (GF) för bottenaska från förbränning av hushållsavfall (BA-H) 

och bottenaska från förbränning av biobränsle (BA-B). 

BA-H BA-B

(1) (2) (3)

TS (%) 40-90 -

GF (%) 0,6-30  (550 °C) 3-8 (550 °C) 0,1-40 (1000 °C)  
 (1)Chandler, Eighmy et al 1997 (2) Arm, 2003 (3) Naturvårdsverket, 2003 

Tabell 5.6 nedan visar en sammanfattande tabell över mekaniska parametrar hos bottenaska från 

förbränning av hushållsavfall och bottenaska från biobränsleeldning i jämförelse med sandigt 

grus.  

Som framgår av tabellen är skrymdensiteten hos bottenaska från biobränsleeldning är något lägre 

än skrymdensiteten hos bottenaska från avfallsförbränning. Densiteten är lägre hos båda 

asktyperna i jämförelse med sandigt grus. Permeabiliteten hos bottenaska från förbränning av 

hushållsavfall är 10-5-10-7 m/s, vilket är mellan gränsen för impermeabelt material och gränsen för 

permeabelt material. Permeabiliteten hos bottenaska från förbränning av biobränslen är 10-4-10-8 

m/s, vilket är inom intervallet för både impermeabelt och permeabelt material. Sandigt grus ligger 

inom intervallet för permeabelt material (10-2-10-6 m/s). Bottenaska från förbränning av 

hushållsavfall har lägre mekanisk beständighet än sandigt grus. 
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Tabell 5.6 Mekaniska parametrar för bottenaska från förbränning av hushållsavfall (BA-H) och förbränning av 

biobränsle (BA-B) med jämförelsevärden för sandigt grus 

Mekaniska parametrar  BA-H BA-B Sandigt grus

Kornstorleksfördelning

Karaktär sand-grus
(3)

sand-grus
(4)

-

Graderingstal (D60/D10) >6
(1)

- -

Fraktion <0,063 (%) 1-10,1 
(2)

0-10
 (4)

-

Densitet

Skrymdensitet (g/cm
3
) 1,2-1,8 

(3)
0,7-1,7 

(5)
2 

(4)

Permeabilitet

Hydraulisk konduktivitet (m/s) 10
-7

-10
-5 (3)

10
-8

-10
-4 (5)

10
-2

-10
-6

 
(6)

Packningsegenskaper

Maximal torrdensitet (g/cm
3
) 1,4-1,8 

(1)(3)
0,8-1,7

(5)
2,1

(4)

Optimal vattenkvot (%) 13-20 
(1)(3)

13-33
(5)

-

Hållfasthet

Skjuvhållfasthet kPa 7,7 
(1)

- -

Friktionsvinkel (°) 35-38 
(3)

37-38
(5)

28-37 
(4)

Beständighet

Los Angeles (%) 10-90 
(3)

- 23
(4)

Micro-Deval (%) 26-39 
(3)

- 6 
(4)

1,8 
(3)

1,4-18,5
(5)

0,1 
(4)

Frostpåverkan, sönderfall (%)  
(1)Travar, Herrmann et al 2006 (2) Chandler, Eighmy et al 1997 (3)Arm, 2006 (4) Arm, Tiberg, 2010 (5)Avfall 

Sverige, 2009 (6) Fagerström & Weisel (1972) 

5.2 Mineralogiska egenskaper 

Mineralogi påverkar materials stabilitet och lakbarhet. Bottenaska innehåller många olika typer av 

mineral och studier av bottenaskas mineralogi har visat att mineralogin varierar från aska till aska 

(Chandler, Eighmy et al. 1997).  

Några av de vanligast förekommande mineralen i bottenaska är kvarts, korund, magnetit och 

mellit (Kirby & Rimstidt 1993, Eighmy, Eusden et al. 1994 och Bayseno & Schmahl 2010) 

I en studie genomförd av Bayseno och Schmahl (2010) jämfördes de mineralogiska egenskaperna 

hos färsk och åldrad bottenaska från förbränning av hushållsavfall (se tabell 4.7). I studien fann 

Bayseno och Schmahl att de vanligaste mineralen i färsk bottenaska är kvarts, korund, magnetit 

och anhydrit medan de vanligaste mineralen i åldrad bottenaska är hydrokalumit, kvarts, ettringit 

och kalcit. 
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Tabell 5.7 Vanliga mineral i färsk och åldrad bottenaska från förbränning av hushållsavfall (BA-H) (Bayseno & 

Schmahl, 2010). 

Mineralogi

Färsk BA-H våt % Åldrad BA-H våt %

kvarts α-SiO2 31 Hydrokalumit Ca8Al4(OH)24(CO3)Cl(H2O)9.6 15

Korund α-Al2O3 4,5 Kvarts α-SiO2 9,4

Magnetit Fe3O4 4,2 Ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O 6,5

Anhydrit Ca(SO4) 3,2 Kalcit CaCO3 4,7

Mellit (Ca, Na)2(Mg, Fe, Al) 2,7 Korund α-Al2O3 4,4

(Si, Al)2O7 Amfibol (Na,Ca)2(Fe, Mn)3Fe2(Si,Al)8O22 3,7

Malakolit CaMg(SiO3)2 2,7 (OH,F)2

Muskovit KAl2(AlSi3O10)(OH)2 2,3 Muskovit KAl2(AlSi3O10)(OH)2 2,8

Augit Ca3Na3Mg3FeAl1.6Si7O24 2 Mellit (Ca, Na)2(Mg, Fe, Al)(Si, Al)2O7 2,1

KopparglansCu2S 2 Kaliumkarbonat K2CO3 2,1

Hematit Fe2O3 1,9 Magnetit Fe3O4 1,8

Övriga 43 Övriga 47  

5.3 Kemiska egenskaper 

5.3.1 Kemisk sammansättning 

De kemiska egenskaperna hos bottenaska kan variera mycket beroende på typ av bränsle och 

förbränningsanläggning. Bottenaska består främst av oorganiskt material. Mängden organiskt 

material i bottenaska från förbränning av hushållsavfall kan uppgå till ca 5 % av den totala 

massan medan mängden organiskt material i bottenaska från skogsbränsleeldning kan uppgå till 

mer än 5 % av den totala massan (Travar, Herrmann et al 2006).  

 

De vanligaste elementen i bottenaska från förbränning av hushållsavfall är Si, Ca, Al, Fe och Na. I 

bottenaskor som härstammar från förbränning av biobränsle är de vanligaste elementen Ca, K, 

Mg, Si och Al (Petterson, Rogbeck et al 2004). Gemensamt för alla bottenaskor är att 

huvudelementen främst är närvarande i form av oxider (Chandler, Eighmy et al 1997). 

 

I tabell 5.8 redovisas halten av huvudelement och spårelement i bottenaska från förbränning av 

hushållsavfall och bottenaska från biobränsleeldning i jämförelse med totalhalter av ämnen i 

naturliga bergmaterial. Vidare jämförs halten av spårämnen med nivåer för totalhalt av 

spårämnen enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Bottenaska innehåller generellt sett högre 

halter av spårelement än naturliga bergmaterial och för flertalet av spårelementen är skillnaden i 

totalhalt stor. Störst skillnad i totalhalt mellan bottenaska från förbränning av hushållsavfall och 

naturliga bergmaterial kan ses för Cu, Pb och Zn. Bottenaska från förbränning av hushållsavfall 

innehåller upp mot ca 450 gånger högre halter av Cu än naturliga bergmaterial. Vid jämförelse 

mellan totalhalterna i bottenaska från biobränsleeldning och är skillnaden störst för Cr, Cu och 

Zn. Halterna av Zn är ca 20 gånger högre i bottenaska från biobränsleeldning än i naturliga 

bergmaterial. 

 

Ur tabell 5.8 kan utläsas att flertalet nivåer för totalhalt av ämnen vid återvinning av avfall som 

anläggningsmaterial vid sluttäckning av deponier överskrids för både bottenaska från 

avfallsförbränning så väl som från biobränsleförbränning. Det naturliga bergmaterialet 

underskrider samtliga nivåer för totalhalt. 
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Bottenaska från förbränning av hushållsavfall överskrider alla nivåer för totalhalt utom nivån för 

Hg. Flera av spårämnena förekommer i mycket förhöjda halter jämfört med Naturvårdsverkets 

nivåer. Exempelvis är halterna av Cu, Pb och Zn upp mot ca 150 gånger, ca 40 gånger respektive 

ca 15 gånger högre än nivån för respektive ämne.  

 

Bottenaska från förbränning av biobränslen överskrider nivåerna för As, Cd, Cr, Cu och Zn. Av 

dessa ämnen är det Cu och Zn som förekommer i de mest förhöjda halterna i jämförelse med 

nivåerna. Halten av Cu är ca 4 gånger högre än nivån för Cu medan halten av Zn är ca 6 gånger 

högre än nivån. Halterna av för Hg, Ni och Pb i bottenaska från förbränning av biobränslen 

ligger under nivåerna för totalhalt. 

 

Bottenaska från förbränning av hushållsavfall innehåller ofta högre halter av tungmetaller och 

andra föroreningar än bottenaska från biobränsleeldning (Petterson, Rogbeck et al 2004). Detta 

eftersom hushållsavfall vanligen har en högre föroreningsgrad än biobränslen då det innehåller en 

större andel felsorterade fraktioner av exempelvis metaller och farligt avfall. Föroreningsgraden är 

vanligen högre för biobränslen som genomgått någon form av kemisk behandling eller 

impregnering. Exempelvis innehåller bottenaska från impregnerat trä ofta förhöjda halter av As, 

Cr, Cu och Zn (Arm & Tiberg, 2010). Aska från biobränslebaserade pannsander uppvisar låga 

halter av tungmetaller med undantag för Zn som kan förekomma i förhöjda halter (Arm & 

Tiberg, 2010). 
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Tabell 5.8 Halt av huvudelement och spårelement i bottenaska från förbränning av hushållsavfall (BA-H) och 

biobränsle (BA-B) i jämförelse med medelvärde för totalhalt hos 23 naturliga bergmaterial samt jämförelse med nivå 

för totalhalt vid återvinning av avfall som anläggningsmaterial vid sluttäckning av deponier. Fetmarkerade röda 

värden är värden som överskrider nivåer för totalhalt. 

Totalhalt BA-H BA-B Bergmaterial Nivå NV

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Huvudelement (g/kg TS)

Al 33 109 130 - - -

Ca 120 135 150 - - -

Fe 43 97 150 - - -

K 6 13 14 - - -

Mg 12 19 25 - - -

Mn 1 1 3 - - -

Na 16 39 28 - - -

P 4 10 10 - - -

Si 140 447 370 - - -

Ti 7 12 16 - - -

Spårelement (mg/kg TS)

As 31 40 33 23 9,9 10

Ba 1290 - - - 415 -

Cd 8 5,6 6 3,2 0,36 1,5

Co 26 - 34 - 44 -

Cr 455 580 568 167 43 80

Cu 3190 5258 11570 312 27 80

Hg 0,4 - - 0,08 0,004 1,8

Mo 15 - 24 - 2,1

Ni 180 402 567 37 20 70

Pb 883 1733 2260 140 21 200

S 12 000 - 5103 - - -

Sb - 88 - - 0,66 -

V 25 - - - - -

Zn 9480 3823 9117 1380 70 250  
(1) Travar, Lidelöw et al (2009) (2)Arm (2006) (3)Ecke & Åberg (2006) (4)Avfall Sverige (2009) (5) Ekvall, von Bahr 
et al (2006) (6)Naturvårdsverket (2010) 

5.3.2 Lakegenskaper 

Lakning definieras som övergången av ämnen från ett fast material till en vätska. Faktorer som 

påverkar lakningen av ämnen ett material är exempelvis pH, redoxpotential, L/S-kvot, sorption, 

komplexbildning samt mekaniska egenskaper som homogenitet, temperatur, 

kornstorleksfördelning och hydraulisk konduktivitet (van der Sloot, Heasman et al, 1997). Enligt 

Ecke & Åberg (2006) påverkas utlakningen av ämnen som Cd, Cr, Ni, Pb och Zn från bottenaska 

främst av pH och L/S-kvot. 

Lakbarheten hos de flesta halogener och alkalimetaller har ett lågt pH-beroende medan 

lakbarheten hos de flesta andra grundämnen är starkt pH-beroende (Todorovic & Ecke, 2006). 

Lakningen av alkalimetaller beror istället främst på L/S-kvoten. Vid ett tidigt skede uppvisar 

bottenaska en hög utlakning av alkalimetaller som K, Na och Ca. Denna utlakning avtar dock 

över tiden (Travar, Herrmann et al 2006). 
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Lakning av ämnen som Cu, Mo, Pb, Sb och Zn från bottenaska påverkas främst av pH och 

närvaro av Fe- och Al-hydroxider (Todorovic & Ecke, 2006). Mobiliteten hos Cu, Mo, Pb, Sb 

och Zn sänks vid närvaro av Fe- och Al-hydroxider eftersom de lätt adsorberas till deras yta 

(Meima & Comans, 1999). Vidare påverkas mobiliteten av Cu, Pb och Zn av närvaron av 

karbonater då de bildar komplex med dem eller adsorberas till deras yta (Meima & Comans, 1999 

och Freyssinet, Piantone et al 2002). Metaller som Pb och Zn har låg utlakning vid pH-värden 

omkring 9-10 och har hög utlakning vid pH-värden som understiger och överstiger dessa värden 

(van der Sloot, Heasman et al 1997). Lakbarheten hos Cd och Cu är starkt kopplad till 

komplexbildning. Cd bildar komplex med Cl- medan Cu bildar komplex med organiskt kol. 

Lakning av Cr är pH- och redoxberoende. Den toxiska och mobila Cr (VI) förekommer ofta vid 

oxiderande förhållanden medan den relativt ofarliga Cr (III) förekommer vid reducerande 

förhållanden. 

Cl- är mycket löslig och verkar oberoende av pH. Utlakningen av Cl- beror främst på förekomsten 

av lättlösliga salter NaCl, KCl och CaCl2 samt L/S-kvot (Kosson, van der Sloot et al 1996 och 

Baranger, Azaroual et al 2002). Utlakningen av SO4
2- i bottenaska kontrolleras av lösligheten hos 

gips och ettringit (Meima & Comans 1997). 

I tabell 5.9 redovisas utlakningen av ämnen från bottenaska från förbränning av hushållsavfall 

och bottenaska från förbränning av biobränsle i jämförelse med utlakningen av ämnen från 

naturliga bergmaterial. Vidare jämförs utlakning av spårämnen med nivåer för utlakning enligt 

Naturvårdsverkets handbok 2010:1 samt gränsvärden för mottagning av avfall på deponi för icke-

farligt avfall och inert avfall enligt NFS 2004:10. Utlakningen av ämnen från bottenaska är 

generellt sett högre än utlakningen av ämnen från naturliga bergmaterial. Skillnaden i utlakning är 

dock inte lika stor som skillnaden i totalhalt, se tabell 5.8. Störst skillnad i utlakning påträffas för 

SO4
2-, Cl- och Cu. Detta gäller för båda bottenaskorna. Utlakningen av SO4

2- från bottenaska från 

förbränning av hushållsavfall och bottenaska från biobränsleeldning är upp mot ca 60 gånger 

respektive upp mot ca 9 gånger högre än hos naturliga bergmaterial 

Ur tabell 5.9 kan utläsas att både bottenaska från förbränning av hushållsavfall och bottenaska 

från förbränning av biobränsle vanligen underskrider samtliga gränsvärden för mottagande vid 

deponi för icke-farligt avfall. 

Vid jämförelse med mottagningskriterier för inert avfall kan ses att bottenaska från 

avfallsförbränning överskrider gränsvärden för Cr, Cu, Mo, Sb, Cl- och SO4
2-. Störst skillnad 

mellan utlakning och gränsvärde för utlakning påträffas för Sb och Cl- som båda överskrider 

gränsvärdet med upp mot 6 gånger. Vid jämförelse mellan gränsvärden och bottenaska från 

biobränsleeldning kan ses att de flesta ämnen underskrider gränsvärdena. Utlakningen av Cr är 

dock ungefär lika stor som gränsvärdet för Cr. 

För bottenaska från avfallsförbränning överskrids nivåer för utlakning vid återvinning av avfall 

som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier för Cr och Cu. Utlakningen av Cr är upp 

mot ca 3 gånger högre än nivån för Cr medan utlakningen av Cu är upp mot ca 10 gånger högre 

än nivån för Cu. För bottenaska från biobränsleeldning överskrids nivån för Cr. Utlakningen av 

Cr i bottenaska från biobränsleeldning är upp mot ca 2 gånger högre än nivån för Cr. Det 

naturliga bergmaterialet underskrider samtliga nivåer för utlakning. 
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Tabell 5.9 Utlakning av ämnen från bottenaska från förbränning av hushållsavfall (BA-H) respektive förbränning av 

biobränsle (BA-B) i jämförelse med medelvärdet för utlakning från naturliga bergmaterial, jämförelse med 

gränsvärden för utlakning vid mottagande av avfall på deponi för inert och icke-farligt avfall samt jämförelse med 

nivåer enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1. Fetmarkerade röda värden är värden som överskrider nivåer för 

utlakning. 

(1)Todorovic & Ecke (2006) (2) Travar (2006) (3) Arm (2006) (4)Avfall Sverige (2009) (5) Ekvall, von Bahr et al, 

(2006) (6) Naturvårdsverket (2010) (7) NFS 2004:10 

6. LAGRING/ÅLDRING 

Lagring/åldring av bottenaska förändrar dess mekaniska, mineralogiska och kemiska egenskaper 

genom förändrad vattenbalans och vittring. Vid vittring sker en omvandling av primära mineral 

till sekundära mineral och/eller joner. Vanliga omvandlingsprocesser som äger rum i bottenaska 

är hydrolys av oxider, upplösning/precipitation av hydroxider och salter, hydratisering av silikater 

samt karbonatisering (Meima & Comans, 1999).  

Lagring/åldring av bottenaska påverkar dess mekaniska egenskaper som torrsubstans, 

beständighet, stabilitet och packningsegenskaper. Lagring/åldring ökar bottenaskas torrsubstans 

genom evaporationsförluster samt förbättrar dess frostbeständighet, stabilitet och 

packningsegenskaper genom formation av nya mineral (Chandler, Eighmy et al 1997). Enligt 

Laktest (L/S=10) BA-H BA-B Berg Icke-farligt Inert Nivå 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7)

pH 11,5 10,2 - - - - - -

Redox (mV) 60 - - - - - - -

Ämnen (mg/kg TS)

Al 467 461 - - - - - -

As <0,02 0,07 0,05 0,05 0,01 2 0,5 0,4

Ba 1,1 0,27 - - 0,04 100 20 -

Ca 858 1105 - - - - - -

Cd - 0,002 0,003 0,003 0,005 1 0,04 0,007

Co <0,003 0,005 - 0,002 - - -

Cr total 0,78 0,17 0,138 0,45 0,08 10 0,5 0,3

Cu 2,7 7 5,3 0,01 <0,05 50 2 0,6

Fe <0,02 0,1 - - - - - -

Hg <0,0002 0,0002 - 0,003 <0,02 0,2 0,01 0,01

Mg <2 2,3 - - - - - -

Mn <0,01 0,02 - - 0,14 - - -

Mo 1,8 - - - 0,09 10 0,5 -

Ni 0,01 0,06 0,07 0,006 0,05 10 0,4 0,6

Pb 0,08 0,02 0,02 0,02 0,01 10 0,5 0,3

Sb 0,33 - - - 0,004 0,7 0,06 -

Se 0,02 - - - 0,05 0,5 0,1 -

Zn 0,3 0,04 0,07 0,07 0,06 50 4 3

Cl
-

4597 3460 - 442 <50 15 000 800 11000

F
-

- - - - 13 150 10 -

NH4-N - 0,05 - - - - - -

Tot-N - 35 - - - - - -

SO4
2-

1470 5288 - 898 98 20 000 1000 8500

DOC 150 28 - - - 800 500 -
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Chandler, Eighmy et al (1997) är formationen av stabiliserande mineraler som gips och ettringit 

vanlig i åldrad bottenaska. Mekaniska egenskaper som håller sig relativt konstanta under 

lagringstiden är glödförlust, kornstorleksfördelning och densitet (Chandler, Eighmy et al 1997). 

En viktig process som påverkar bottenaskas kemiska karaktär är karbonatisering. Vid 

karbonatisering sker ett upptag av CO2 från atmosfären till askans porvatten. CO2 reagerar med 

vattnet och bildar CO3
2- som därefter reagerar katjoner och bildar karbonater. Bildningen av 

karbonater leder till en sänkning av bottenaskans pH från 11-12 till 8-9 (van Greven, van Keer et 

al, 2005). 

Lakningen av Cd, Cu, Mo, Pb och Zn minskar vid lagring/åldring (Meima & Comans, 1999).  

Den minskade utlakningen av dessa ämnen beror främst på sänkning av pH-värdet och 

adsorption till sekundära mineral.  

Sekundära mineral som är viktiga för fastläggning av metaller i vittrad bottenaska är Al/Fe-

hydroxider, karbonater (Meima & Comans 1999 och Piantone, Bodénan et al 2004), lermineral 

(Zevenberger, Van Reeuwijk et al 1996) och sulfater (Piantone, Bodénan et al 2004). Enligt 

Meima & Comans (1999)  spelar Al/Fe-hydroxider en viktig roll i fastläggandet tungmetaller som 

Cd, Cu, Mo, Pb och Zn. Detta eftersom dessa metaller lätt adsorberas till hydroxidernas yta. 

Karbonater och sulfater har en viktig roll i fastläggandet av Pb, Zn, Cd, As, V och Cr (Piantone, 

Bodénan et al 2004). Sulfater är emellertid känsliga för förändringar i omgivningen, vilket innebär 

att fastläggningen av metaller i sulfater endast sker temporärt. Den fastläggning av metaller som 

karbonater och Fe/Al-hydroxider erbjuder är mer permanent (Piantone, Bodénan et al 2004). 

Enligt Stegemann, Schneider et al (1995) kan mobila ämnen som Cl- antas lakas ur snabbt ur ett 

kort tidsperspektiv för att sedan avta med tiden. Enligt Freyssinet, Piantone et al (2002) sker en 

stegvis ökning av utlakningen av SO4
2- vid lagring/åldring. 

7. BEHANDLINGSMETODER 

Vid behandling av bottenaska är syftet att förbättra bottenaskas egenskaper för att uppnå de 

mekaniska och/eller kemiska kriterier som krävs för att kunna använda askan för ett visst 

ändamål. En vanligt använd metod för att förbättra de mekaniska och kemiska egenskaperna är 

lagring, vilket omnämndes i föregående stycke. Lagringen leder dock inte alltid till en tillräcklig 

förbättring av bottenaskas egenskaper. Vid användning som konstruktionsmaterial utanför 

deponier krävs ofta ytterligare behandling. Exempel på andra behandlingsmetoder för att 

förbättra bottenaskas egenskaper är: 

Förbättring av bränslet: Enligt Bjurström, Nilsson et al (2011) är ett av de bästa sätten att förbättra 

bottenaskas kvalitet att förbättra kvaliteten på bränslet eller produkterna som utgör bränslet. 

Detta kan bland annat innebära att undvika att använda miljöfarliga ämnen vid framtagning av 

produkter eller att förbättra sorteringsgraden hos brännbart avfall, vilket ofta innehåller 

felsorterade fraktioner av exempelvis metaller och batterier. 

Siktning: Material siktas ur bottenaskan. Avsikten kan exempelvis vara att uppnå en viss 

kornstorlek eller att förbättra bottenaskans mekaniska beständighet. 
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Metallutvinning: Metaller i bottenaskan som finns i tillräckligt höga halter och som har ett 

tillräckligt högt marknadspris utvinns ur bottenaskan. Vanligaste sättet att genomföra 

metallutvinning är genom att separera större metalliska objekt/skrot genom magnetseparering av 

magnetiska metaller som järn samt genom virvelströmseparering av metaller som koppar och 

aluminium (Bjurström, Nilsson et al 2011). 

Ett problem med att använda metallutvinning som behandling av bottenaska är att de metaller 

som utgör störst risk rent föroreningsmässigt ofta finns i för låga halter för att det ska vara 

ekonomiskt försvarbart att genomföra en extraktion (Bjurström, Nilsson et al 2011). 

Karbonatisering (tillsats av koldioxid): Bottenaska behandlas genom tillsats av koldioxid, vilket leder 

till en accelererad karbonatisering. Tillsatsen kan ske med eller utan tillsats av vatten. Syftet med 

karbonatiseringen kan antingen vara att fastlägga ämnen i bottenaskan för att förhindra utlakning 

eller att påskynda utlakningen av ämnen så att bottenaskan tvättas ur. Enligt Todorovic (2006) är 

karbonatisering ned till pH 8,3 en tänkbar metod för att fastlägga föroreningar medan 

karbonatisering ned till 6,4 är en tänkbar metod för att tvätta ur föroreningar. Vid karbonatisering 

ned till pH 8,3 minskade utlakningen av Al, Cr, Cu och Sb (Todorovic, 2006). Utlakningen av Pb 

och Zn ökade emellertid till följd av det sänkta pH-värdet, även utlakningen av Cl- och SO4
2- 

ökade. Vid karbonatisering ned till pH 6,3 ökade utlakningen av främst Cr, Cu, Mo och Sb 

(Todorovic, 2006).  

Tvättning: Vatten eller vatten med tillsatser av andra ämnen används för att tvätta ur bottenaska. 

Tvättning används främst för att tvätta ur lättlösliga salter som Cl- och SO4
2-. Metoden är relativt 

ineffektiv för urtvättning av tungmetaller (Bjurström, Nilsson et al 2011 Todorovic & Ecke, 

2006). 

Termisk behandling: Innefattar kalcinering, smältning och sintring av bottenaska för att göra 

bottenaskan mer mekaniskt stabil. Vid termisk behandling upphettas bottenaskan till en 

temperatur av 1450 °C (kalcinering), 1200-1400 °C (smältning) eller 1000 °C (sintring) 

(Todorovic & Ecke, 2006). 

Den termiska behandlingen kan leda till en förbättring av både mekaniska och kemiska 

egenskaper. De höga temperaturerna leder till att flyktiga ämnen som As, Cd, Hg och Pb 

sublimeras från bottenaskan (Bjurström, Nilsson et al 2011). Mekaniska egenskaper som kan 

förbättras vid termisk behandling är exempelvis densitet, porositet och hållfasthet (Todorovic & 

Ecke, 2006). 

8. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Bottenaska används främst som konstruktionsmaterial på deponier men även som 

konstruktionsmaterial vid väg- och anläggningsarbeten. I en undersökning genomförd av Svenska 

EnergiAskor (2011) undersöktes användningen av askor (bottenaska och flygaska) från 

förbränningsanläggningar i Sverige år 2010. Svenska EnergiAskor (2011) fann att ca 85 % 

återvanns medan ca 15 % gick till deponering. Av de återvunna 85 % var det största 

användningsområdet konstruktionsmaterial i deponier (60 %) och den resterande mängden 

användes främst som konstruktionsmaterial vid väg- och anläggningsarbeten (8 %).  
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Användning av bottenaska sker främst på deponi för icke-farligt avfall eftersom utlakningen av 

ämnen ofta underskrider gränsvärdena för mottagning av avfall på deponi för icke-farligt avfall. 

Bottenaskas egenskaper lämpar sig för flera olika konstruktionslager i deponier, antingen enskilt 

eller uppblandat med andra restprodukter. Flera försöksprojekt har inriktat sig på användning av 

bottenaska vid sluttäckning av deponier. Enligt Tham & Iwfer (2006) har bottenaska testats i 

bland annat tätskikt, dräneringsskikt och avjämningsskikt vid flertalet anläggningar runtom i 

Sverige.  

I ett försöksprojekt på Tveta återvinningsstation testades bottenaska, slaggrus och pannsand i 

avjämningsskikt, skyddsskikt, tätskikt och dräneringsskikt (Tham & Andreas, 2006). I 

avjämningsskiktet användes enbart bottenaska, i tätskiktet användes bottenaska uppblandat med 

andra restprodukter, i skyddsskiktet användes bottenaska tillsammans med slam och i 

dräneringsskiktet användes den grövre fraktionen av bottenaska. Studien resulterade i ett gott 

resultat då anläggningen efter avslutat projekt fick tillstånd att använda sluttäckningsmetoden för 

hela anläggningen (Tham & Andreas, 2006). 

Då bottenaska har egenskapen av ett sandigt grus eller grusig sand lämpar det sig väl att använda 

istället för naturliga konstruktionsmaterial i anläggningsarbeten (Arm, 2006 och Arm & Tiberg, 

2010). Användningen av bottenaska utanför deponier är dock begränsad. Utanför deponier har 

bottenaska främst använts i olika försöksprojekt för anläggningsändamål exempelvis som 

skyddslager och förstärkningslager vid anläggning av vägar och parkeringar (Arm, 2006 och Arm 

& Tiberg, 2010).  

9. DISKUSSION 

Bottenaska är en slutprodukt efter förbränning och betecknas som ett avfall enligt 

Avfallsförordningen (SFS 2011:927).  Bottenaska lämpar sig väl som konstruktionsmaterial på 

deponier, som även är det största användningsområdet (Svenska EnergiAskor, 2011).  

Flera försöksprojekt har inriktat sig på användning av bottenaska vid sluttäckning av deponier. 

Enligt Tham & Iwfer (2006) har bottenaska testats i bland annat tätskikt, dräneringsskikt och 

avjämningsskikt vid flertalet anläggningar runtom i Sverige.  

Denna studie inriktar sig på att utreda huruvida bottenaska generellt lämpar sig som 

dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier. För att kunna använda bottenaska som 

dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier ovan tätskiktet krävs det att bottenaska har liknande 

egenskaper som de material den avses ersätta samt att den uppfyller de tekniska och miljömässiga 

krav och rekommendationer som finns för dräneringsskikt. 

9.1 Tekniska aspekter 

Några av de viktigaste mekaniska egenskaperna hos dräneringsmaterial som används vid 

sluttäckning av deponier är permeabilitet och beständighet. Bottenaska har emellertid generellt 

sett sämre permeabilitet och beständighet än naturliga sand- och grusmaterial. 
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9.1.1 Permeabilitet 

Bottenaska från avfallsförbränning har generellt en permeabilitet på 10-5-10-7 m/s (Arm, 2006) 

medan bottenaska från biobränsleeldning generellt har en permeabilitet på 10-4-10-8 m/s (Avfall 

Sverige, 2009). Naturliga sand- och grusmaterial har vanligtvis en permeabilitet på 10-2-10-6 m/s.  

För att bottenaska ska kunna användas som dräneringslager vid sluttäckning av deponier krävs 

det att den har tillräckligt goda dränerande egenskaper. Material som används som 

dräneringslager vid sluttäckning av deponier rekommenderas ha en permeabilitet ≥ 10-4 (Avfall 

Sverige, 2009). Bottenaska från avfallsförbränning uppfyller generellt sett inte denna 

rekommendation medan bottenaska från biobränsleeldning generellt sett kan inneha tillräckligt 

goda dränerande egenskaper. Att bottenaska från förbränning av avfall generellt sett inte har 

tillräckligt goda dränerade egenskaper behöver inte betyda att den uteslutande inte kan användas 

som dräneringsskikt. Bottenaskas mekaniska egenskaper skiljer sig beroende på bränsle och 

förbränningstyp och därmed kan det finnas anläggningar som genererar bottenaskor med 

tillräcklig permeabilitet. Vid fråga om otillräckliga dräneringsegenskaper kan bottenaskan 

genomgå behandling. Permeabiliteten hos material ökar med ökad kornstorlek och minskat 

graderingstal (Fagerström & Weisel 1972). Att sikta bort finkornigt material ur bottenaskan och 

kan således vara ett sätt för att uppnå bättre dränerande egenskaper.  

9.1.2 Beständighet 

Den mekaniska beständigheten hos bottenaska är generellt sett lägre än hos naturliga sand- och 

grusmaterial (Arm, 2006 och Arm & Tiberg, 2010). Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 

2004:5) till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall bör det vid konstrueringen 

av sluttäckningen tas hänsyn till sluttäckningens beständighet ur ett långt tidsperspektiv. Eftersom 

bottenaska har sämre beständighet än naturliga sand- och grusmaterial kan det vara så att 

naturliga sand- och grusmaterial ur ett beständighetsperspektiv är att föredra i en 

sluttäckningskonstruktion. Då det emellertid inte finns några mer exakta riktlinjer för vad som är 

tillräckligt beständigt ur ett långt tidsperspektiv är det svårt att säga om bottenaska är lämplig eller 

inte. 

Beständigheten påverkar även andra mekaniska egenskaper som kornstorleksfördelning och 

permeabilitet (Arm & Tiberg, 2010). Material med dålig beständighet har större benägenhet att 

krossas sönder vid mekanisk påverkan. Om detta sker kan kornstorleksfördelningen förändras 

genom att en större andel finmaterial bildas. Material med högre andel finmaterial har generellt 

sett också sämre permeabilitet (Fagerström & Weisel, 1972). Eftersom bottenaska har relativt 

porösa korn kan dessa krossas sönder vid anläggningen av sluttäckningen. En krossning av 

kornen innebär att andelen finmaterial ökar, vilken påverkar permeabiliteten. 

Eftersom ett dräneringsskikt bör har goda dränerande egenskaper ur ett långt tidsperspektiv är 

det av vikt att det vid fortsatta studier av bottenaska som dräneringsskikt utreds vilken inverkan 

som beständigheten har på permeabiliteten. 

9.2 Miljömässiga aspekter 

9.2.1 Jämförelse med naturliga bergmaterial 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:5) till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall är naturliga konstruktionsmaterial att föredra ur ett långsiktigt perspektiv. 
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Detta eftersom syftet med sluttäckningskonstruktionen är att förhindra utlakningen av ämnen 

från deponin, vilket missgynnas om själva sluttäckningskonstruktionen i sig lakar ur föroreningar.  

Totalhalterna av spårämnen i bottenaska är högre jämfört med totalhalterna av spårämnen i 

naturliga bergmaterial (se tabell 5.8). Skillnaden i totalhalt mellan bottenaska från förbränning av 

hushållsavfall och naturliga bergmaterial är störst för Cu, Pb och Zn. För bottenaska från 

biobränsleeldning är skillnaden störst för Cr, Cu och Zn.  

Utlakningen av ämnen från bottenaska från avfallsförbränning är generellt sett högre än 

utlakningen av ämnen från naturliga bergmaterial (se tabell 5.9). Skillnaden i utlakning är dock 

inte lika stor som skillnaden i totalhalt. Störst skillnad i utlakning påträffas för SO4
2-, Cl- och Cu. 

Vid jämförelse mellan utlakning av ämnen från bottenaska från biobränsleeldning och utlakning 

av ämnen från naturliga bergmaterial (se tabell 5.9) kan ses att vilket material som har högst 

utlakning varierar från ämne till ämne. Utlakningen av As, Cr, Pb och SO4
2- är exempelvis högre 

från bottenaskan medan utlakningen av Cd och Ni är högre från det naturliga bergmaterialet. 

Bottenaska innehåller generellt sett högre totalhalt av spårämnen och har högre utlakning av 

spårämnen än naturliga bergmaterial. Totalhalten och utlakningen av ämnen från naturliga 

bergmaterial ligger under samtliga nivåer för återvinning av avfall för anläggningsändamål vid 

sluttäckning av deponier, medan bottenaska överskrider flertalet av dessa nivåer. Ur en 

utlakningssynpunkt är därmed naturliga bergmaterial att föredra 

9.2.2 Gränsvärden för totalhalt och utlakning av ämnen enligt NFS 2004:10 

Gränsvärden för totalhalt och utlakning av ämnen vid mottagning av avfall på deponi för inert 

avfall och icke-farligt avfall används som ett mått på föroreningsgraden hos bottenaska samt som 

vägledning huruvida det är lämpligt att använda bottenaska som dräneringsmaterial ovan 

tätskiktet.  

Bottenaska från förbränning av hushållsavfall och bottenaska från förbränning av biobränsle 

underskrider generellt samtliga gränsvärden för icke-farligt avfall (se tabell 5.9). Detta är 

emellertid förväntat eftersom bottenaska vanligen deponeras på deponier för icke-farligt avfall. 

Gränsvärdena för icke-farligt gäller för användning av material under tätskiktet och baseras på att 

grundvattnet ett visst avstånd från deponin ska uppfylla kraven på dricksvatten och tar inte 

hänsyn till skyddet för markmiljö och ytvatten samt till de risker som kan uppstå vid direkt 

kontakt med avfallet (Naturvårdsverket, 2009). Vidare baseras gränsvärdena för icke-farligt avfall 

på att lakvattnet renas innan det når recipienter (SFS 2001:512). Att gränsvärdena generellt 

underskrids innebär således inte att bottenaska är lämplig ovan tätskiktet. 

 

Utlakningen från bottenaska från avfallsförbränning överskrider gränsvärden för Cr, Cu, Mo, Sb, 

Cl- och SO4
2- för inert avfall och utlakningen av Cr från bottenaska från biobränsleeldning är 

ungefär lika stor som gränsvärdet för Cr. I en deponi för inert avfall finns inget krav på 

sluttäckning och ej heller något krav på behandling av lakvattnet (SFS 2001:512). Att gränsvärdet 

för Cr tangeras för bottenaska från avfallsförbränning innebär att det finns en osäkerhet kring 

dess lämplighet som dräneringsmaterial. Att flera av gränsvärdena för inert avfall överskrids för 

bottenaska från avfallsförbränning innebär att den har en relativt hög föroreningsgrad. 
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Användning av bottenaska från avfallsförbränning i dräneringsskiktet skulle potentiellt kunna 

utgöra en risk för deponins recipienter. Med anledning av detta bör den inte användas som 

dräneringsskikt utan förbehandling. 

9.2.3 Nivåer för totalhalt och utlakning enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 

Enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 bör avfall som avses användas som 

konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier underskrida nivåer för totalhalt och utlakning 

som anges i Naturvårdsverkets handbok gällande återvinning av avfall i anläggningsarbeten.  

Bottenaska från förbränning av hushållsavfall överskrider i princip sett alla nivåer för totalhalt 

utom nivån för Hg (se tabell 5.8). Halterna av Cu, Pb och Zn i bottenaska från förbränning av 

hushållsavfall förekommer i mycket förhöjda halter i jämförelse med nivåerna för totalhalt. 

Bottenaska från förbränning av biobränslen överskrider nivåerna för totalhalt för As, Cd, Cr, Cu 

och Zn. Cu och Zn är de ämnen som förekommer i mycket förhöjda halter i jämförelse med 

nivåerna för totalhalt. 

Nivåerna för utlakning överskrids inte i lika stor utsträckning som nivåerna för totalhalt (se tabell 

5.9). Bottenaska från avfallsförbränning överskrider nivåer för utlakning av Cr och Cu. För 

bottenaska från biobränsleeldning överskrids nivån för utlakning av Cr. 

Nivåerna för totalhalt och utlakning gäller för användning av avfall i sluttäckning av en deponi 

ovan tätskiktet och tar därmed hänsyn till att avfallet är i direkt kontakt med omgivande mark och 

vatten. Nivåerna för totalhalt och utlakning baseras på att ett tillräckligt skydd för människors 

hälsa, markmiljön samt ytvattnet ska uppnås (Naturvårdsverket, 2010). Att bottenaskorna 

överskrider nivåer för totalhalt och utlakning är därför allvarligt ur en hälso- och miljösynpunkt 

och således bör bottenaska ej användas som dräneringsskikt ovan tätskiktet. Innan användning av 

bottenaska i dräneringsskiktet kan ske bör förbehandling ske. 

Nivåerna utgör angivna rekommendationer för användning av avfall som konstruktionsmaterial 

vid sluttäckning av deponier och kan ej likställas med gränsvärden. Således kan bottenaskorna 

rent juridiskt användas som dräneringsskikt ovan tätskiktet men är inte lämpliga att använda på 

grund av den risk de utgör för omgivande mark och vatten. 

9.3 Skillnad mellan bottenaska från avfallsförbränning och bottenaska från 

biobränsleeldning 

Bottenaska från förbränning av hushållsavfall har generellt sett lägre permeabilitet än bottenaska 

från biobränsleeldning (se tabell 5.6). Enligt Fagerström & Wesiel (1972) ökar permeabiliteten 

med ökande kornstorlek och sjunkande graderingstal. Att bottenaska från biobränsleeldning ofta 

är ensgraderat med låg andel finmaterial kan således vara en av förklaring till att dess 

permeabilitet är högre. 

 

Bottenaska från förbränning av hushållsavfall har generellt sett högre totalhalt och utlakning av 

spårämnen än bottenaska från biobränsleeldning. I bottenaska från förbränning av hushållsavfall 

är Cr, Cu, Pb och Zn några av de spårämnen som utgör ett problem vad gäller totalhalt medan 

Cl-, Cr, Cu, Mo, Pb, Sb, SO4
2- och Zn utgör ett problem vad gäller utlakning (se tabell 5.8 och 

tabell 5.9). I bottenaska från biobränsleeldning är det As, Cd Cr, Cu och Zn som utgör ett 
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problem vad gäller totalhalt medan det främst är Cr som utgör problem vid utlakning (se tabell 

5.8 och tabell 5.9). 

 

Anledningen till att bottenaska från biobränsleeldning generellt innehar lägre föroreningshalt än 

bottenaska från förbränning av hushållsavfall är att biobränslen generellt sett är renare än 

hushållsavfall. 

9.4 Behandling 

Bottenaska som ej uppfyller tekniska eller miljömässiga kriterier kan genomgå behandling. 

 

Genom siktning kan bottenaskas permeabilitet förbättras. Om finmaterialet siktas bort blir den 

minsta korstorleken större och graderingstalet mindre, vilket gynnar permeabiliteten. 

 

Kritiska element i bottenaska från avfallsförbränning är Cl-, Cr, Cu, Mo, Pb, Sb, SO4
2- och Zn. I 

bottenaska från biobränsleeldning är de kritiska elementen As, Cd, Cr, Cu och Zn (se tabell 5.8-

5.9). Ett sätt att minska halterna av dessa ämnen kan vara genom karbonatisering. Problemet med 

karbonatisering är emellertid att olika ämnen påverkas på olika sätt, dvs. lakas ur vid olika pH. 

Exempelvis minskar utlakningen av Cr och Cu vid karbonatisering till pH 8,3 medan utlakningen 

av Pb och Zn ökar vid samma pH (Todorovic, 2006). 

 

Ett sätt att minska mängden metaller i bottenaska skulle kunna vara att undvika användningen av 

metaller vid framtagning av produkter eller förbättra sorteringsgraden för brännbart 

hushållsavfall. 

10. SLUTSATSER 

De faktorer som styr om bottenaska kan användas som dräneringsskikt vid sluttäckning av 

deponier är främst permeabilitet, beständighet samt totalhalt och utlakning av ämnen. 

 

Bottenaska har potentiellt tillräckligt hög permeabilitet för att användas i dräneringsskikt. 

Eftersom det är osäkert om bottenaska innehar tillräcklig permeabilitet bör permeabiliteten 

utredas vid fortsatta studier av bottenaskas lämplighet som dräneringsmaterial.  

 

Bottenaska har generellt sämre beständighet än naturliga sand- och grusmaterial. Eftersom det 

finns otillräcklig information om vad som är tillräckligt beständigt går det emellertid inte att säga 

om bottenaska är lämplig med hänsyn till beständighet. Beständighet bör emellertid beaktas vid 

fortsatta studier av bottenaska eftersom det är en faktor som kan påverka den långsiktiga 

permeabiliteten hos bottenaska. 

 

I bottenaska från förbränning av hushållsavfall är Cr, Cu, Pb och Zn några av de spårämnen som 

utgör ett problem vad gäller totalhalt medan Cl-, Cr, Cu, Mo, Pb, Sb, SO4
2- och Zn utgör ett 

problem vad gäller utlakning. I bottenaska från biobränsleeldning är det As, Cd Cr, Cu och Zn 

som utgör ett problem vad gäller totalhalt medan det främst är Cr som utgör problem vid 

utlakning. 
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Bottenaska från avfallsförbränning överskrider gränsvärdena för inert avfall. Detta innebär att 

den vid användning kan utgöra en risk för en deponis recipienter. Både bottenaska från 

avfallsförbränning och biobränsleeldning överskrider generellt nivåer för totalhalt och utlakning 

vid återvinning av avfall som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier, vilket innebär 

att de kan utgöra en risk för omgivande mark och vatten samt utgöra en risk för människors 

hälsa. Detta betyder att den ej är lämplig som dräneringsskikt. Innan bottenaska kan användas 

som dräneringsskikt bör den genomgå någon form av behandling för att minska utlakningen av 

kritiska ämnen.  

Sammanfattningsvis har bottenaska potentiellt de tekniska egenskaper som krävs för att kunna 

användas som dräneringsskikt vid sluttäckning av deponier. Bottenaska har generellt hög totalhalt 

och utlakning av ämnen och är således ej lämplig som dräneringsmaterial. Vid användning som 

dräneringsskikt kan bottenaska utgöra en risk för omgivande mark och vatten. Innan bottenaska 

kan användas som dräneringsskikt bör den genomgå behandling för att minska utlakningen av 

kritiska ämnen. 
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KROSSMOTSTÅND 

 
Figur 2.1 Kornstorleksfördelning för 0 månader gammal BA-H före (blå linje) och efter (röd linje) krossning. 

Kurvorna representerar medelvärde av tre siktningar.  

 
Figur 2.2 Kornstorleksfördelning för 1 månader gammal BA-H före (blå linje) och efter (röd linje) krossning. 

Kurvorna representerar en siktning. 
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Figur 2.3 Kornstorleksfördelning för 2 månader gammal BA-H före (blå linje) och efter (röd linje) krossning. 

Kurvorna representerar en siktning. 

 
Figur 2.4 Kornstorleksfördelning för 3 månader gammal BA-H före (blå linje) och efter (röd linje) krossning. 

Kurvorna representerar medelvärde av tre siktningar.  
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Figur 2.5 Kornstorleksfördelning för 4 månader gammal BA-H före (blå linje) och efter (röd linje) krossning. 

Kurvorna representerar en siktning. 

 
Figur 2.6 Kornstorleksfördelning för 5 månader gammal BA-H före (blå linje) och efter (röd linje) krossning. 

Kurvorna representerar en siktning. 
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KEMISK SAMMANSÄTTNING 

Tabell 3.1 Kemisk sammansättning för BA-H vid lagringstiderna 0-6 månader samt BA-B. Värden för totalhalt 

baseras på analys med ett replikat. 

Totalhalt   BA-H BA-B

0 mån 1 mån 2mån 3 mån 4 mån 5 mån 6mån

GF (1000°C) 5,2 6,6 5,6 4,9 5,2 3,5 5,8 0,6

Huvudelement (mg/kg TS)

Al 102 109 93 118 103 107 131 99

Ca 175 187 179 190 203 169 216 102

Fe 71 78 83 83 91 100 67 16

K 17 15 13 17 13 18 15 78

Mg 30 30 29 28 28 31 28 16

Mn 1,7 3,6 1,7 1,6 1,5 2,0 1,9 3,7

Na 34 34 37 36 33 29 29 23

P 7 18 9 30 41 6 41 7

Si 460 408 440 410 387 418 362 650

Ti 16 14 16 15 15 16 16 1,5

Spårelement (mg/kg TS)

As 31 49 145 24 65 180 26 <3

Ba 2630 1660 2690 1200 1540 3110 1870 1640

Be 1,7 1,3 2,1 1,5 1,3 1,8 1,4 1,2

Cd 4,2 36 3,1 2,8 4,3 44 8,0 <0,1

Co 41 60 34 21 30 33 25 5,4

Cr 789 884 837 742 517 1080 642 68

Cu 6940 5440 3950 4100 2110 18500 3090 31

Hg 0,02 0,02 0,05 0,02 0,07 0,07 <0,01 <0,01

Mo 11 9,2 18 15 12 20 7,5 <6

Nb 26 11 <6 21 6,9 7,3 <6 <6

Ni 517 116 196 211 218 121 155 19

Pb 852 1910 1440 999 1010 3080 1610 10

S 9410 11400 9920 6270 8000 19600 9590 1050

Sb 89 175 181 81 75 428 136 0,85

Sc 5,4 2,9 2,9 8,4 4,9 4,5 2,2 2,9

Sn 68 111 122 108 100 297 128 0,79

Sr 449 420 393 370 511 460 436 450

V 115 87 91 84 79 143 56 26

W <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60

Y 18 12 15 16 15 17 16 8,4

Zn 2990 5040 5380 4180 4690 11200 4190 1610

Zr 254 215 332 183 207 308 167 59  
(1) Ekvall, von Bahr et al 2006 
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LAKEGENSKAPER – BA-H 
 

Tabell 4.1 Lakegenskaper hos BA-H vid Enstegs-skaktest (L/S=10)och kolonntest (L/S=10) vid lagringstiderna 0-6 

månader. Värden för utlakning baseras på analys med ett replikat. 

Lakegenskaper    Enstegs-skaktest L/S=10   Kolonntest L/S=10

0 mån 1 mån 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån 0 mån 3 mån 6 mån

pH 12,4 11,8 12,3 11,6 11,1 10,8 11,9 11,6 11,2 11,2

Redox (mV) 530 333 258 458 492 503 503 21 46 42

Konduktivitet (mS/cm) 6,2 2,6 5,4 1,5 1,4 4,2 1,7 1,1 0,50 0,65

Ämnen (mg/kg TS)

Al 0,05 13 0,21 362 219 15 240 25 393 388

As <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,20 <0,01 <0,01 0,03 0,03

Ba 4,2 3,6 2,3 1,3 1,1 0,99 4,6 3,3 0,11 0,16

Ca 6460 1410 6660 1090 1630 5340 1210 1110 700 703

Cd <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Co 0,004 0,02 0,002 0,008 0,004 0,0005 0,005 0,001 0,003 0,002

Cr total 0,35 0,77 0,73 1,8 0,15 0,01 0,66 0,29 0,54 0,46

Cu 6,3 15 4,1 11 4,0 0,3 7,6 1,3 3,6 2,8

Fe <0,04 0,06 <0,04 0,12 0,07 <0,04 0,06 <0,04 <0,04 <0,04

Hg <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0004 <0,0002

K 855 1050 491 473 474 3440 396 89 148 168

Mg <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 4,3 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

Mn 0,0052 0,0335 0,0048 0,0369 0,0114 0,0057 0,0141 <0,002 0,004 <0,002

Mo 0,87 1,3 0,59 1,4 0,71 1,9 1,1 - - -

Na 1370 2240 973 1080 973 3250 870 108 147 180

Ni 0,02 0,06 0,01 0,03 0,08 <0,005 0,03 0,01 0,007 0,007

P 0,67 0,81 0,53 1,57 1,19 0,28 0,88 - - -

Pb 34 1,5 43 0,27 0,01 0,28 2,7 0,33 0,003 0,003

S 1970 788 2170 284 1310 7640 134 - - -

Sb 0,009 0,03 0,006 0,44 0,12 0,12 0,3 - - -

Se 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,07 0,01 - - -

V 0,04 0,04 0,10 0,09 0,02 0,07 0,03 - - -

Zn 11 0,98 7,5 0,65 0,19 0,42 0,98 0,14 <0,02 0,02

Cl
-

3740 3530 2790 1230 1570 1500 960 180 124 220

F
-

22 58 11 4,3 2,6 9,7 3,3 - - -

NH4
+
-N 2,9 4,5 1,3 4,0 <0,1 3,9 13 1,3 <0,4 <0,4

NO3
-
-N 1,2 0,5 0,61 0,78 0,52 1,0 0,5 <0,6 <0,6 <0,6

Tot-N 21 51 15 36 11 11 34 25 32 33

PO4
-
-P <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 - - -

SO4
2-

5810 2020 6600 260 2910 19800 120 576 448 421

DOC 190 810 290 450 210 120 350 156 172 171

Totalt 20500 11999 20061 5293 9318 41140 4350 2276 2168 2287  
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Tabell 4.2 Lakegenskaper hos BA-H vid kolonntest (L/S=10) vid lagringstiderna 0-6 månader. Värden för utlakning 

baseras på analys med ett replikat. 

Lakegenskaper      Kolonntest, L/S=0,1

0 mån 3 mån 6 mån

pH 12,0 9,6 9,6

Redox (mV) 17 151 163

Konduktivitet (mS/cm) 12,6 3,8 2,6

Ämnen (mg/kg TS)

Al 7,3 81 97

As 0,03 0,008 0,007

Ba 0,36 0,12 0,12

Ca 550 204 107

Cd <0,0002 <0,0004 <0,0003

Co 0,002 0,00695 0,005

Cr total 0,04 1,1 0,62

Cu 2,4 7,9 4,9

Fe 0,02 0,0603 0,03

Hg 0,00003 0,00211 0,0007

K 773 300 220

Mg 0,25 0,63 1,20

Mn 0,000667 0,006 0,009

Mo - - -

Na 1230 919 642

Ni 0,02 0,01 0,02

P - - -

Pb 0,03 0,005 0,007

S - - -

Sb - - -

Se - - -

V - - -

Zn 0,10 0,02 0,05

Cl
-

2990 1070 870

F
-

- - -

NH4
+
-N <31 6,1 7,7

NO3
-
-N <17 0,08 0,49

Tot-N 26 21 25

PO4
-
-P - - -

SO4
2-

188 603 446

DOC - - -

Totalt 5768 3214 2422   
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Figur 4.3 Utlakning av Ba från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten), 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till pH. I Enstegs-skaktest och kolonntest L/S=10 anges utlakning i 

mg/kg TS. I kolonntest L/S=10 anges utlakning i mg/l. Utlakningen vid respektive laktest baseras på ett prov av 

BA-H av respektive lagringstid. 

 

 

 

 

Figur 4.1 Utlakning av As från BA-H vid kolonntest L/S=0,1 (till vänster), kolonntest L/S=10 (till höger) i 

förhållande till pH. Kolonntest L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning i mg/l respektive mg/kg 

TS. Utlakningen vid respektive laktest baseras på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

 

 

Figur 4.2 Utlakad andel av totalhalt (%) av As från BA-H vid kolonntest L/S=0,1 (till vänster) och 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till lagringstid. Utlakningen vid respektive laktest baseras på ett 

prov av BA-H av respektive lagringstid. 
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Figur 4.4 Utlakad andel av totalhalt (%) av Ba från BA-H vid enstegs-skaktest (till vänster) kolonntest L/S=0,1 (i 

mitten) och kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till lagringstid. Utlakningen vid respektive laktest baseras 

på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

 

 

 

  

Figur 4.5 Utlakning av Cl- från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten), 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till pH. Enstegs skaktest redovisar utlakning i mg/kg TS. Kolonntest 

L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning i mg/l respektive mg/kg TS. Utlakningen vid respektive 

laktest baseras på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

 

Figur 4.6 Utlakning av Cr från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten), 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till pH. Enstegs skaktest redovisar utlakning i mg/kg TS. Kolonntest 

L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning i mg/l respektive mg/kg TS. Utlakningen vid respektive 

laktest baseras på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

 

 

Figur 4.7 Utlakad andel av totalhalt (%) av Cr från BA-H vid enstegs-skaktest (till vänster) kolonntest L/S=0,1 (i 

mitten) och kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till lagringstid. Utlakningen vid respektive laktest baseras 

på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 
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Figur 4.8 Utlakning av Cu från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten), 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till pH. Enstegs skaktest redovisar utlakning i mg/kg TS. Kolonntest 

L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning i mg/l respektive mg/kg TS. Utlakningen vid respektive laktest 

baseras på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

 

Figur 4.9 Utlakad andel av totalhalt (%) av Cu från BA-H vid enstegs-skaktest (till vänster) kolonntest L/S=0,1 (i 

mitten) och kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till lagringstid. Utlakningen vid respektive laktest baseras på 

ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

 

Figur 4.10 Utlakning av DOC från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster) och kolonntest L/S=10 (till 

höger) i förhållande till pH. Enstegs-skaktest och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning i mg/kg TS. Utlakningen 

vid respektive laktest baseras på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 
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Figur 4.11 Utlakning av Ni från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten), 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till pH. Enstegs skaktest redovisar utlakning i mg/kg TS. Kolonntest 

L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning i mg/l respektive mg/kg TS. Utlakningen vid respektive laktest 

baseras på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

 

 

Figur 4.12 Utlakad andel av totalhalt (%) av Cu från BA-H vid enstegs-skaktest (till vänster) kolonntest L/S=0,1 (i 

mitten) och kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till lagringstid. Utlakningen vid respektive laktest baseras på 

ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

 

 

Figur 4.13 Utlakning av Pb från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten), 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till pH. Enstegs skaktest redovisar utlakning i mg/kg TS. Kolonntest 

L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning i mg/l respektive mg/kg TS. Utlakningen vid respektive 

laktest baseras på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

 

 

Figur 4.14 Utlakad andel av totalhalt (%) av Pb från BA-H vid enstegs-skaktest (till vänster) kolonntest L/S=0,1 (i 

mitten) och kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till lagringstid. Utlakningen vid respektive laktest baseras 

på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 
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Figur 4.17 Utlakning av Cl- från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten), 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till pH. Enstegs skaktest redovisar utlakning i mg/kg TS. Kolonntest 

L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning i mg/l respektive mg/kg TS. Utlakningen vid respektive 

laktest baseras på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.15 Utlakning av Zn från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster), kolonntest L/S=0,1 (i mitten), 

kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till pH. Enstegs skaktest redovisar utlakning i mg/kg TS. Kolonntest 

L/S=0,1 och kolonntest L/S=10 redovisar utlakning i mg/l respektive mg/kg TS. Utlakningen vid respektive laktest 

baseras på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

 

 

 

Figur 4.16 Utlakad andel av totalhalt (%) av Zn från BA-H vid enstegs-skaktest (till vänster) kolonntest L/S=0,1 (i 

mitten) och kolonntest L/S=10 (till höger) i förhållande till lagringstid. Utlakningen vid respektive laktest baseras på 

ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 
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Figur 4.19 Utlakning av Mo och Sb från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster) och kolonntest L/S=10 

(till höger) i förhållande till pH. Utlakning anges i mg/kg TS. Utlakningen vid respektive laktest baseras på ett prov 

av BA-H av respektive lagringstid. 

 

 

Figur 4.20 Utlakad andel av totalhalt (%) av Pb från BA-H vid enstegs-skaktest i förhållande till lagringstid. 

Utlakningen vid respektive laktest baseras på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 

  

 

Figur 4.18 Utlakning av F- och Se från BA-H vid enstegs-skaktest L/S=10 (till vänster) och kolonntest 

L/S=10 (till höger) i förhållande till pH. Utlakning anges i mg/kg TS. Utlakningen vid respektive laktest 

baseras på ett prov av BA-H av respektive lagringstid. 
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LAKEGENSKAPER – BA-B 

Tabell 5.1 Lakegenskaper hos BA-H vid Enstegs-skaktest (L/S=10) och kolonntest (L/S=10) vid lagringstiderna 0-6 

månader.  Utlakning vid enstegs-skaktest (L/S=10) och kolonntest (L/S=10) visar utlakning i mg/kg TS medan 

utlakning vid kolonntest L/S=0,1 visar utlakning i mg/l. Värden för utlakning baseras på analys med ett replikat. 

Lakegenskaper BA-B

Enstegs-skatest Kolonntest Kolonntest

L/S=10 L/S=10 L/S=0,1

pH 12,5 12,5 12,8

Redox (mV) 100 -47 -53

Konduktivitet (mS/cm) 6,4 5,1 15

Ämnen

Al 8,5 11 0,69

As <0,01 <0,01 0,003

Ba 41 30 8,1

Ca 5820 5300 650

Cd <0,0005 <0,0005 <0,00005

Co <0,0005 <0,0006 0,00009

Cr total 0,02 0,15 0,02

Cu <0,01 0,14 0,13

Fe <0,04 <0,04 0,01

Hg <0,0002 <0,0002 <0,00002

K 345 295 855

Mg <0,9 <0,9 <0,2

Mn 0,004 <0,002 0,0008

Mo 0,02

Na 206 191 440

Ni <0,005 <0,005 0,0007

P <0,1

Pb 0,01 0,04 0,03

S 4,3 - -

Sb 0,003 - -

Se 0,0009 - -

V 0,0009 - -

Zn 0,47 0,68 0,34

Cl
-

<6,0 - -

F
-

<1,5 - -

NH4
+
-N - <0,4 2,1

NO3
-
-N - <4,0 4

Tot-N - 13 8,4

PO4
-
-P <0,33 - -

SO4
2-

16 97 19

DOC 570 64 -

Totalt 7011 6034 2034  

 

 


