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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie har genomförts på uppdrag av Umeå-kommun.  
 
För närvarande förbränns ca 90.000 ton avfall per år vid värmeverket i Umeå. Omkring 
90% av detta är hushållsavfall. Efter förbränning återstår 17.300 årston botten- respektive 
3.200 årston flygaska. Dessa restfraktioner deponeras vid Dåvamyrans avfallsupplag, 
norr om Umeå. 
 
Ett mål med denna undersökning var att karakterisera både botten- och flygaska. Till 
detta användes olika geotekniska, fysisk-kemiska och biologiska 
karakteriseringsmetoder, bl a  
 
(1) Geotekniska undersökningar som bestämningar av kompaktdensitet, 

proctorpackning, kornstorleksfördelning, permeabilitet m m. 
(2) Kemiska analyser på fasta prover, t ex elementanalys, redoxsekvenslaktest, 

karbonatbildningspotential m m. 
(3) Analyser på lakvatten från standardlaktest, t ex elementanalys, kemisk och 

biologisk syreförbrukning, totalkväve, pH, buffertkapacitet m m. 
 
Ett annat mål var att rekommendera ett såväl ekonomiskt som ekologiskt lämplig 
omhändertagande för dessa restprodukter. Bl a för att kunna uppskatta 
behandlingskostnaderna gjordes en litteraturgenomgång med avseende på befintliga 
behandlingstekniker. 
 
Resultaten visar att bottenaska kan återanvändas som fyllnadsmaterial inom 
vägbyggnation, om pH neutraliseras och både lösliga salter och den mobila fasen av 
kadmium och zink separeras. Däremot kan det inte anses lämpligt att återanvända 
flygaska. Främst därför att miljöbelastningspotentialen av flygaska är betydligt större än 
för bottenaska, bl a med hänsyn till pH, salter, ammonium, adsorberbara organisk bundna 
halogener (AOX) och vissa farliga metaller.  
 
Sameldning av hushållsavfall med biobränsle kan inte rekommenderas, bl a därför att 
detta förändrar bottenaskans geotekniska egenskaper, så att en återanvändning som 
fyllnadsmaterial blir olämplig.  
 
Utifrån karakteriseringen och litteraturgenomgången föreslås en behandlingsteknik som 
syftar till en återanvändning av bottenaska. Behandlingen baseras på en forcerad lakning i 
kombination med en karbonatisering med koldioxid. Flygaskan bör förbehandlas genom 
samma teknik för att minska föroreningen från upplaget. Innan tekniken tillämpas i 
storskala bör den vidareutvecklas i bänk- och pilotskala. Behandling av de 
lakvattenemissioner som genereras genom askstabilisering är temat för den andra 
rapporten (Kylefors & Lagerkvist 1997) som också framtagits på uppdrag av Umeå-
kommun. 
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SUMMARY 
 
This study has been performed on behalf of the municipality of Umeå. 
 
At present, annually ca 90'000 t of waste are incinerated at the heat power station of 
Umeå (Ålidhemsverket), among these is about 90% household waste. Bottom and fly ash 
remain with 17'300 and 3'200 t per year, respectively. These residual fractions are 
landfilled at Dåvamyrans landfill site, north of Umeå. 
 
One goal of this investigation was to characterize both bottom and fly ash. Different 
geotechnical, physico-chemical and biological characterization methods were applied, 
viz. 
 
(1) Geotechnical investigations, e.g. bulk density, proctor density, particle size 

distribution, permeability. 
(2) Chemical analyses on solid samples, e.g. elemental analysis, sequential leaching, 

carbonization potential. 
(3) Analyses on leachate from a standard leaching test, e.g. elemental analysis, 

chemical and biological oxygen demand, total nitrogen, pH and buffer capacity. 
 
The other goal was to recommend an economical as well as ecological sound treatment 
technique for these residual products. In order to e.g. estimate treatment costs, a literature 
review was performed with regard to state-of-the-knowledge treatment techniques.  
 
The results show that bottom ash can be reused as filling material in road construction, 
provided that pH is neutralized and both soluble salts and the mobile phase of cadmium 
and zinc are seperated. In contrast, fly ash is not regarded as appropriate material for 
reuse. Its potential for environmental impact is much greater than that of bottom ash, 
aside from others with respect to pH, salts, ammonium, adsorbable organic halogens 
(AOX) and most of the harmful metals. 
 
Co-combustion of household waste with combustible biomaterial is not recommended, 
because this practice changes e.g. the geotechnical properties of the bottom ash. As a 
consequence bottom ash might become unsuitable for reuse as filling material. 
 
On the basis of the characterization and the literature review a treatment technique is 
suggested which aims at reusing bottom ash. The treatment is based on an enhanced 
leaching in combination with carbonization by means of carbon dioxide. Fly ash should 
be pre-treateated with the same technique in order to lower the flux of pollution from 
landfill. However, before full-scale implementation this technique should be tested at lab- 
and pilot-scale. Treatment of leachate emissions generated by ash stabilization is subject 
of the second report (Kylefors & Lagerkvist 1997) which is also prepared on behalf of the 
municipality of Umeå. 
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TECKEN- & ORDFÖRKLARING 
 
 

 AOX....Adsorbable organic halogens (adsorberbara organiskt bundna  

halogener) 

  DIN....Deutsches Institut für Normung e.V. (tyska institutet för standardisering) 

  GF....Glödningsförlust 

 ICP-AES....Plasmaemissionsspektrometri 

  ICP-MS....Plasmamasspektrometri 

  Ntot....Total kväve 

  PE....Polyetylen 

  Ppm....parts per million, miljondel (t ex mg kg-1) 

  RSLT....Redoxsekvenslaktest 

  SLT....Standardlaktest 

  SIS....Standardiseringskommissionen i Sverige 

  SS....Svensk standard 

  TOC....Total organic carbon (total organiskt kol) 

  TS....Torrsubstans 
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1 INLEDNING 
 
Den traditionella strategin för att reducera avfalls påverkan på omgivningen är att isolera 
det. En uthållig begränsning av miljöstörande emissioner från avfallsupplag kan bara 
åstadkommas genom att endera av två förutsättningar uppfylls (Lagerkvist 1996). 
 
(A) Det finns inget i upplaget som kan orsaka emissioner. 
 
(B) Det finns någon naturlig process som ger energi till en passivisering av upplaget. I 
naturen finns koncentrations- och redoxgradienter som upprätthålls under tusentals år, 
som vid bottensediment i sjöar och myrar. 
 
Alternativ A är svårt att genomföra i de fall det deponerade avfallets sammansättning 
avviker starkt från jordens övriga miljöer. Alternativ B har en stor inneboende osäkerhet, 
dels för att miljöfaktorer kan förändras genom naturliga processer, såsom landhöjning 
och dels för att mänskliga ingrepp kan förändra förutsättningarna för de naturliga 
processerna. 
 
Konklusionen blir att båda förutsättningarna bör utnyttjas i kombination. Detta innebär 
att man under upplagets driftfas arbetar för att skapa ett så inert avfall som möjligt och att 
man genom upplagets utformning och placering skapar förutsättningar för naturligt 
verkande retentionsmekanismer och upptag i naturliga kretslopp för den återstående 
föroreningspotentialen. Denna alternativa upplagsstrategi kan sammanfattas i begreppen: 
styr, särbehandla och slutlagra (3S). 
 
För närvarande förbränns vid värmeverket i Umeå (s k Ålidhemsverket) ca 90.000 t avfall 
per år, varav ungefär 90% är hushållsavfall, 8% industri- och 2% sjukhusavfall. Botten- 
och flygaska återstår med 17.300 respektive 3.200 årston. Dessa restfraktioner deponeras 
vid Dåvamyrans deponeringsanläggning, norr om Umeå. 
 
Det underlag som idag finns för att bedöma den långsiktiga föroreningen från deponerad 
eller återvunnen aska är i vissa avseenden bristfällig.  
 
Ett mål med denna undersökning var att karakterisera botten- respektive flygaska från 
förbränning av hushållsavfall i Umeå med hänsyn till geotekniska, fysiko-kemiska och 
biologiska egenskaper. Därigenom skapades en vetenskaplig bas för att kunna 
rekommendera en lämplig behandlingsteknik för dessa avfall vilket är studiens andra mål. 
Utgångspunkten för arbetet har varit att tillämpa en 3S-strategi. 
 



Karakterisering och omhändertagande av botten- och flygaska 
 
Sida 2 
 

 
 

Avd för Upplagsteknik, LTU, 1997 

2 BEFINTLIGA BEHANDLINGSTEKNIKER  
 
En utredning om restprodukter från avfalls- och biobränsleförbränning genomfördes vid 
Umeå Energi AB av Lindberg (1995). Kapitel 4 i denna studie ger en utförlig överblick 
om befintliga behandlingsmöjligheter för botten- och flygaska från 
hushållsavfallsförbränning. Lindberg påpekar att man i Sverige använder respektive 
testar tre olika stabiliseringsmetoder: 
 
• Bambergstabilisering (blandning av flygaska och slam) 
• Cementstabilisering 
• Fosfatstabilisering 
 
Dessa metoder tillämpas i huvudsak på flygaska. Materialet som genereras kan inte 
återanvändas utanför upplagen utan måste deponeras. Bambergstabiliseringen resulterar i 
ett material, vilket har låg vattengenomsläpplighet och kan användas som täckskikt på 
upplag. Fosfatstabiliseringen måste ifrågasättas som sådan p g a dåliga 
stabiliseringsresultat.  
 
För övrigt visar en vidare litteraturgenomgång att det finns sammanlagt fem utveklade 
stabiliseringtekniker inför en återanvändning av slagg eller flygaska. Enligt citerad 
litteratur (tabell 2.1) ligger behandlingskostnaderna mellan 700 och 8.000 kronor per ton 
restprodukt (ingen uppgift om tvättning med vatten). Tvättning med vatten eller syra 
respektive förglasning används i fullskala. Pilotskaliga anläggningar finns för den s k 
plasmatekniken. Dessutom testas att blanda redan förglasad aska till cement eller betong i 
pilotskala.  
 
I tabell 2.1 sammanställs de idag använda behandlingsteknikerna för botten- och flygaska 
från hushållsavfallsförbränning. Kostnaderna exklusive deponeringskostnader är 
uppskattade och varierar mellan olika leverantörer. Vid solidifiering (asfaltfixering och 
cementstabilisering) tillsätts betydande mängder bindemedel, vilket leder till en större 
avfallsmängd och således till ökade deponeringskostnader. 
 



Karakterisering och omhändertagande av botten- och flygaska 
 

Sida 3 
 

 
 

Avd för Upplagsteknik, LTU, 1997 

 
Tabell 2.1 Behandlingstekniker för botten- och flygaska från hushållsavfalls-

förbränning. 

Stabiliseringsmetod Status Åter-
användning

Ca kostnader exkl. 
deponering (kr t-1)

Referenser 

Tvättning med vatten Fullskala Nej/Ja - (Meijer et al. 1992, Koch & Grote 
1994, Reimann 1994)  

Sur tvättning Fullskala Nej/Ja 1.300-1.400 (Timm 1989, Meijer et al. 1992)  
Solidifiering av flygaska 
och slam utan tillsatser 

Fullskala Täckskickt 
på upplag 

70-220 (Meijer et al. 1992, Lindberg 
1995)  

Asfaltfixering - Nej - (Sinha & Hohman 1989)  
Fosfatstabilisering Fullskala Nej >200 (Lindberg 1995) 
Cementstabilisering Fullskala Nej 550-950 (Carbone et al. 1989, Simpson & 

Charlesworth 1989, Sinha & 
Hohman 1989, Timm 1989, 
Forrester & Goodwin 1990, Kalb 
et al. 1991, Heinrichsbauer 1994, 
Lindberg 1995, Wiles 1996) 

Förglasning Fullskala Ja 700-1.800 (Meijer et al. 1992, Plumley et al.
1992, Hollander et al. 1994, 
Hämmerli 1994, Lindberg 1995, 
Wiles 1996) 

Tillsats av förglasd aska 
till cement eller betong 

Pilotskala Ja 300* (Sinha & Hohman 1989, Rebeiz & 
Mielich 1995, Lichtensteiger 1997)

Plasmateknik Pilotskala Ja 4.000-8.000 (Lindberg 1995)  
 
* kostnader exklusive förglasning 
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3 MATERIAL & METODER 
 
3.1 Förbränning och rökgasrening 
 
Vid värmeverket i Umeå drivs tre avfallspannor av två olika typer (Lindberg 1995, 
driftpersonal 1996). SUP 1 och 2 är rosterpannor med en kapacitet av 4,5 t h-1, medan P7 
är utrustad med en motlutande tvärrost och med en kapacitet av 7,8 t h-1. Linje I (SUP1 
och 2) kommer att nå sin teknisk livslängd och måste ersättas i snar framtid. Därför 
bestämdes att undersöka botten- respektive flygaska enbart från linje II, d v s P7. 
Bottenaska (slagg) togs från det löpande bandet efter slaggsläckning i vattenbad. 
 
Flygaska genereras vid rökgasreningen. Efter eldningen utvinns rökgasens värmeenergi i 
en fjärrvärmekyld avgaspanna. Sedan sprutas torrt släckt kalk i pulverform in för att 
neutralisera saltsyra och andra sura komponenter som natriumsulfid och för en 
avskiljning av kvicksilver. I nästa steg passerar gaserna ett textilt spärrfilter. Vid detta 
separationssteg provtogs flygaska från linje II. 
 
3.2 Provtagning och -beredning 
 
Provtagningstillfällen och -punkter för botten- respektive flygaskans från Umeå 
värmeverk beskrivs i bilaga 1. P g a driftstörningar kunde detta schema inte följas helt. 
Därför erhölls bara elva av de 14 avsedda delprover för både botten- och flygaska. 
 
Utgångsmaterial för samtliga undersökningar erhölls genom att blanda lika mängder 
botten- respektive flygaska från alla delprover. 
 
3.3 Geotekniska undersökningar 
 
3.3.1 Kompaktdensitet 
 
Med kompaktdensitet avses den fasta fasens densitet, som bestämdes med 
pyknometermetoden (Pusch 1973). 
 
3.3.2 Proctorpackning 
 
Proctormetoden används för bestämning av maximal torrdensiteten på dynamiskt packad 
jord och respektive mest gynnsam vattenkvot för packning hos jordartat material. 
Packningsarbetet vid denna metod överensstämmer ungefär med det arbete som 
åstadkommas med de vid jordfyllnings- eller deponeringsarbeten vanligen använda 
packningsmaskinerna. 
 
Materialet (<16 mm) packades i en cylinder med höjden 4,6'' och diametern 4'' (volym 
943 cm3) i fem lika tjocka lager. Varje lager packades med en fallvikt som väger 4,54 kg 
och som fick falla 45 cm 25 gånger. Cylindern med materialet vägs, varefter ett delprov 
av materialet hälls i en skål och vattenkvoten bestäms (se TS-bestämning 3.4.4 Övrigt). 
Sedan beräknas det packade materialets torrdensitet. 
 



Karakterisering och omhändertagande av botten- och flygaska 
 

Sida 5 
 

 
 

Avd för Upplagsteknik, LTU, 1997 

3.3.3 Kornstorleksfördelning 
 
400 g bottenaska respektive 50 g flygaska siktades vått i ett sikttorn i nio siktar med 
maskvidder 20, 11,2, 5,6, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 och 0,063 mm. Våtsiktning innebär att 
materialet duschas genom ett munstycke i tornets lock. Siktningen utövas i 30 minuter på 
ett skakbord. Genom att bestämma TS-halten (se 3.4.4 Övrigt) på de våtsiktade proven 
kunde kornstorleksfördelningen beräknas. Metoden beskrivs närmare av Stål (1972). 
 
3.3.4 Permeabilitet 
 
Permeabilitet är ett mått på ett materials vattengenomsläpplighet. Vattnets hastighet 
genom provet mäts. Normeras hastigheten v med provhöjden dx och tryckhöjden H fås 
uttrycket för permeabilitetskonstanten k enligt Darcys lag 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

s
m

H
dxvk  

 
Metoden som användes motsvarar rörpermeametermetoden (Fagerström & Wiesel 1972). 
 
3.3.5 Övrigt 
 
För att mäta fältkapaciteten vägdes ungefär 500 g material upp som sedan genomvättes i 
ett kärl tills överskottsvatten bildades. Provet dränerades med hjälp av gravitationsfältets 
drivkraft genom ett filterpapper (Munktell V120H) tills avrinningen upphörde. 
Vattenkvoten av det våta provet (1-TS), som i detta fall motsvarar fältkapaciteten, 
bestämdes genom en TS-analys som beskrivs under rubrik 3.4.4. 
 
Rasvinkeln bestämdes genom att försiktigt hälla materialet på sandpapper tills konens 
bottendiameter D var ungefär 40 - 42 cm. Medels konens höjd H kan rasvinkeln α 
beräknas till 

α = arc tan 2 H
D . 

 
Den kapillära stighöjden bestämdes direkt genom att fylla materialet i en kolonn med ej 
vattentät botten, placera kolonnen i ett vattenbad och mäta vattnets stighöjd då hydraulisk 
jämvikt uppnåtts. 
 
 
3.4 Kemiska analyser på fasta prover 
 

3.4.1 Elementanalys 
 
Elementanalyser på fasta prover genomfördes hos SGAB (1997), Luleå, enligt metod 
MG-1. Bottenaskan maldes före analysen. 
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3.4.2 Redoxsekvenslaktest (RSLT) 
 
Både botten- och flygaska undersöktes genom ett redoxsekvenslaktest (RSLT) i sex 
laksteg, modifierad från Förstner et al. (1986). Successivt användes allt aggressivare 
lakmedier. Ju senare i lakningsförfarandet ett ämne lakas ur, desto lägre är dess mobilitet, 
d v s information om ett ämnes bindning i avfall kan erhållas. En skattning av metallernas 
bindningstyper i de olika lakstegen visas i tabell 3.1. Genom elementanalys bestämdes 
grundämnenas koncentrationer i respektive fraktion. Fr o m steg I t o m steg V utfördes 
ICP-grundämnesanalyser på respektive lakvatten enligt metod V-3b (SGAB 1997). På 
fraktion VI gjordes en ICP-elementanalys enligt metod MG-1 (SGAB 1997). 
 
Alla undersökningar utfördes i dubbelprov på såväl botten- som flygaska och 
analysvärden från de första fem fraktionerna korrigerades mot ett blankprov. 
 
Tabell 3.1 RSLT:s laksteg med respektive reagenser och metallernas bindningstyper i 

de sex fraktionerna. 

Laksteg Reagenser Fraktion 

I 1 M ammonium acetat, pH 7 Utbytbara katjoner 
II 1 M natrium acetat, pH 5 Karbonater 
III 0,1 M hydroxylammoniumklorid, pH 2 Lättreducerbar fas (Mn-oxider, amorfa Fe-oxider) 
IV 0,2 M ammoniumoxalat, 

0,2M oxalsyra, pH 3 
Moderat reducerbara faser (amorfa & svagt 
kristallina Fe-oxider) 

V Väteperoxid 30% Metaller bundna till organiskt material eller svavel 
VI Totaluppslutning i mikrovågsugn med 

salpersyra 
restfraktion (t ex silikater, kristalliner Fe-oxider) 

 
 
3.4.3 Karbonatbildningspotential 
 
Botten- respektive flygaska (ca 3 g torrt material) blandades med ungefär samma massa 
vatten och förvarades i en gastät flaska, vars atmosfär bestod av ren koldioxid. Då 
karbonater bildades i lösning sjönk gastrycket, som kontrollerades medels tryckmätare. 
Bestämda mängder koldioxid tillsattes allt eftersom. Då provet uppnått kemisk jämvikt, 
vilket för dessa askor inträffade efter några dagar, kunde förbrukningen av koldioxid, d v 
s karbonatbildningspotentialen, beräknas. För närmare upplysningar hänvisas till 
forskningsarbeten genomförda vid Upplagsgruppen (Bergman 1996, Bergman & 
Lagerkvist 1996). 
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3.4.4 Övrigt 
 
Torrsubstans (TS), glödningsförlust (GF), total organiskt kol (TOC) och total kväve (Ntot) 
analyserades enligt standardmetoder som redovisas i tabell 3.2. 
 
Tabell 3.2 Övriga analyser på fasta prover. 

Analys Enhet Metod 

TS % SS 028113 
GF % av TS SS 028113 
TOC % motsvarar SS 187169 
Ntot mg (kg TS)-1 Uppslutning enligt SIS; analys på Traacs 

 
3.5 Standardlaktest S4 (SLT-S4) 
 
Det s k standardlaktestet S4 (SLT-S4) (motsvarande (DIN 1984)) användes på både 
botten- och flygaska samt en blank. I testet tillsätts 1000 ml avjonat vatten till 100 g 
material torrvikt. Blanken består av 1000 ml avjonat vatten. Blandningen sätts under 
omrörning under 24 timmar (figur 3.1). Därefter separeras flytande och fast fas genom 
centrifugering. Lakvattnet analyserades med avseende på analyser enligt tabell 3.3 och 
karbonatbildningspotentialen. 
 
Karbonatbildningspotentialen på SLT-S4-lakvatten bestämdes enligt ovan (3.4.3 
Karbonatbildningspotential), dock utan tillsats av vatten. 
 
Buffertkapaciteten β bestäms med hjälp av titreringskurvan. β är lika med derivatan  
 

pHd
Cd HCl−=β      vid     punktEkvivalens,HClHCl C

2
1C =  

 
där dCHCl är den molara tillsatsen av saltsyra och dpH den motsvarande ökningen av pH.  
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Tabell 3.3 Analyser på lakvatten från S4 standardlaktestet. 

Analys Enhet Metod 

ICP-elementanalys mg l-1 V-3b (SGAB 1997)  
Kemisk syreförbrukning (CODCr) mg O2 l-1 SS 028142 
Biologisk syreförbrukning 
(BOD7) 

mg O2 l-1 SS 028143 

Totalkväve (Ntot) mg l-1 Uppslutning enligt SIS; analys på Traacs 
Adsorberbara klorerade ämnen 
(AOX) 

mg l-1 DIN 38409; analys på AOX-system  
M 2000C från Haberkorn & Braun 

Konduktivitet mS m-1 Mätcell CDC 641T 
Redoxpotential mV Redoxelektrod Ingold platinaelektrod 
pH - pH-elektrod Ingold 
Buffertkapacitet mmol HCl (kg TS)-1 pH-titrering med Radiometers TitraLab-system 
 

E lmoto r

D riv trumma

PE -burkar

Tru mma med provh ållare

1

2

3

4

3

2

4

1

740

310

 
 
Figur 3.1 Apparat för omrörning av SLT-proverna, som håller en konstant 

rotationshastighet av 0,5 vpm. 
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4 RESULTAT 
 
4.1 Geotekniska egenskaper 
 
Siktning av botten- och flygaska resulterade i olika kornfördelningskurvor (figur 4.1). 
Bottenaskan liknar ett månggraderat (d60 d10

-1 > 15), grovsandigt grus medan flygaskans 
fraktion >0,01 mm är ensgraderat (d60 d10

-1 < 5) finsandig. Ungefär 60 vikt-% av 
flygaskan är siltartad, d v s kornstorleken är mindre än 0,06 mm. 
 
Undersökningar på fältkapacitet visar att flygaskans förmåga att lagra vatten är dubbelt så 
hög jämfört med bottenaskans: 1,01 i jämförelse med 0,50 g vatten per g TS. Båda 
materialen skiljs också med hänsyn till den kapillära stighöjden, som påverkas av 
kornstorleksfördelningen. Den finkorniga flygaskan ger en kapillär stighöjd av 50 cm 
medan den grusaktiga bottenaskan har en kapillär stighöjd av 1,5 cm. Rasvinkeln ger 
upplysning om materialets flytegenskaper vid magasinering och transport och är således 
viktig vid dimensionering av t ex bunkrar. Flygaskans benägenhet att flyta är större än för 
bottenaska, därför att rasvinkeln är mindre.  
 
Kompaktdensitet och maximal torrdensitet vid proctorpackning är snarlika för botten- 
och flygaska. För båda askorna ligger kompaktdensiteten kring 2,5 och den maximala 
torrdensiteten upp till 1,5 t m-3. I bägge fall är värdet för flygaska lite större. 
(Proctorpackning av jord brukar resultera i torrdensiteter mellan 1,5 för lera och 2,2 t m-3 
för morän). Vid proctorpackning visade sig att bottenaskan bildar överskottsvatten. 
Därför kunde ingen optimal vattenkvot med avseende på torrdensiteten bestämmas. 
Packning av flygaska resulterade trots 10% vattentillsats i en vattenkvot av 0% och inget 
överskottsvatten bildades. Detta tyder på att vatten binds kemiskt när det blandas med 
flygaska. Ovannämnda resultat sammanställs i tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1 Sammanställning av resultat från olika geotekniska undersökningar. 

Undersökning Enhet Bottenaska Flygaska 

Fältkapacitet g H2O (g TS)-1 0,50 1,01 
Kapillär stighöjd cm 1,5 50 
Rasvinkel ° 40 33 
Kompaktdensitet t m-3 2,35 2,58 
Max. torrdensitet* t m-3 1,38 1,50 
Vattenkvot* % 28 0 

* vid proctorpackning 
 
Vattengenomsläppligheten för lätt kompakterad botten- och flygaska (figur 4.2) är av 
samma storleksordning som hos liknande restprodukter från andra svenska 
avfallsförbränningsanläggningar (Ahlgren 1986). Permeabilitetsundersökningar 
kompletterades med ett mer kompakterat prov vid torrdensitet kring 0,7 t m-3. Det visads 
att flygaskans permeabilitet är stark beroende av torrdensitet, d v s kompakteringsgraden. 
När torrdensiteten ökas från 0,4 till 0,7 t m-3 minskar permeabiliteten tre 
storleksordningar från 10-6 till 10-9 m s-1. Som framgår av tabell 4.1 ligger flygaskans 
maximala torrdensitet vid proctorpackning kring 1,5 t m-3. Detta tyder på att 
vattengenomsläppligheten hos flygaska kan minskas ännu mer vid deponering. 
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Figur 4.1 Kornfördelningskurvor för botten- respektive flygaska. 
 

Figur 4.2 Permeabilitet hos flyg- respektive bottenaska som funktion av 
torrdensiteten. 
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4.2 Kemiska egenskaper 
 
Efter avfallsförbränningen släcks bottenaskan med vatten, vilket i uttaget prov gav en TS-
halt av 72,8%, varav 5,2% och 4,6% utgjordes av glödningsförlust (GF) respektive total 
organiskt kol (TOC) (tabell 4.2). Den totala kvävehalten var 277 mg per kg TS. I ren 
koldioxidatmosfär kan upp till 37 m3 koldioxid per ton torrvikt bottenaska upptas. Genom 
karbonatiseringen stabiliseras pH-värdet vid 7,0. 
 
Tabell 4.2 Analyser på fasta prover från botten- respektive flygaska. 

Analys Enhet Bottenaska* Flygaska* 

TS % 72,8 99,6 
GF % av TS 5,2 7,9 
TOC % av TS 4,6 3,4 
Ntot mg (kg TS)-1 277 1434 
Karbonatbildningspotential m3 CO2 (t TS)-1 37 50 

* medelvärden på tre analyser 
 
Flygaska som provtogs direkt efter avskiljning i stoftfiltret (före vätning) innehåller 
nästan inget fritt vatten. GF och TOC är 7,9% respektive 3,4% av TS. I jämförelse med 
bottenaska innehåller flygaska högre GF dock mindre TOC, vilket tyder på att kemiskt 
bundet vatten kan finnas i flygaskan (se 4.1 Geotekniska egenskaper). 
 
Det totala kväveinnehållet i flygaska är ca fem gånger större än i bottenaska. Flygaskans 
potential att bilda karbonater till ett stabiliserat pH-värdet kring 7,0 uppmättes till 50 m3 
CO2 (t TS)-1.  
 
Figur 4.3 och 4.4 illustrerar totala metallkoncentrationer hos botten- respektive flygaska. 

 

Figur 4.3 Bottenaskans innehåll av metaller (O) i jämförelse med min-max-halter för 
andra svenska bottenaskor från avfallsförbränning (Ahlgren 1986). 
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För alla analyser på flygaska gäller att dubbelprovets koncentrationsspridning är mindre 
än 5%. Någon större spridning (upp till 36% för krom) kan iakttas hos bottenaska, som 
tyder på en större inhomogenitet. För båda restprodukterna ligger de flesta 
elementkoncentrationer inom intervallet för liknande material från svenska 
förbränningsanläggningar (Ahlgren 1986). 

Figur 4.4 Flygaskans innehåll av metaller (O) i jämförelse med min-max-halter för 
andra svenska flygaskor från avfallsförbränning (Ahlgren 1986). 

 
Elementens koncentrationskvot mellan botten- och flygaska sattes i relation till 
kokpunkten av respektive element (figur 4.5).  
 

Figur 4.5 Koncentrationskvot mellan botten- och flygaska över de rena metallernas 
kokpunkter (1 atm). 
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En linjär korrelation mellan dessa variabler visar en svag tendens (R2 = 0,12) att 
grundämnen som har en låg kokpunkt återfinns i större utsträckning i flygaskan, t ex 
kvicksilver, kadmium och zink, medan grundämnen med en hög kokpunkt främst 
återfinns i bottenaskan, t ex vanadin, zirkonium och kisel. Järn som i huvudsak är bunden 
till stålprodukter stannar kvar i slaggen. Enligt korrelationsekvationen nås en jämn 
fördelning av vad i botten- och flygaska vid ca 1000°C. Detta motsvarar 
förbränningsugnens drifttemperatur. I undersökningen analyserades följande element som 
oxider: Si, Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P och Ti vars summa uppgår till 87 och 64 vikt-% 
för botten- respektive flygaska. Rådata till alla fasta provers grundämnesanalyser 
återfinns i bilaga 2. 
 
4.2 Egenskaper vid utlakning 
 
4.2.1 SLT-S4 
 
SLT-S4 genomfördes både på aska och slagg i dubbelprov. Elementanalyserna gav 
följande resultat. För botten- och flygaska sprider värdena sig kring medelvärdet med 
maximalt 36% (zink) respektive 62% (aluminium), medan åtta respektive sju av 18 
grundämnen avviker mindre än 10% från medelvärdet. Många ämnens koncentration 
(barium, kalcium, kobolt, kalium, natrium, bly och zink) var minst tio gånger högre i 
lakvatten från flygaska jämfört med bottenaska. Den största skillnaden mättes för bly, 
vars halter skildes med knapp fyra tiopotenser, d v s medelvärdena låg vid 71,8 mg l-1 
respektive 0,009 mg l-1. Koppar hade lika höga halter i båda provtyperna. Bara 
aluminium och krom hade lägre halter i lakvatten från flygaska. Ett mått på halt av lösta 
joner är konduktiviteten, som var 18 gånger större i lakvatten från flygaskan än från 
slaggen (tabell 4.2). Sammanställningen av elementkoncentrationerna hos SLT-S4-
lakvatten har tabellerats i bilaga 3. 
 
Ytterligare analyser på SLT-S4-lakvatten utfördes enligt tabell 4.2. Lakvatten från 
bottenaska hade pH 9,7 och lakvatten från flygaska höll pH 12,1, d v s 2,4 enheter högre. 
Titreringen av båda lakvattentyperna (figur 4.6) visar en mycket lägre buffertkapacitet 
hos bottenaska (1,0 mmol HCl (kg TS)-1) jämfört med flygaska (40 mmol HCl (kg TS)-1). 
Flygaskans andra ekvivalenspunkt vid pH 7 nås vid tillsats av ca 25 mmol HCl (kg TS)-

1). För bottenaskan nås neutrala förhållanden vid tillsats av drygt 1 mmol HCl (kg TS)-1). 
Titreringen med flygaskans lakvatten var inte lika reproducerbar som med lakvatten från 
bottenaska. 
 
Karbonatbildningspotentialen mättes till 0,6 och 0,9 m3 CO2 (t TS)-1 hos lakvatten från 
botten- respektive flygaska. Liksom hos de fasta proverna ledde karbonatiseringen i båda 
fallen till pH-stabilisering vid 7,0.  
 
Lakvattnen skiljer sig med hänsyn till redoxpotentialen. Hos lakvatten från bottenaska 
råder oxiska och från flygaska anoxiska förhållanden.  
 
Kväveundersökningarna gav följande mönster. Totalhalterna domineras av ammonium 
hos båda lakvattentyperna medan halterna av nitrat och nitrit är försumbara. Hos 
lakvatten från flygaska består 99% av totalkvävet av ammonium; för bottenaska är 
andelen 43%. Varken nitrat eller nitrit överskrider 1% av totalkvävehalten. Lakvattnets 
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kväveinnehåll är knappt 50 gånger större för flygaska där 1644 mg totalkväve per kg 
torrvikt har utlakats.  
 
Såväl den biologiska (BOD) som den kemiska syreförbrukningen (COD) är högre hos 
lakvatten från flygaska som uppgår till 580 respektive 6057 mg syre per kg torrvikt. BOD 
hos bottenaska har mätts till noll medan COD är 673 mg syre per kg torrvikt. Under de 
förhållanden som råder vid ett SLT-S4 mobiliseras 0,6 respektive 27,0 mg adsorberbara 
organiskt bundna halogener (AOX) ur botten- och flygaska per kg torrvikt. 
 

Figur 4.6 Titreringskurvor på SLT-S4-lakvatten genererat från botten- respektive 
flygaska. 

 
Tabell 4.3 Analyser på SLT-S4-lakvatten genererat från botten- respektive flygaska. 

Analys Enhet Bottenaska * Flygaska * 

pH - 9,7 12,1 
Buffertkapacitet mmol HCl (kg TS)-1 1,0 40 
Karbonatbildningspotential ** m3 CO2 (t TS)-1 0,6 0,9 
Konduktivitet mS m-1 219 4040 
Redoxpotential mV 94 -38 
Ntot ** mg (kg TS)-1 35 1644 
Nitrat ** mg (kg TS)-1 0,0 7,3 
Nitrit ** mg (kg TS)-1 0,1 0,6 
Ammonium ** mg (kg TS)-1 15 1632 
BOD7 ** mg O2 (kg TS)-1 0 580 
CODCr ** mg O2 (kg TS)-1 673 6057 
AOX ** mg (kg TS)-1 0,6 27,0 
* medelvärden på två analyser; ** korrigerat för blank 
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4.2.2 RSLT 
 
I motsats till SLT-S4 genomförs redoxsekvenslaktestet (RSLT) vid olika definerade pH- 
och redoxförhållanden. Steg I representerar den lätt lakbara fraktionen, medan i de 
följande stegen allt aggressivare lakningsbetingelser tillämpas för att successivt bryta upp 
de starkare bindningstyperna. Restfraktionen, fas VI, anses motsvara avfallets matris. 
Kvicksilver hos bottenaska kunde t ex bara detekteras i restfraktionen (drygt 1.000 µg 
per kg torrvikt), d v s lösligheten hos de första fem fraktionerna var mindre än 1 µg per 
kg torrvikt. Med avseende på bottenaska är detta element såväl absolut som relativt det 
mest stabila.  
 
För övrigt visar grundämnenas bindningstyper hos bottenaska följande mönster. Som för 
de flesta andra metaller är den dominerande delen av järn bundet som en restfraktion 
(85% motsvarande ca 55 g (kg TS)-1), d v s som kristallina järnoxider eller fixerat till 
stålprodukternas legeringar. I fas IV, III och II avtar järnets löslighet ungefär en 
storleksordning för varje steg. Inget järn kunde detekteras som var bundet till organiskt 
material eller svavel (steg V) respektive som utbytbara katjoner. Ett liknande mönster fås 
för aluminium, fast i fraktion II är den absoluta koncentrationen tio gånger större och i 
fas I analyserades fyra respektive nio mg (kg TS)-1.  
 
Den relativa mobiliseringen av de miljöfarliga metallerna krom, bly, nickel och koppar är 
0,09, 0,58, 1,27 respektive 5,30% vid neutrala pH-förhållanden. Särskilt krom är fast 
bundet, 95% återfinns i restfraktionen. Men även de andra ämnena är starkt bundna till 
avfallets matris. Koppar utlakades till 39% genom de första fem behandlingarna. 
 
Utlakningen av zink har såväl absolut som relativt en betydligt större omfattning. I 
genomsnittet lakas 18% i steg I, vilket motsvarar ca 1 g (kg TS)-1. Sedan mobiliseras 17% 
i karbonatfraktionen, 9% i både den lättreducerbara och moderat reducerbara fasen och 
mindre än 1% är bunden till organiskt material eller svavel. 46% zink fanns kvar i 
restfraktionen. 
 
Kadmium har den högsta relativa lösligheten vid neutrala förhållanden (steg I) av alla 
undersökta grundämnena. 46% (motsvarande 25 mg (kg TS)-1) föreligger som utbytbara 
katjoner.  
 
Med hänsyn till den relativa lösligheten i steg I följs kadmium av kalium (26%), vars 
absoluta koncentration är ungefär 1,4 till 12 g (kg TS)-1. Den totala mängden natrium i 
fas I når samma nivå, fast den då motsvarar 11% av totalinnehållet. Däremot mättes ca 
35% i den lättreducerbara fasen där mangan- och amorfa järnoxider mobiliseras. 47% av 
natrium (16 till 22 g (kg TS)-1) är bunden till den mest stabila fasen, d v s restfraktionen i 
steg VI. 
 
De högsta koncentrationerna i de första tre fraktionerna mättes på kalcium som ligger i 
intervallet åtta till 55 g (kg TS)-1.  
 
Svavlets lakningsegenskaper är unika därför att en stor fraktion (3 till 6 g (kg TS)-1) 
mobiliseras redan i steg I och fram till steg V blir mängden utlakat ämne successivt 
mindre. 
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Lakningsmönstret hos flygaska påminner starkt om slaggens. Endast för arsenik, 
kadmium, kvicksilver, bly, kalcium, kalium och natrium förekommer mer än marginella 
skillnader vad gäller absoluta och relativa mängder utlakat ämne. 
 
Under lakningsprocessen fram till steg V frigörs i genomsnittet minst 30 gånger mer 
kvicksilver, tio gånger mer arsenik, sex gånger mer bly och fyra gånger mer kadmium 
från flygaskan än från slagg. Särskilt kadmium är lättlöst och redan i fas I mobiliseras 
upp till 64% som motsvarar 85 mg (kg TS)-1. 
 
Inom de första tre stegen är kalciumets bindning till avfallets matris mindre stark, d v s 
såväl absolut som relativt lakas större mängder kalcium. Samma mönster gäller för 
kalium och natrium. Jämfört med bottenaska frigörs mer än den tredubbla mängden 
kalium respektive natrium som utbytbara katjoner, vilket motsvarar i snitt 23 respektive 
17 g (kg TS)-1. 
 
Redoxsekvenslaktestets (RSLT) resultat för botten- och flygaska åskådliggörs i bilaga 4. 
Figur 9.1 och 9.2 visar elementens utlakningsresultat från slagg. Utlakning från flygaska 
visas i figur 9.3 och 9.4. 
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5 DISKUSSION 
 
Vid Dåvamyrans avfallsanläggning deponeras årligen 20.500 ton aska från 
hushållsavfallsförbränning i Umeå. Eftersom bottenaska dominerar restproduktmängden 
med 84 vikt-% fokuseras diskussionen i huvudsak på denna restprodukt.  
 
5.1 Bottenaska 
 
I fall det finns ekonomiskt och ekologiskt försvarbara avsättningsmöjligheter skulle 
återanvändningen prioriteras före deponering. Det mest utbredda användningsområdet för 
bottenaska är vägbyggnation (Lundgren & Hartlén 1991). Här används blandningar av 
bottenaska och asfalt eller betong (Garrick & Chan 1993). Alternativt kan bottenaska 
utnyttjas som fyllningsmaterial (Hild 1994). 
 
Kornstorleksfördelning hos den undersökta bottenaskan anses vara lämplig för alla tre 
användningarna (IAWG 1995). Det viktigaste kriteriet är att finpartikelhalten (d < 0,060 
mm) skall vara mindre än 10%. Detta krav uppfylls av bottenaska från Umeå. Däremot är 
både GF och vattenhalten för hög (övre gräns 3 respektive 15%) för att kunna tillsätta 
bottenaska till asfalt eller betong. Motsvarande krav på fyllningsmaterial, GF ≤ 5% och 
vattenhalt vid proctorpackning kring 16 - 17%, överskrids bara marginellt. Dessa värden 
torde kunna uppfyllas med driftjusteringar vid förbränning och slaggsläckning.  
 
Vid användning inom vägbyggnation rekommenderas en partikelstorlek mindre än 50 
mm samt en avskiljning av den magnetiska fraktionen (Ahlgren 1986, Lundgren & 
Hartlén 1991, Reimann 1994). Redan idag används en motsvarande 
separeringsanläggning på Dåvamyrans deponiområde. 
 
Bottenaska som bedöms vara lämplig för återanvändning utifrån de geotekniska 
egenskaperna måste dessutom utvärderas med hänsyn till den potentiella miljöpåverkan. 
När bottenaska återanvänds som t ex vägbyggnadsmaterial sprids den i praktiken icke 
reversibelt på en stor yta. Därför måste det med stor säkerhet kunna bedömas att denna 
användning inte framkallar miljöstörningar. De effekter som kan förväntas är i huvudsak 
förorsakade av en mobilisering av salter och metaller.  
 
Lakningsförsök på bottenaska visar t ex för natrium att mellan 6 och drygt 50% 
mobiliseras (tabell 5.1). Detta motsvarar ungefär 2,4 - 20 g (kg TS)-1. 
Lakningspotentialen är för hög för att lagra icke stabiliserat materialet inom 
sötvattenområden. Medelvärdet på bakgrundshalten av salter som natrium, magnesium 
och kalium i Bottenhavet är 1.566, 190 respektive 58 mg l-1. SLT-S4-lakvatten från 
bottenaska överskrider dessa värden enbart för kalium (drygt den dubbla 
koncentrationen). Lakvattnets konduktivitet, d v s total salthalt, underskrider däremot 
bottenhavets nivå (ca 1.000 mS m-1, (Bergman 1996)) med en knapp tiopotens. 
 
En stabilisering av bottenaska genom åldring eller forcerad lakning skulle minska risken 
för okontrollerat saltutsläpp och därav följande miljöpåverkan. Lakvattnet genereras 
inom en kort tidsperiod och kan med avseende på saltflödet ledas till bottenhavet. Vid 
behov anpassas kvoten mellan fast material och lakvatten enligt recipientens villkor. 
Umeås geografiska läge gör det möjligt att realisera detta alternativ. 
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Samtidigt som salter lakas ut - antingen kontrollerat eller ej - mobiliseras metaller. Tabell 
5.1 åskådliggör hur ämnenas löslighet påverkas av olika randvillkor. Varken pH eller 
redoxförhållanden kontrolleras vid SLT-S4, d v s bottenaska lakas i starkt basisk miljö 
(tabell 4.3). I jämförelse genomförs RSLT under pH-kontrollerade betingelser som styrs 
från neutrala (steg I) till extremt sura miljöer (steg VI). Med hänsyn till pH karakteriseras 
med SLT-S4 de initiala lakningsegenskaper vid åldring eller deponering. Under tiden 
påverkas askan av atmosfärisk koldioxid som leder till en karbonatisering och således till 
en pH-neutralisering. Därför indikerar RSLT:s steg I bottenaskans lakningspotential vid 
luftpåverkan. 
 
Vid en pH-övergång från basiska till neutrala förhållanden mobiliseras många metaller. 
Detta kan iakttas i tabell 5.1. Det enda undantaget är aluminium som bildar olösliga 
hydroxider vid pH 7.  
 
En uthållig stabilisering skall leda till avfallets termodynamiska jämvikt vid de givna 
naturliga randvillkoren. När bottenaskan kommer att deponeras eller användas över 
grundvattennivån (som t ex vid Dåvamyran), d v s att koldioxidpåverkan inte kan 
uteslutas, då bör materialets föroreningsmobilisering uppskattas med ledning av resultat 
från RSLT:s steg I. Förutom salter, svavel och kalcium är det huvudsakligen kadmium 
och zink som såväl relativt som absolut visar hög mobilitet vid pH 7 (4.2.2 RSLT). Båda 
metallerna är miljöfarliga, varför spridning måste undvikas. I de fall en behandling med 
avseende på huvudsakligen ovannämnda ämnen kan åstadkommas, kan bottenaskan anses 
vara lämplig för återanvändning som fyllningsmaterial. Detta skulle kunna minska 
behovet av deponeringsvolym med upp till 85% (baserat på densitet vid 
proctorpackning). 
 
Den här undersökningen visar att påskyndad karbonatisering av bottenaska kan 
genomföras med koldioxid (0,6 m3 koldioxid per ton torrvikt). Detta leder i sin följd till 
en pH-neutralisation. I kombination med en lakning är det mycket troligt att 
behandlingen resulterar i en minskad framtida utlakning av salter, kadmium och zink. 
Processen skulle forcera just de reaktioner, som också under naturliga förhållanden 
kommer att ske. Fördelen är att emissionerna, d v s lakvattenbildning, skulle koncentreras 
i tid och rymd vilket gör ett effektivt omhändertagande möjligt. 
 
En reaktorbaserad karbonatisering/lakning kan genomföras i samband med bottenaskans 
släckning vid värmeverket. Särskilt i det fall att en ny förbränningsanläggning skulle 
byggas (Kristoffersson 1997), vore detta behandlingssteg enkelt att installera. Renade 
rökgaser kunde utnyttjas som källa för koldioxid. 
 
Ett annat alternativ är att genomföra bottenaskans stabiliseringen på eller i anslutning till 
Dåvamyrans deponiområde. Före återanvändning eller slutlagring förvaras och behandlas 
materialet i celler, som utrustas med bottenbarriär samt system för lakvattenrecirkulation 
och koldioxiddistribution. Denna metod skulle i så fall kunna anpassas till en lokal 
lakvattenbehandling på deponeringsanläggningen (Kylefors & Lagerkvist 1997).  
 
I lakvatten från bottenaska är det utöver de nämnda ämnena huvudsakligen den kemiska 
syreförbrukningen (COD) som har förhöjda värden. Däremot kunde ingen biologisk 
syreförbrukning (BOD) uppmättas. Lakvattnets BOD:COD-kvot (tabell 5.2) är mycket 
ogynnsam för en biologisk efterbehandling.  
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Vid lakning mobiliseras ca 35 mg total kväve per kg torrvikt som motsvarar 12% av det 
totala kväveinnehållet (tabell 5.1). Därav utgörs ca 43% av ammonium. Andelen nitrat 
och nitrit är försumbar. Det icke specificerade kvävet torde vara bundet till olika metaller 
och salter, t ex som Mg3N2 och CaCN2 (Kolditz 1989). I lakvattnet kan det uppträda i 
kolloidal form.  
 
Tabell 5.1 Bottenaskans ämnen och deras löslighet vid lakning enligt SLT-S4 

(DIN 1984) respektive RSLT (Förstner et al. 1986). För RSLT 
redovisas den kumulativa andelen lakat ämne för de första fem 
lakningsstegen. 

Ämne     Löslighet* (Vikt-%)  

  SLT-S4    RSLT   

    I I-II I-III I-IV I-V 

Al 1,14  0,01 1,62 2,26 14,20 14,20 
As 0,03  3,12 13,57 19,48 51,62 52,96 
Ba 0,05  1,77 3,58 8,00 15,99 18,99 
Ca 2,38  19,84 32,80 38,57 38,59 39,83 
Cd 0,09  46,03 51,70 54,98 55,26 59,53 
Co 0,03  1,30 4,52 8,09 20,23 20,67 
Cr 0,04  0,09 0,97 1,23 4,40 4,55 
Cu 0,13  5,30 8,42 10,28 32,37 39,28 
Fe 0,00  0,00 0,27 1,16 14,63 14,63 
Hg 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
K 10,70  25,89 26,59 27,29 34,39 34,70 
Mg 0,00  1,75 10,28 15,04 23,80 24,51 
Mn 0,01  1,09 8,67 16,90 26,48 27,58 
Na 6,30  10,57 10,57 45,73 52,64 52,99 
Ni 0,03  1,27 3,50 6,47 15,93 16,89 
Ntot 12,64 - - - - - 
Pb 0,01  0,58 6,91 11,27 12,56 13,69 
Zn 0,01  17,99 35,01 43,72 52,99 53,72 
* medelvärde på två analyser 

 
Enligt EU-direktivet (EEC 1991) föreslås en övre koncentration av adsorberbara 
organiska halogener (AOX) hos SLT-S4-lakvatten vid 3 mg (kg TS)-1 för att klassificera 
ett material som inert avfall. Denna gräns underskrids tydligt (0,6 mg (kg TS)-1). 
Följaktligen anses bottenaska som icke miljöfarligt med avseende på den lakbara 
mängden klor, brom och jod som är bunden till organisk substans. 
 
En omfattande utredning beträffande lakvattenhantering vid Dåvamyrans 
avfallsanläggning genomfördes av Kylefors et al. (1997). Rapporten tar även hänsyn till 
utfallet av den här undersökningen och diskuterar möjliga strategier att behandla 
anläggningens lakvatten. 
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Den rimliga behandlingskostnaden för att framställa en produkt som kan återanvändas 
bedöms ligga på ungefär samma nivå som den motsvarande totala deponeringskostnaden, 
d v s minst 314 kr per ton bottenaska (torrvikt) inklusive 236 kr deponeringsavgift 
(Lindberg 1995). Dessutom förväntas för den närmaste framtiden en avfallsskatt kring 
250 kr per ton torrt avfall. Då uppgår den totala deponeringskostnaden till ca 564 kr per 
ton bottenaska torrvikt. 
 
Tabell 5.2 Kvoter mellan olika analyser på SLT-S4-lakvatten genererat från botten- 

respektive flygaska. 

Material  Kvot  

 
CrCOD
7BOD

 
CrCOD

AOX  
totN

4NH
 

Bottenaska 0,00 0,0009 0,43 
Flygaska 0,10 0,0045 0,99 

 
 
5.2 Flygaska 
 
Flygaska är en produkt som genereras vid rening av rökgas vid Umeå-värmeverket. Den 
består i huvudsak av ämnen som förångas vid förbränning och de tillsatser släckt kalk och 
natriumsulfid. Karakteriseringen visar att materialets återanvändning (åtminstone inom 
vägbyggnation) är teknisk och ekonomisk ohållbar p g a de geotekniska egenskaperna 
och avfallets lakbarhet. 
 
Finpartikelhalten (< 0,060 mm) hos flygaska ligger kring 60%. Värdet är alldeles för högt 
för att kunna använda materialet inom vägbyggnation (IAWG 1995). 
 
Den kemiska sammansättningen visar särskilt för många miljöfarliga metaller, t ex för 
kvicksilver, kadmium, zink, arsenik, bly m fl, totalhalter som är tre till 50 gånger högre 
än för bottenaska (figur 4.5). Dessutom är den totala kvävefrakten hos flygaska fem 
gånger större. 
 
Den i jämförelse med bottenaska högre totalbelastningen av miljöfarliga ämnen 
återspeglas på lakningsresultat. Vid lakning med avjonat vatten visades för bly knapp 
fyra storleksordningar högre halter. Koncentrationen av zink var drygt 200 gånger större. 
Ändå lakades totalt bara 24 respektive 0,5% av dessa metaller (tabell 5.3).  
 
SLT-S4-lakvattnets konduktivitet var ungefär fyra gånger högre än Bottenhavets 
bakgrundshalt. Detta förklaras huvudsakligen genom såväl salterna kalium och natrium 
som kalcium. Genom SLT-S4 uppnåddes en totalupplösning för kalium och 86% natrium 
mobiliserades (tabell 5.3). Detta motsvarar ungefär 28 respektive 2 g per kg torrvikt. I 
synnerhet frakten av kalium kräver speciella åtgärder vid flygaskans hantering 
(bakgrundsvärdet i Bottenhavet: 0,058 g l-1). En del natrium förklaras troligen genom 
tillsats av natriumsulfid. Åtminstone delvis härrör kalcium från tillsats av släckt kalk. 
Halten av kalcium hos lakvatten är 5,5 g l-1, d v s det lakas 55 g per kg torrvikt. Detta 
innebär att kalcium bidrar väsentligt till lakvattnets karbonatbildningspotential och de 
extrema basiska egenskaperna (pH 12,1) samt bufferkapaciteten. 
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Totalt frisattes 1,6 g kväveföreningar per kg torrvikt, varav 99% i form av ammonium 
(tabell 5.2). Denna halt utgör en potentiell miljöbelastning med avseende på flygaskans 
omhändertagande. Lakvattnets COD-halt är nästan tio gånger högre hos flygaska jämfört 
med bottenaska. Flera ämnen verkar föreligga i reducerad form. Detta indikeras också 
genom den negativa redoxpotentialen. Med avseende på AOX rekommenderas enligt EU-
direktivet (EEC 1991) att klassa flygaska som miljöfarligt avfall. 
 
Elementhalter hos RSLT steg I återspeglar den mängd som mobiliseras vid pH-neutrala 
förhållanden. Med undantag av aluminium var koncentrationerna av alla detekterbara 
grundämnen högre hos flygaska än hos bottenaska. Detta resultat stödjer konklusionen att 
flygaskan innehåller en större miljöbelastningspotential än bottenaskan. Olika 
lakningskvoter mellan flyg- och bottenaska sammanställs i bilaga 5. 
 
En jämförelse mellan SLT-S4 och RSLT steg I (figur 5.3) ger upplysning om materialets 
beteende vid en övergång från initiala, d v s basiska till pH-neutrala lakningsbetingelser. 
Värdena visar att kalium och natrium lakas i större omfattning vid SLT-S4. Samma gäller 
för de metaller aluminium, barium och bly. För järn och kvicksilver är lösligheten i båda 
fall försumbar. Alla andra element mobiliseras i högre grad under neutrala förhållanden 
(RSLT steg I). Denna konklusion får särskilt betydelse för de miljöfarliga metaller som 
har uppkoncentrerats i flygaska: kadmium, arsenik och zink. Vid lagring av icke 
stabiliserad flygaska kommer pH-värdet att skifta mot neutral förhållanden 
huvudsakligen p g a karbonatisering. Denna process kan ta ett hundratals- till tusentals år 
vid deponering (Johnson 1994). Nu först skapas en miljö som gynnar dessa farliga 
metallers utlakning. I stället för att förskjuta problemen många generationer framåt och 
samtidigt upprätthålla tekniska åtgärder för att undvika föroreningstransporten från 
upplaget är det ekonomiskt fördelaktigt att koncentrerar behandlingen i tid och rymd. 
 
För omhändertagandet av flygaska gäller samma principer som för bottenaska. 
Karakteriseringen visar att flygaska innehar unika egenskaper med avseende på flera 
miljöstörande ämnen. Därför skall den särbehandlas. I koldioxidhaltigt miljö, t ex luft, 
kommer materialet att karbonatiseras och neutraliseras. Processen kan påskyndas genom 
vätning och koldioxidbehandling. Det bildade lakvattnet måste behandlas med avseende 
på de flesta miljöfarliga metallerna, ammonium, AOX och eventuellt COD. P g a hög 
salthalt får lakvattnet inte släppas till sötvattenområden utan måste ledas till en recipient 
med ungefär lika höga bakgrundsvärden (se diskussion 5.1 Bottenaska). Bottenhavet 
anses som ett möjligt alternativ trots att koncentrationer av vissa salter överskrider dess 
bakgrundsvärden.  
 
En utförlig diskussion om lakvattenhantering vid Dåvamyrans avfallsanläggning förs av 
Kylefors et al. (1997). 
 
P g a tre skäl bedöms det vara rimligt att genomföra en förbehandling som syftar till att 
skapa ett icke miljöfarligt avfall som skall deponeras: 
 
Tabell 5.3 Flygaskans ämnen och deras löslighet vid lakning enligt SLT-S4 (DIN 

1984) respektive RSLT (Förstner et al. 1986). För RSLT redovisas den 
kumulativa andelen lakat ämne för de första fem lakningsstegen. 
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Ämne     Löslighet* (Vikt-%)  

  SLT-S4    RSLT   

    I I-II I-III I-IV I-V 

Al 0,03 0,00 0,40 0,61 21,83 21,83 
As 0,04 1,02 12,27 18,86 65,76 66,77 
Ba 9,14 3,40 3,74 6,40 15,39 20,66 
Ca 24,44 32,31 48,31 60,78 60,79 61,65 
Cd 0,02 64,20 75,32 82,16 82,25 82,72 
Co 0,96 1,64 5,76 11,11 19,44 20,02 
Cr 0,05 0,06 1,15 1,57 8,35 8,80 
Cu 0,34 14,20 18,05 18,08 27,33 30,20 
Fe 0,01 0,00 0,04 0,33 15,43 15,43 
Hg 0,01 0,00 0,55 0,58 0,64 0,77 
K 111,50 57,73 64,73 66,79 74,25 74,56 
Mg 0,01 3,18 17,01 34,81 46,25 47,62 
Mn 0,01 0,54 3,91 8,42 12,20 12,49 
Na 86,14 26,15 26,15 80,20 86,52 86,82 
Ni 0,64 0,76 2,12 4,33 9,93 10,63 
Ntot 115,00 - - - - - 
Pb 24,38 0,48 23,98 25,61 27,27 28,47 
Zn 0,45 11,55 25,26 35,98 52,27 53,24 
* medelvärde på två analyser 

 
(1) Flygaskans relativa andel av den totala mängden av askor är låg, d v s den uppgår 

till 15 vol-%. Vid återanvändning är besparingarna av deponeringsutrymme 
marginella. 

(2) Flygaskans stabilisering kräver betydligt större insatser än bottenaskans.  
(3) Fram till idag finns ingen avsättningsmarknad för flygaska. 
 
Som behandlingsmetod föreslås undersöka samma behandlingssekvens som diskuterades 
för bottenaska, d v s en kombination av karbonatisering och utlakning. Sedan kan 
bedömas om den kan konkurrera tekniskt och ekonomiskt med alternativa metoder som t 
ex cementstabilisering. En möjlig framtida användning av flygaska är för produktion av 
barriärer, t ex täckskickt på upplag. 
 
5.3 Sameldning av hushållsavfall med biobränsle 
 
Vid Umeå-värmeverket eldas både hushållsavfall och biobränsle som t ex flis. Nuförtiden 
eldas den dominerande parten hushållsavfall respektive biobränsle i olika ugnar. Den 
framtida biobränsleanvändningen kommer förmodligen att öka. Därför diskuteras att öka 
sameldningen av båda bränsletyperna. Därigenom skulle ugnarnas kapacitet utnyttjas 
bättre. Med hänsyn till restprodukthanteringen kan denna lösning inte rekommenderas. 
 
För att kunna använda bottenaska som fyllnadsmaterial inom vägbyggnation skall 
finpatikelhalten och GF vara mindre än 10 respektive 5% (se 5.1 Bottenaska). Genom att 
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samelda hushållsavfall med biobränsle skulle finnas risk att det genereras bottenaska som 
inte uppfyller dessa egenskaper. En fallstudie av vedaska från SCA Ortviken AB i 
Sundsvall (Olsson 1993) visar att finpartikelhalten hos bottenaska är ca 28%. GF har 
uppmätts till 22% av TS. 
 
Därutöver visar Olsson (1993) att när biobränsle eldas separat återstår restprodukter som 
under vissa förutsättningar kan återanvändas på nya områden. Siktar man t ex bort 
flygaskans partiklar större än 0,25 mm kan tillräckligt låg permeabilitet (10-9 m s-1) 
uppnås för att använda materialet som liner på en deponi. Detta alternativ kunde  
utnyttjas vid Dåvamyrans avfallsanläggning. 
 
Dessutom kan vedaskan kanske spridas i skogsmark. Dock kan konsekvenserna av denna 
praktik inte bedömas till fullo idag. Förhöjda halter av miljöfarliga metaller och förhöjd 
radioaktivitet (Cesium) är möjliga risker. 
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6 SLUTSATSER 
 
Bottenaska från hushållsavfallsförbränning vid värmeverket i Umeå kan återanvändas 
som fyllnadsmaterial inom vägbyggnation, förutsatt att pH neutraliseras och både lösliga 
salter och den mobila fasen av kadmium och zink separeras i en förbehandling. 
 
Miljöbelastningspotentialen av flygaska är betydligt större än för bottenaska. 
Återanvändning av flygaska är ej lämplig utan en behandling, som är mer omfattande än 
den som krävs för slaggen. 
 
För att minska föroreningstransporten från upplagd flygaska finns ett 
förbehandlingsbehov med avseende på pH, salter, ammonium, AOX, de vissa farliga 
metaller och eventuellt COD. 
 
En lovande behandlingsteknik för både, botten- och flygaska, är en forcerad lakning i 
kombination med en karbonatisering medels koldioxid. Denna teknik har dock ännu inte 
tillämpats och bör prövas i bänk- och pilotskala innan storskalig tillämpning. 
 
Vid en sameldning av hushållsavfall med biobränsle kan bottenaskans egenskaper vid en 
eventuell återanvändning försämras. Därför rekommenderas att elda biobränsle separat 
och särbehandla restprodukterna. Siktad flygaska från biobränsleeldning kan användas 
som linermaterial och eventuellt kan en återföring till skogsmark ske. 
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7 FÖRSLAG PÅ BEHANDLINGSTEKNIK 
 
Undersökningen har visat att det föreligger ett behandlingsbehov för både botten- och 
flygaska från hushållsavfallsförbränning i Umeå. För bottenaskan bör behandlingen syfta 
till återvinning av materialet. Flygaska kan i dagsläget inte återanvändas utan måste 
deponeras tills vidare. Den bör förbehandlas för att minska föroreningen från upplaget. 
 
Eftersom bottenaska är både mängdmässigt dominerande och mest lättbehandlad 
rekommenderar vi att behandling av denna restprodukt prioriteras i ett första skede.  
 
Dagens tillämpade tekniker för att stabilisera bottenaska med avseende på 
återanvändning anses vara otillräckliga eller för dyra (kapitel 2). T ex uppskattas 
behandlingskostnaderna för förglasning till 700 - 1.800 kr per ton. 
 
Vi rekommenderar att följande kombination av enhetsprocesser testas: 
 

• Forcerad lakning 
• Karbonatisering med koldioxid 

 
Fram till idag har denna behandlingsmetod inte tillämpats. De två enhetsprocesserna kan 
utföras i två olika processvarianter: 
 

• Reaktorbehandling  
• Cellstabilisering  

 
Reaktorbaserad behandlingen är en intensiv lakning med vatten samt tillsats av koldioxid 
för att neutralisera och buffra materialet. 17.300 årston bottenaska motsvarar en 
anläggningskapacitet av 16 ton per timme (1.100 drifttimmar per år). Vid en lakningskvot 
av 1:10 (fast material : vatten), batchvis drift och en uppehållstid av en timme blir 
reaktorvolymen 160 m3. Inklusive reaktor, processvattentank, pumpar och 
kringutrustning uppskattas investeringskostnaderna till 20.000.000 kronor. 
Driftkostnaderna domineras av vatten och koldioxid. De uppskattas till fem kronor per 
ton vatten. Vid en avskrivningstid av 10 år (räntenivå 8%) uppstår specifika 
behandlingskostnader av ungefär 180 kronor per ton bottenaska. 
 
Cellstabilisering genomförs i deponiceller som är utrustade med bottenliner, 
lakvattensystem och koldioxiddistributionsledningar. Investeringskostnaderna beräknas 
till 40 kronor per ton (motsvarar kostnaderna vid Vaple industriavfallsdeponi, Sundsvall). 
Inklusive vatten och koldioxid uppstår specifika kostnader av ungefär 100 kronor per ton 
bottenaska. 
 
Genom reaktorbehandling och cellstabilisering genereras lakvatten vars 
behandlingskostnader uppskattas till 100 kronor per ton bottenaska (Kylefors & 
Lagerkvist 1997). Eftersom bottenaska kan återanvändas, undviks deponeringkostnader 
som för den närmaste framtiden förväntas belöpa sig på ca 560 kronor per ton bottenaska 
(5.1 Bottenaska). Således blir de totala besparingar vid reaktorbaserad behandling och 
cellstabilisering 280 respektive 360 per ton bottenaska. Här tas ingen hänsyn till en 
eventuell intäkt för materialer. 
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Innan denna behandlingsteknik kan tillämpas i fullskala bör flera undersökningar 
genomföras både i lab och fält. Bland de frågor som bör undersökas märks: 
 
• Vilken påverkan har karbonatiseringen på mobiliseringen av salter och metaller? 

Motverkas mobiliseringen av kadmium och zink genom karbonatiseringen? Måste 
lakningen och karbonatiseringen ske i separata steg? 

 
• Vad är den optimala lakningskvoten för att få ett tillräckligt stabilt produkt, generera 

så lite lakvatten som möjligt och ha en låg tillsats av kemikalier? 
 
• Kan en tillsats av syra ha en processteknisk och ekonomisk positiv effekt på 

stabiliseringen? 
 
• Vilken materialkvalitet behövs för utrustningen? Hur hanteras korrosionsproblem? 
 
• Uppstår driftproblem under vintertid? Hur påverkar frysningsrisken vid 

cellstabilisering behandlingens utfall? 
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BILAGA 1 
 
Provtagningsschema för värmeverkets flygaska och slagg 
 
Provtagningspunkt I: Linje 2 (P7), aska från luckan under stoftfiltret (PTP I) 
 
Provtagningspunkt II: Linje 2 (P7), slagg från det löpande bandet efter slaggsläckning 
(PTP II) 
 
Tabell 9.1 Provtagningsschema. 

Provnummer Veckodag Datum Skift Tid  Material 
(löpande)  (ÅÅ-MM-DD)    

1 Måndag 96-12-16 Kväll tidigt Aska / PTP I 
2 Måndag 96-12-16 Kväll tidigt Slagg / PTP II 
3 Måndag 96-12-16 Kväll sent Aska / PTP I 
4 Måndag 96-12-16 Kväll sent Slagg / PTP II 

5 Tisdag 96-12-17 Morgon tidigt Aska / PTP I 
6 Tisdag 96-12-17 Morgon tidigt Slagg / PTP II 
7 Tisdag 96-12-17 Morgon sent Aska / PTP I 
8 Tisdag 96-12-17 Morgon sent Slagg / PTP II 

9 Onsdag 96-12-18 Natt tidigt Aska / PTP I 
10 Onsdag 96-12-18 Natt tidigt Slagg / PTP II 
11 Onsdag 96-12-18 Natt sent Aska / PTP I 
12 Onsdag 96-12-18 Natt sent Slagg / PTP II 

13 Torsdag 96-12-19 Kväll tidigt Aska / PTP I 
14 Torsdag 96-12-19 Kväll tidigt Slagg / PTP II 
15 Torsdag 96-12-19 Kväll sent Aska / PTP I 
16 Torsdag 96-12-19 Kväll sent Slagg / PTP II 

17 Fredag 96-12-20 Morgon tidigt Aska / PTP I 
18 Fredag 96-12-20 Morgon tidigt Slagg / PTP II 
19 Fredag 96-12-20 Morgon sent Aska / PTP I 
20 Fredag 96-12-20 Morgon sent Slagg / PTP II 

21 Lördag 96-12-21 Natt tidigt Aska / PTP I 
22 Lördag 96-12-21 Natt tidigt Slagg / PTP II 
23 Lördag 96-12-21 Natt sent Aska / PTP I 
24 Lördag 96-12-21 Natt sent Slagg / PTP II 

25 Söndag 96-12-22 Kväll tidigt Aska / PTP I 
26 Söndag 96-12-22 Kväll tidigt Slagg / PTP II 
27 Söndag 96-12-22 Kväll sent Aska / PTP I 
28 Söndag 96-12-22 Kväll sent Slagg / PTP II 
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BILAGA 2 
 
Grundämnesanalys på fasta prover 
 
Tabell 9.2 Fasta provers elementkoncentrationer hos botten- och flygaska. Mindre-

än-värden anger detektionsgräns. 

Ämne Enhet  Bottenaska Flygaska 

   Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 2 

SiO2 % 34,7 44,3 12,2 12,4 
Al2O3 % 10,4 10,2 7,04 6,97 
CaO % 14,8 11,2 31,1 32,1 
Fe2O3 % 13,4 14,9 2,45 2,43 
K2O % 1,49 1,54 3,01 3,05 
MgO % 1,92 1,79 1,9 1,99 
MnO2 % 0,235 0,204 0,278 0,289 
Na2O % 3,85 4,79 3,18 3,25 
P2O5 % 1,7 1,06 1,21 1,29 
TiO2 % 0,908 0,685 0,864 0,827 
Summa % 83,4 90,7 63,2 64,6 
As ppm 35,2 39,3 104 106 
Ba ppm 964 2180 920 950 
Be ppm  <0,551 <0,589 0,794 0,754 
Cd ppm 3,74 4,75 136 137 
Co ppm 18,2 22,9 14,6 14,4 
Cr ppm 906 431 315 309 
Cu ppm 2370 1830 766 719 
Hg ppm 0,328 0,243 13,9 14,2 
La ppm 18,1 19,9 <5,82 8,07 
Mo ppm 6,12 <5,89 22,5 20,4 
Nb ppm 5,55 9,79 <5,82 5,96 
Ni ppm 118 86 68,8 66,1 
Pb ppm 898 1340 3060 2830 
Sc ppm 1,51 <1,18 1,77 1,75 
Sn ppm 126 188 33,9 27,5 
Sr ppm 303 249 338 352 
V ppm 28,3 26,5 15,8 14,7 
W ppm 51,5 37,1 30,4 28,4 
Y ppm 18,3 15,3 14,2 13,9 
Yb ppm 2,38 1,53 <1,16 <1,15 
Zn ppm 4490 2590 10900 10600 
Zr ppm 142 349 96,4 77,6 
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BILAGA 3 
 
SLT-S4 elementkoncentrationer 
 
Tabell 9.3 Elementkoncentrationer hos lakvatten från botten- och flygaska generat 

genom SLT-S4. Mindre-än-värden anger detektionsgräns. 

Element Enhet Blank  Bottenaska  Flygaska 

    Prov 1 Prov 2  Prov 1 Prov 2 

Al µg l-1 <18  67100 56900  494 2120 
As µg l-1 <1  1,85 2,44  <5 <5 
Ba µg l-1 <1  68,5 90,3  8510 8580 
Ca µg l-1 0,243  166 276  5500 5540 
Cd µg l-1 <0,05  <0,4 <0,5  2,18 3,64 
Co µg l-1 0,453  1,01 1,19  13,6 15,2 
Cr µg l-1 <0,9  31,6 24,4  16,3 16,1 
Cu µg l-1 <1  267 277  167 335 
Fe mg l-1 <0,022  0,035 0,062  0,081 0,272 
Hg µg l-1 <0,022  <0,022 <0,022  0,107 0,285 
K mg l-1 <0,44  137 133  2770 2840 
Mg mg l-1 <0,154  <0,154 <0,154  0,173 0,369 
Mn µg l-1 1,02  7,74 16,4  8,09 33,5 
Na mg l-1 <0,55  205 200  2040 2070 
Ni µg l-1 <0,6  3,64 4,28  <44 <44 
Pb µg l-1 <0,6  6,92 11,6  68200 75400 
S mg l-1 0,269  156 245  415 383 
Zn µg l-1 <4  15,2 32,3  4530 5010 
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BILAGA 4 
 
Resultat på RSLT 
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Figur 9.1 RSLT i dubbelprov på bottenaska. Steg I till V har korrigerats för blank. 

Steg VI analyserades inte på svavel (*). 
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Figur 9.2 RSLT i dubbelprov på bottenaska. Steg I till V har korrigerats för blank. 
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Figur 9.3 RSLT i dubbelprov på flygaska. Steg I till V har korrigerats för blank. Steg 

VI analyserades inte på svavel (*). 
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Figur 9.4 RSLT i dubbelprov på flygaska. Steg I till V har korrigerats för blank. 
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BILAGA 5 
 
Lakningskvoter mellan flyg- och bottenaska 
 
 
Tabell 9.4 Lakningskvot mellan flyg- och bottenaska för analysvärden från SLT-S4-

laktestet (jämför tabell 4.3). 

 
Analys Lakningskvot 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

−

−

1

1

)TSkg(mg

)TSkg(mg
aBottenasak

Flygaska  

Ntot 47 
Nitrat >146 
Nitrit 6 
Ammonium 109 
BOD7 >1000 
CODCr 9 
AOX 45 

 
 
Tabell 9.5 Lakningskvot mellan flyg- och bottenaska från SLT-S4- och RSLT-laktest. 

 
Element Lakningskvot  

Flygaska
Bottenasaka

mg ( kg TS)−1

mg ( kg TS)−1

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟  

 SLT RSLT, steg I RSLT, summa steg I-V 

Al  0.02 0.34 1.42 
As  4.37 2.82 10.89 
Ba  108.99 2.69 1.53 
Ca  24.00 3.32 3.26 
Cd  7.27 3.61 4.24 
Co  22.26 2.31 2.06 
Cr  0.60 1.12 3.17 
Cu  0.93 2.36 0.74 
Fe  5.66 * 0.88 
Hg  0.10 * >100.00 
K  19.85 3.38 3.32 
Mg  0.76 2.64 2.77 
Mn  1.88 2.96 2.71 
Na  9.18 3.46 4.72 
Ni  13.09 1.42 1.35 
Pb  8290.99 2.54 5.91 
S  0.99 1.75 4.49 
Zn  241.52 1.17 1.99 

* båda värden under detektionsgräns 
 
 


