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1 Bakgrund
Denna studie är ett resultat av ett forskning- och innovations program (SMIFU; Sustainable
Mining and Innovation for the Future) som pågick under åren 2011-2012, med syfte att identifiera
viktiga framtida forskningsområden inom gruvsektorn. Ett av de strategiskaområdena inom
SMIFU var Gruvmiljö, där ett av 14 projekt handlade om Förbättrad hantering av sulfidiskt
avfall från gruvindustrin med Pia Lindström, Boliden AB som projektledare. Förstudien ingår
som ett av fem pågående projekt i programmet Strategiska innovationsområden ”Swedish
Mining and Metal Producing Industry Research and Innovation Programme (SIO) 2013-2016”
och finansierades till stor del av Vinnova och Boliden. Förutom LTU och Boliden Mineral
AB deltog även Ecoloop AB, Dragon Mining Sverige, SP Processum och Ramböll Sverige
AB. Denna studie är ett första steg till ett större forskningsprogram inom efterbehandling av
gruvavfall. Miljö och hållbarhet är en viktig del i SIO och i den strategiska forskningsagendan,
med en vision om ”inga skadliga utsläpp” i den framtida gruvdriften. Eftersom det största
miljöproblemet i samband med gruvdrift är bildandet av surt lakvatten från sulfidbärande
gruvavfall är strategier som syftar till att förhindra oxidation av Fe-sulfider huvudalternativet
för efterbehandling. I SIO-programmet 2013-2016 påpekas det särskilt att forskning som syftar
till utveckling av innovativa metoder för behandling av gruvavfall, och särskilt med användning
av avfall och restprodukter från andra branscher, är av hög prioritet.
Lena Alakangas (LTU) har varit projektledare i samarbete med Christian Maurice (LTU, Ramböll)
och Josef Macsik (Ecoloop). Forskningsingenjörerna Elsa Nyström, Nadia Sandström, Alexandra
Andersson-Wikström och Lina Hällström från Civilingenjörs-programmet Naturresursteknik på
LTU har deltagit i kartläggningen av restprodukter.  Elsa Nyström har också till stor del deltagit
i skrivandet av rapporten. Projektet har bestått av litteraturgenomgång, dialog med industrin,
projektmöten, skrivande av rapport. Förstudien startade den 1 september och avslutades den
28 februari.
Introduktion
Ett av de större miljöproblemen för gruvindustrin är hantering av avfall som innehåller sulfider.
Sulfider, speciellt Fe-sulfider (pyrit) i avfallet oxiderar i närvaro av vatten och syre och kan
producera surt metallhaltigt lakvatten, vilket är kostsamt att behandla och svårt att kontrollera.
För att förhindra att sulfider oxiderar täcks ofta avfallet med en jordtäckning som är tillräcklig
tät för att förhindra att syre och vatten når avfallet. En annan effektiv men mer sällsynt åtgärd
är att vattenmätta avfallet eftersom lösligheten och diffusion av syre i vatten är låg i vatten i
jämförelse med luft. Jordtäckning och vattentäckning genomförs som en efterbehandling, alltså
efter gruvans drift. Under gruvdrift behandlas lakvatten ofta genom kalkning vilket resulterar
i en slamprodukt bestående av metall-hydroxider och gips och icke extraherade spårmetaller.
Beroende på malm, brytning-och processteknik produceras avfall med olika sammansättningar
och mängder. De vanligaste avfallsslagen är främst; gråberg (omgivande berg som bryts för att nå
malmen) och anrikningsand (restprodukter från anrikningsprocessen).  En större mängd gråberg
genereras vid dagbrottsbrytning i jämförelse med underjordsbrytning. Vid dagbrottsbrytning
deponeras gråberg oftast i deponi intill gruvan, och återförs till dagbrottet efter gruvans stängning,
om möjligt. Gråberg används ofta som stabiliseringsmassa i underjordsbrytning vilket begränsar
mängden som transporteras upp till ytan. Anrikningsand från anrikningsverket pumpas ut till
konstgjorda magasin eller underjord som slurry eller pasta. Eftersom anrikningssand pumpas
ut kontinuerligt under drift är det inte möjligt att täcka anrikningsanden förrän gruvdriften
upphör. Om lakvatten från magasin eller gråbergsdeponi är surt och metallhaltigt, behandlas
vattnet under gruvans drift innan utsläpp till recipient. De kemiska och fysikalika egenskaperna
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hos gråberg och anrikningsand skiljer sig åt på grund av de olika processerna, vilket medför
skillnader i efterbehandlings strategi.
Funktionskraven vid efterbehandling av gruvavfalldeponier
Efterbehandling av gruvavfall bygger på principen att oxidationen av sulfidmineralen hindras
om syretillförseln till avfallet hindras. I praktiken uppnås detta antingen genom att skapa ett
syreförbrukande skikt eller genom att skapa en syrebarriär ovanför avfallet med hjälp av ett
skikt med hög vattenmättnadsgrad.
En torr täckning består oftast av ett flertal materiallager (tätskikt, dräneringsskikt, skyddsskikt
och vegetationsskikt) som har till uppgift att skapa en konstruktion som förhindra att syre
diffunderar igenom. Generella materialegenskaperna som är av intresse för anläggningen av en
torr täckning är följande:
Tätskikt: Tätskiktet har oftast en tjocklek på 30 till 50 cm (beroende på materialets
egenskaper), och låg hydraulisk konduktivitet (<10-8 m/s) för att förhindra vatten och syre
att tränga igenom. Låg hydraulisk konduktivitet kan uppnås genom att materialet har en låg
porositet och hög packningsgrad, och/eller hög vattenhållande/bindande kapacitet. Materialets
vattenhållningskapacitet och vattenbindningskapacitet (WRC) är viktiga egenskaper som
beskriver materialets kapacitet att behålla vatten vid torka. Vattenbindningskapacitet
beskriver hur lätt vatten kan dras ut ur materialet vid olika undertryck och vid torkning medan
vattenhållningskapacitet motsvarar det första undertryckssteget vid atmosfäriskt tryck (där
vattnet rinner av sig själv). Eftersom vattenbindningskapaciteten är svårt att mäta ställs ofta krav
på materialets hydrauliska konduktivitet med målet att skiktet inte torkas ut under de klimatiska
förhållandena som råder i Sverige. Dessa material måste därför ha egenskaper som ger låg
hydraulisk konduktivitet och/eller hög vattenhållande kapacitet som t.ex. lerhaltig morän,
som varit det mest använda materialet hittills inom gruvindustrin. Materialets hållfasthet och
tjälbeständighet är viktiga egenskaper för barriärens långsiktiga stabilitet liksom dess resistens
mot kemisk nedbrytning Ett material kan användas ensamt eller blandas med andra material för
att uppnå eftertraktade egenskaper.
Dräneringsskikt: Ett dräneringsskikt behöver ibland anläggas för att minska vattentrycket
på det underliggande tätskiktet. I slänter är det viktigt att undvika att vatten ackumuleras och
orsakar skred. I dräneringsskikt behövs grovkornigt material med hög hydraulisk konduktivitet
såsom grus.
Skyddsskikt: Ett skyddsskikts främsta funktion är att skydda underliggande tätskikt från tjäle,
uttorkning, rotnedträngning, så att sprickor eller kanaler inte uppstår. Skyddssiktet med hög
halt av organiskt material kan även bidra till att minska syretransporten genom att förbruka
syre och binda vatten, men detta är inte en långsiktig effekt om inte organsikt material tillförs.
Skyddsskiktet behöver även vara geotekniskt stabilt för att undvika risker med skred och
erosion i slänter. Traditionellt används oftast ospecificerad morän som skyddsskiktmaterial
inom gruvindustrin, vilket kräver stora mängder material (tjocklek 1,5 till 2 m)
Vegetationsskikt: Ett vegetationslager främsta funktion är att etablera vegetation och minska
erosion långsiktigt. Buskar och träd med djupgående rötter bör undvikas då dess rötter kan
tränga ner i tätskiktet och orsaka sprickor. Vegetationslager ska helst innehålla näringsämnen,
och ha en förmåga att behålla vatten och näringsämnen, samt poröst så att rötterna inte kvävs.
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Om de underliggande lagren har högre vattenhållande förmåga kommer rötterna att sträva mot
dessa vid torka och syre leds ner via rötterna. Ett vanligt använt material för detta syfte har för
Bolidens del varit rötslam.
Det har visat sig att avfall och restprodukter från andra industrier kan ha kemiska och fysikaliska
egenskaper som skulle kunna vara lämpade komponenter i en torr täckning av gruvavfall.
Torr täckning av gruvavfall kräver ofta stora mängder material. Tillgången på morän kan vara
begränsad för vissa gruvområden, och därför behövs alternativa material som kan ersätta lerig
morän eller genom inblandning förbättra grovkornig morän eller Bolidens egen avfall, så att det
motsvarar egenskaperna i en lerhaltig morän.
Förhindrande av sulfidoxidation i gråberg under drift
Gråberg som deponerats ovanjord under drift kan producera lakvatten som kräver rening
före utsläpp i recipient, vilket leder till att stora mängder slam bildas. Vittring och behovet
av omhändertagande av slammet från vattenreningen skulle minska om sulfidoxidation och
lakvattenbildning kunde minskas in-situ. Att förhindra sulfidoxidation i reaktivt gråberg
under driftfasen bygger på principen att hindra syre och vatten att nå sulfidytorna. Eftersom
det inte är möjligt att genomföra en sluttäckning är målet istället att forcera utfällningar av
sekundära mineral på sulfidytorna alternativt i porerna och minska vattentransport. Vissa avfall
och restprodukter har goda buffrande och andra kemiska egenskaper som kan användas för att
forcera utfällningar. Även cementering av porerna skulle kunna minska vattentransport och i
vissa fall oxidation.
De egenskaper som är intressanta att inventera hos olika restprodukter beskrivs nedan
-

-

Hög basisk/alkalisk karaktär i materialet möjliggör utfällning av karbonater/
hydroxider. Den basiska karaktären kan bestå av hög halt karbonat, släckt kalk eller
buffrande silikater.
Pozzolana (cementerande) egenskaper relaterar till reaktiva silikater eller Al silikater
som i sig själva har väldigt små eller inga cementerande egenskaper, men som i
kontakt med fukt har potential att kemiskt reagera med kalciumhydroxid (Ca(OH)2) för
att bilda Ca-silikat-hydrat (C-S-H) som cementerande samt fälla för metaller.
Finkornigt och lättlösligt material eftersträvas.
Tillgänglighet för aktuellt gruvområde, med avseende på mängd och närhet
Innehåll av toxiska metaller som inte finns i gruvavfall sedan tidigare

2 Syfte
Denna förstudie syftar till att inventera restprodukter från andra industrier för användning
vid torr täckning av gruvavfall och vid inhibering av sulfid oxidation. Det övergripande
syftet med studien var att kartlägga och utvärdera avfall eller restprodukter för användning
vid behandling och efterbehandling av gruvavfall, primärt i syfte att minska utlakning av
metaller och metalloider från gruvavfallshögar och deponier. Materialen ska vara hållbara ur
ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, helst inte tära på naturresurser utan istället bidra
till att minska behovet av avfallsdeponier. Materialen ska vidare vara tillgängligt i tillräckliga
mängder och uppfylla särskilda kemiska och fysikaliska egenskaper utifrån appliceringsteknik
och gruvområde.
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De specifika målen med denna förstudie var att
• Kartlägga tillgängliga restprodukter i Sverige med fokus på volym, kemiska, fysiska
och tekniska egenskaper samt tidigare och nuvarande användningsområde, och tidigare
forskning om dess lämplighet för olika ändamål.
• Uppskatta transportekonomin och logistiken för de olika materialen
• Genomföra en lämplighetsstudie utifrån specifika behandlingstekniker och storlek på
specifika gruvområden
• Utarbeta ett detaljerat forskningsprojekt för vidare studier av användning av utvalda
material i utvalda gruvområden
• Skapa ett kontaktnät och samarbete mellan gruvindustrin, övriga industri (med
lämpliga restprodukter och behov av avsättning av restprodukter) och akademi för
utveckling av gemensamma forskningsprojekt
Vår definition av restprodukter är ett material som genereras som en biström vid framställning
av den huvudsakliga produkten.

3 Lagstiftning
Sverige är sedan 1995 medlem i EU. Beslut på EU-nivå vinner laga kraft genom en förordning
eller ett direktiv. Skillnader dem emellan är att en EU-förordning är direkt tillämplig och
övergår till lag som är omedelbart tillämplig i samtliga medlemsländer, medan ett EU-direktiv
är mål som de olika medlemsländerna ska uppnå, men det är upptill varje enskilt land att själva
bestämma hur det ska gå till. I direktiven anges en tidsfrist för dess införlivande med den
nationella lagstiftnigen. I implementeringen har varje medlemsland visst manöverutrymme som
gör att de kan ta hänsyn till nationella särdrag.
3.1

Avfallslagstiftning

Ramdirektivet för avfall
I EU:s  direktiv om avfall (2008/98/EG) framgår av artikel 1 att direktivet fastställer åtgärder
som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de
negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska resursanvändningens
allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna användning.
Avfallshierarkin
Enligt ramdirektivet, artikel 4, ska den så kallade avfallshierarkin gälla som prioriteringsordning
för avfallslagstiftningen och avfallspolitiken. Hierarkin anger att avfall ska:
1.
2.
3.
4.
5.

Förebyggas
Förberedas för återanvändning
Återvinnas
Annan återvinning, t.ex. genom energiåtervinning
Bortskaffas

Direktivet ställer krav på medlemsstaterna att se till att avfall hanteras i enlighet med
avfallshierarkin, samt att detta sker utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön. Vissa
typer av avfall har egenskaper som gör dem olämpliga att återvinna, och en dåligt fungerande
återvinning kan leda till en diffus spridning av farliga ämnen. I direktivet föreskrivs därför
medlemsstaterna att främja det alternativ som ger bäst resultat för miljön som helhet. Avvikelser
kan därför krävas när det är motiverat med hänsyn till påverkan från hela produktens livscykel.
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Biprodukter
Artikel 5 anger att ett ämne eller föremål som uppkommer genom en produktionsprocess och
inte är huvudprodukten, kan betraktas som en biprodukt i stället för avfall om följande villkor
uppfylls:
a. Det ska vara säkerställt att ämnet eller föremålet har en avsättning?.
b. Ämnet eller föremålet ska kunna användas direkt utan någon annan bearbetning än
normal industriell praxis.
c. Ämnet eller föremålet ska produceras som en integrerad del i en produktionsprocess.
d. Den fortsatta användningen ska vara laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska uppfylla alla
relevanta produkt-, miljö- och hälsoskyddskrav för den specifika användningen och inte
leda till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa.
End Of Waste
Artikel 6 anger att ett visst specifikt avfall ska upphöra att vara avfall när det har genomgått ett
återvinningsförfarande, inbegripet materialåtervinning, och uppfyller specifika kriterier utifrån
följande villkor:
a. Ämnet eller föremålet ska användas allmänt för specifika ändamål.
b. Det ska finnas en marknad för eller efterfrågan på ämnet eller föremålet.
c. Ämnet eller föremålet ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika ändamålen och
för befintlig lagstiftning och normer för produkter.
d. Användning av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till allmänt negativa följder
för miljön eller människors hälsa.
Observera att kriterierna vid behov ska inbegripa gränsvärden för förorenande ämnen och ta
hänsyn till ämnets eller föremålets eventuella negativa miljöeffekter.
Avfallsförordningen
Avfallsförordningen (SFS 2011:927) innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering
(bl.a. avskaffning, tillstånd- och anmälningsplikt).  För vissa avfallsslag och viss avfallshantering
finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter. Observera att denna
förordning inte gäller för utvinningsavfall som omfattas av förordnigen för utvinningsavfall
(SFS 2013:319).
Klassificering av avfall
Avfall som ska användas för anläggningsändamål omfattas av avfallsförordningens bestämmelser
om hur avfall ska klassificeras. För att avgöra avfallets klassificering krävs kunskap om avfallets
innehåll t.ex. huvudbeståndsdel, funktion, innehåll av farliga ämnen eller geotekniska egenskaper
som kan antas farliga. För att kunna göra denna bedömning kan det behövas information om
avfallets ursprung (verksamhet, process, kemikalieanvändning etc.).  Observera att det inte är
lämpligt att enbart använda sig av avfallsklassificering vid bedömning om huruvida ett avfall
lämpar sig för anläggningsändamål, detta eftersom avfallsklassning inte tar hänsyn till risken i
en specifik användning.
Transport av avfall
Enligt 36 § SFS 2011:927 krävs det ett särskilt tillstånd för att yrkesmässigt transportera avfall
eller transportera avfall som har uppkommit i en yrkesmässig verksamhet. Detta gäller om:
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a. Transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 10 ton avfall eller mer än
50 kubikmeter avfall.
b. Transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kilogram farligt avfall
eller mer än 100 liter farligt avfall.
c. Avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor.
d. Avfallet innehåller cyanid, kadmium eller PCB-produkt (SFS 2011:1239).
Undantag och precisering av 36 § finns beskrivna i 37-41 §.
Naturvårdsverket får enligt 43§ meddela föreskrifter om att anmälningsplikt ska gälla i stället
för tillståndsplikt enligt 36§ i fråga om avfall som inte är farligt avfall, se NFS 2005:3.
54§ Den som bedriver en verksamhet med återvinning eller bortskaffande som är tillståndseller anmälningspliktig enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska för varje slag av avfall som hanteras i verksamheten föra anteckningar om:
1.
2.
3.
4.

Varifrån avfallet kommer
De metoder för återvinning eller bortskaffande som används
Den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas årligen
Vart avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas.

Observera att anteckningarna ska bevaras i minst tre år.
Vad gäller införsel och utförsel av avfall regleras detta av 65-70§ SFS 2011:927
Transport inom EU
Det allmänna förfarandet med vilket det är tillåtet att transportera avfall inom gemenskapen
(EU) med eller utan transitering genom ett tredjeland regleras i artikel 3 (1013/2006).
Transporter som sker med avsikt att bortskaffa avfall skall av förfarandet omfattas med
skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med bestämmelserna i
avdelning II. För återvinning beror omfattandet av förfarandet på vilken typ av avfall det rör sig
om. För transport av avfall avsett för återvinning som omfattas av allmänna informationskrav,
som fastställs i artikel 18, om mängden transporterat avfall överstiger 20kg. Vad som gäller för
respektive avfall regleras i förordningen.
Många material definieras enligt miljöbalken som avfall. Naturvårdsverket har tagit fram nivåer
som illustrerar vad som kan anses utgöra mindre än ringa föroreningsrisk (MRR) (tabell 1).
Observera att dessa snarare är till för att fungera som vägledning och är därför inte rättsligt
tillämpningsbara. Detta beror på svårigheten i att ta fram nivåer och riktvärden när det även är
andra faktorer (så som mängd, hur och vart materialet ska användas) som ska vägas samman
innan det går att göra en relevant riskbedömning. Gränsen mellan ringa föroreningsrisk (RR)
och föroreningsrisk bör dras vid de fall där det är motiverat att ha en tillståndsprövning för att på
så sätt säkerställa att miljöbalkens mål verkligen uppfylls. Observera att om ett avfall innehåller
sulfider ska avfallet ha en neutraliseringspotential som är tre gånger större än den syrabildande
potentialen. Mer information om vad en anmälan/tillståndsansökan bör innehålla går att finna i
Naturvårdsverket, 2010 . Om ett material klassas som avfall eller produkt har stor betydelse för
vilka regler som gäller för användning.
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Tabell 1. Rekommenderade värden för haltinnehåll i fasta material samt dess lakvätska Naturvårdsverket, 2010).

Mindre än ringa föroreningsrisk
Element

Halter
[mg/kg TS]

Utlakning Co L/S=0,1
[mg/kg]

Utlakning L/S=10
[mg/kg]

Arsenik
Bly
Kadmium
Koppar
Krom (tot)
Kvicksilver
Nickel
Zink
Klorid
Sulfat
PAH-L
PAH-M
PAH-H

10
20
0,2
40
40
0,1
35
120
0,6
2
0,5

0,01
0,05
0,01
0,2
0,2
0,001
0,1
1
80
70
-

0,09
0,2
0,02
0,8
1
0,01
0,4
4
130
200
-

För avfall innehållande sulfider gäller att avfallet ska ha en neutraliseringspotential (NP) som är tre gånger så stor som
den syrabildande potentialen (AP)

3.2

Direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin

Syftet med direktivet (2006/21/EG) är att fastställa åtgärder, förfaranden och riktlinjer för att
förebygga eller i möjligaste mån begränsa sådan skadlig inverkan på miljön, särskilt vatten,
luft, jord, fauna, flora och landskap, och därav hot mot människors hälsa som kan uppkomma..
Komplement till utvinningsdirektivet är Komplettering av definitionen av inert avfall (2009/359/
EG), Komplettering av tekniska krav på karakterisering av avfall (2009/360/EG), Definitionen
av kriterierna för klassificering av avfallsanläggningar (2009/337/EG) och Tekniska riktlinjer
för upprättande av den finansiella säkerheten (2009/335/EG). Komplement så som definitionen
av inert avfall har implementerats i svensk lagstiftning i och med den nya förordningen om
utvinningsavfall (SFS 2013:319).
Finansiell säkerhet
Artikel 14 1§ föreskriver att innan verksamhet som omfattar uppsamling eller deponering
av utvinningsavfall i en avfallsanläggning inleds, skall den behöriga myndigheten kräva
en finansiell säkerhet (till exempel i form av en garantisumma, inbegripet industristödda
gemensamma garantifonder) eller motsvarande, i enlighet med förfaranden som skall fastställas
av medlemsstaterna så att:
a. Alla skyldigheter enligt det tillstånd som utfärdats i enlighet med detta direktiv har
uppfyllts, inbegripet bestämmelser om åtgärder efter stängning.
b. Det alltid finns tillräckliga medel tillgängliga för att rehabilitera det område som påverkats
av avfallsanläggningen, i enlighet med vad som beskrivs i den avfallshanteringsplan
som utarbetats i enlighet med artikel 5 och som krävs för det tillstånd som föreskrivs i
artikel 7.
Förordningen om utvinningsavfall

Förordningen om utvinningsavfall (SFS 2013:319) innehåller bestämmelser om försiktighetsmått
för att förebygga eller i möjligaste mån begränsa skadliga effekter på människors hälsa och
miljön. Detta gäller vid hantering av avfall från industri som utvinner ämnen och material från
jordskorpan och därefter använder eller bearbetar detta.
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Avfallshanteringsplan
23 § den som bedriver en verksamhet som ger upphov till utvinningsavfall eller driver en
utvinningsavfallsanläggning ska ha en avfallshanteringsplan. Om det i verksamheten finns en
utvinningsavfallsanläggning ska avfallshanteringsplanen i enlighet med 25§ 4st innehålla en
redogörelse för hur anläggningen kommer att stängas ned med:
a. Uppgifter om hur det område som påverkas av anläggningen ska användas efter
stängningen.
b. De uppgifter om anläggningens fysiska stabilitet, högsta värden för utsläpp av
förorenande ämnen, tillämpliga miljökvalitetsnormer och övriga miljökvalitetsmål som
har betydelse för bedömningen. Detta för att säkerställa att det område som påverkas
av anläggningen kan återställas till ett tillfredsställande skick och användas utan att
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, och utan att äventyra
möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna.
c. Redogörelse för de åtgärder som behöver vidtas för säkerställande av anläggningens
stabilitet, avhjälpande, övervakning, återställande av den biologiska mångfalden.
Detta och övriga åtgärder som under och efter stängningen behöver vidtas ska följa
miljökvalitetsnormerna och uppnå miljökvalitetsmål och mål för återställande som
avses i b.
d. Uppgifter om tidsperspektiv för anläggningens påverkan på människors hälsa och miljön
och för de avhjälpandeåtgärder som kommer att behövas.
Verksamhetsutövaren ska i enlighet med 29§ se över avfallshanteringsplanen så snart det
finns anledning till det men minst vart femte år. Ändringar i planen ska snarast anmälas till
tillsynsmyndigheten. Den som enligt 23§ ska ha en avfallshanteringsplan ska i enlighet med 30§
karakterisera det utvinningsavfall som uppkommer eller hanteras i verksamheten så att avfallet
kan hanteras på det sätt som avses i 22§.
3.3

Vattenlagstiftning

Ramdirektivet för vatten och vattenverksamhet
Syftet med direktivet som regleras i artikel 1 (2000/60/EG) är att upprätta ett skydd av
inlandsytvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och grundvatten, för att:
a. Hindra ytterligare försämringar, skydda och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem,
och även terrestra ekosystem och våtmarker som är direkt beroende av akvatiska
ekosystem.
b. Främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av tillgängliga
vattenresurser.
c. Eftersträva ökat skydd och förbättring av vattenmiljön bland annat genom särskilda
åtgärder för en gradvis minskning eller stegvis eliminering av utsläpp och spill av
prioriterade ämnen sker.
d. Säkerställa en gradvis minskning och förhindra ytterligare förorening av grundvatten
och.
e. Bidra till att mildra effekterna av översvämning och torka.
Och därigenom bidra till:
-

Tillräcklig tillgång på ytvatten och grundvatten av god kvalitet som behövs för en
hållbar, balanserad och rättvis vattenanvändning.

8

-

En betydande minskning av förorening av grundvatten.
Skydd för territoriella och marina vatten.
Uppfyllande av målen för relevanta internationella överenskommelser, inbegripet
sådana som syftar till att förebygga och eliminera förorening av den marina miljön.
Detta genom gemenskapsåtgärder enligt artikel 16.3 med det slutgiltiga målet att uppnå
koncentrationer i den marina miljön som ligger nära bakgrundsnivåerna för naturligt
förekommande ämnen och nära noll för av människan framställda syntetiska ämnen.

De miljömål som tas upp i artikel 4 berör främst yt- och grundvattenförekomster men även
speciellt skyddade områden. Dotterdirektivet (2006/118/EG), om skydd för grundvatten mot
föroreningar och försämring, syftar till att skydda vattenförekomster, då främst grundvatten.
Förordning om långlivade organiska föreningar
Syftet och tillämpningsområde för förordningen om långlivade organiska föroreningar och om
ändring av direktiv 79/117/EEG regleras i artikel 1 (850/2004).
Avfall som innehåller eller förorenats med långlivade organiska föroreningar får bortskaffas
eller återvinnas på annat sätt under förutsättningar att föroreningarna understiger bestämda
koncentrationsnivåer. Svenska askor och slagg ligger normalt med mycket god marginal under
koncentrationsnivån för samtliga långlivade organiska föreningar. För förbränningsprocesser
kan däremot t.ex. driftstörningar medföra förhöjda koncentrationer av dioxiner och
dibenzofuraner. Skulle gränsvärdet överstigas får materialet endast deponeras eller användas
som konstruktionsmaterial i en deponi avsedd för farligt avfall och då endast efter stabilisering/
solidifiering enligt bilaga V (850/2004).
3.4

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som uttrycker det miljötillstånd som eftersträvas
för den svenska miljön. Till varje miljökvalitetsmål finns även ett antal preciseringar som ska
konkretisera målets innebörd. Miljömålen ska vara ambitiösa men inte omöjliga att nå. Nedan
presenteras miljökvalitetsmål relevanta för denna rapport.
Begränsad miljöpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs, och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige
har tillsammans med andra länder ett ansvar för att detta globala mål kan uppnås.
Vid framställning av primärt utvunnet material genereras växthusgaser vid t.ex. utvinning,
bearbetning och transporter. Återvinning av avfall kan i vissa fall medföra mindre utsläpp av
växthusgaser jämfört med primärt utvunnet material. En förutsättning är dock att utsläpp från
transport och eventuella åtgärder som krävs för att skydda människors hälsa och miljö inte
överstigen dem vid primärt utvunnet material.
Bara naturlig försurning
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet bara naturlig försurning lyder; ”De försurande
effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten
tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda
tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar”.
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Giftfri miljö
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet giftfri miljö lyder; ”Förekomsten av ämnen i
miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den
biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen
är nära bakgrundsnivåerna”.
Målet innebär att om deponering av avfall sker eller om det används i deponikonstruktionen
så måste det ske på ett sätt som innebär att ämnen inte riskerar att lakas ut och på så sätt skada
miljön.
Grundvatten av god kvalitet
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet lyder; ”Grundvattnet
ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag”.
Vid deponering av olika typer av avfall finns det risk att oönskade ämnen lakar ut och förorenar
omkringliggande vatten. Målet innebär att deponering ska ske på ett sådant sätt att grundvattnet
inte tar skada.
God bebyggd miljö
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö lyder; ”Städer, tätorter och
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö, samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”.
Målet medger en god hushållning av naturresurser dvs. att man bör leta alternativa
användningsområden för material som kan klassas som avfall. Man bör även så långt som
möjligt återvinna/återanvända material istället för att använda sig av jungfruligt material så som
morän i konstruktionen av en deponi.
3.5

Miljöbalken

Miljökvalitetsmålen ovan ger uttryck för den politiska viljan med miljöarbetet, medan miljöbalken
(MB) är ett styrmedel avsett för att bl.a. nå målen. MB syftar till att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
MB ska tillämpas så att:
a. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan.
b. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.
c. Den biologiska mångfalden bevaras.
d. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt användas ur ett ekologiskt, socialt, kulturellt och
samhällsekonomisk synpunkt så att långsiktig god hushållning tryggas.
e. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att kretslopp uppnås.
Allmänna hänsynsregler
De allmänna hänsynsreglerna beskrivs enligt 2 kap. MB och avser att förebygga negativa
effekter av verksamheter samt att öka miljöhänsynen.
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Bevisbörderegeln
Bevisbörderegeln regleras enligt 2 kap. 1§ MB och innebär att det är den som driver eller avser
att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska visa att hänsynsreglerna följs. Det sker bland
annat genom en fungerande egenkontroll.
Kunskapskravet
Kunskapskravet regleras enligt 2kap. 2§ MB och innebär att alla som bedriver eller avser att
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn
till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön
mot skada eller olägenhet.
Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen regleras enligt 2 kap. 3§ MB och innebär att alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Produktvalsprincipen
Produktvalsprincipen regleras enligt 2 kap. 4§ MB med ändring enligt SFS 2006:1014 och
innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som
kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga
om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
Hushållnings- och kretsloppsprincipen regleras enligt 2 kap. 5§ MB och innebär att alla som
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja
möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor
användas.
Skälighetsregeln
Skälighetsregeln regleras enligt 2 kap. 7§ MB och innebär att hänsynsreglerna ska tillämpas i
den utsträckningen att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid skälighetsavvägningen
ska nyttan av skyddsåtgärder jämföras med kostnaderna. Kraven som ställs ska vara
miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. En avvägning får inte medföra att
en miljökvalitetsnorm åsidosätts. Det är den som bedriver en verksamhet som ska visa varför ett
krav på skyddsåtgärd eller andra försiktighetsmått i det enskilda fallet är orimligt.
Skadeansvaret
Skadeansvaret regleras enligt 2 kap. 8§ MB och innebär att alla som bedriver eller har bedrivit
en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar
till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan
anses skäligt enligt 10 kap. MB. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att
ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. Denna paragraf är även känd som ”Polluter Pays
Principle” (PPP).
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Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Med miljöfarlig verksamhet avses:
1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar
i mark, vattenområden eller grundvatten.
2. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra
olägenheter för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1
eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
3. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet
för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande
strålning eller annat liknande (1§,9 kap. MB).
4.
Regeringen får i enlighet med 6§, 9kap. meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att
utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts att
1. Anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig
verksamhet.
2. Släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten.
3. Släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta kan leda till att
mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas.
4. Bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1–3, om den ändras med avseende på
tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat sätt. Lag (SFS 2012:907).
Avvikelser och tillägg till 6§, 9 kap. regleras i 6a-h§.
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas enligt 8§, 9 kap. av mark- och
miljödomstol. Regeringen får dock i enlighet med aktuell paragraf föreskriva att ansökan om
tillstånd för vissa slag av verksamheter skall prövas av länsstyrelsen. Om den miljöfarliga
verksamheten kan antas ha en liten miljöpåverkan, får regeringen föreskriva att en kommunal
nämnd skall pröva frågor om tillstånd. Anmälan om miljöfarlig verksamhet skall enligt
vad regeringen föreskriver göras till generalläkaren, länsstyrelsen eller kommunen. Lag
(SFS 2010:923).
Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
I enlighet med 1§ 6kap. MB skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå i en ansökan
om tillstånd att anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av bestämmelser i dessa kapitel. Regeringen får vidare
föreskriva att det skall upprättas en MKB även i dispensärenden eller andra ärenden enligt
denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken där det behövs för att
kunna bedöma miljöpåverkan. På liknande sätt får regeringen även föreskriva om undantag från
skyldigheten att upprätta en MKB i enlighet med första stycket. Detta för verksamheter vars
miljöpåverkan kan antas bli mindre betydande.
Miljöprövningsförordningen
Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) innehåller bestämmelser om tillstånd- och
anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap. MB. Avfall regleras i 29
kap. och avser tillstånd- och anmälningsplikter för bl.a. mellanlagring, uppläggning och annan
återvinning m.m.
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REACH
Om ett material inte räknas som avfall i enlighet med artikel 6, 2008/98/EG (”End Of Waste”)
kan det istället omfattas av bestämmelserna om krav på registrering m.m. i REACH. REACH
står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals och är en
kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före 1 juni 2007
i EU och Sverige. Syftet med förordningen (1907/2006) är att garantera en hög skyddsnivå
för människors hälsa och miljön, inbegripet främjande av alternativa metoder för att bedöma
ämnens farlighet, samt om ämnet fritt kan cirkulera på den inre marknaden samtidigt som
konkurrenskraft och innovation förbättras. Förordningen fastställer bestämmelser om ämnen
och blandningar i enlighet med definitioner i artikel 3. Bestämmelserna ska gälla tillverkning,
distribuering och användning av dessa ämnen. Förordningen grundas på principen att det
är tillverkaren, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som
de tillverkar, distribuerar eller använder inte har några skadliga hälso- eller miljöeffekter.
Bestämmelserna i förordningen bygger på försiktighetsprincipen. Flertalet restprodukter finns
registrerade i REACH men det betyder inte att de i stor utsträckning används som produkter.
En REACH registrering fungerar i många fall som en innehållsförteckning för materialet, något
som inte är ett krav för att den ska kunna användas i t.ex. anläggningsarbeten, men detta kan
vara en fördel för att skapa en ”erkänd” produkt.
Återvinning i anläggningsarbeten
Naturvårdsverket har tagit fram en handbok gällande återvinning av avfall i anläggningsarbeten
(Naturvårdsverkrt, 2010). Boken är tänkt att vägleda och underlätta återvinning av avfall i
anläggningsarbeten på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Handboken tydliggör befintliga
bestämmelser som berörs vid återvinning av avfall i anläggningsändamål. Vidare ges riktvärden
för när anläggningsarbetet bör räknas som U-, C- eller B-verksamhet samt vad som bör tas
i beaktande vid respektive verksamhet. Vidare ges råd om användande av avfall under och
över tätskikt på deponier. Handboken ger vidare information om rekommenderade gränsvärden
samt vilka undersökningar som rekommenderas av olika typer av avfall innan de används i
anläggningsarbeten. Figur 1 visar de olika prövningsnivåer som finns för användning av avfall
för anläggningsändamål.

Mindre än
ringa risk

Ringa risk

Mer än
ringa risk

U-verksamhet

C-verksamhet
Anmälan

B-verksamhet
Tillstånd

Halt och lakbarhet enligt
NV:s nivåer (se tabell 1)

Låga halter och låg
lakbarhet, platser med
risk undviks

Högre halter och
lakbarhet

Ingen prövning eller
kontroll av plats

Måttliga halter, låg
lakbarhet, särskilt
lämpliga platser

Måttliga halter på plats
där särskilda
skyddsåtgärder krävs

Figur 1 Prövningsnivåer för användning av avfall för anläggningsändamål (Naturvårdsverket, 2010)
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Allmän material- och arbetsbeskrivning
Allmän Material- och Arbetsbeskrivning (AMA) är en modell för tekniska beskrivningar och
administrativa föreskrifter för entreprenörer inom byggsektorn. AMA är utvecklat av specialister
inom olika områden med lång erfarenhet. Detta medför att AMA är verklighetsanpassat och
allmänt vedertaget vad gäller kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande. AMA fungerar
som ett referensverk som beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för vanliga
arbeten i byggsektorn. Detta innebär att om metod refererar till AMA ska denna därmed gälla som
föreskrift i det aktuella projektet (Thåström, 2012). Enligt Svensk byggtjänst är användning av
AMA ett rationellt sätt att specificera en mängd viktiga kvalitetskrav vid utförandeentreprenader.
Genom att projektören anger en kod och rubrik i den tekniska beskrivningen kommer vanligtvis
åtskilliga sidor föreskriftstext automatiskt att gälla. Kommunikationen mellan projektör och
entreprenör blir på detta sätt entydlig (Svensk byggtjänst.).
En AMA är specifik, vilket resulterar i att om alternativa material används, t.ex. restprodukter,
måste AMA frångås. Att frångå AMA är inte praxis vilket resulterar i en mer tidskrävande
process då en specifik material- och arbetsbeskrivning måste sammanställas för varje enskilt
fall.

4 Restprodukter
4.1 Stål- och metallslagg
Framställning av stål och metaller uppkommer genom flertalet olika metallurgiska processer
(figur 2). Ursprungsmaterialet är huvudsakligen malm eller skrot (annan typ av metallutvinning
förekommer men behandlas ej här) vilka i sig innehåller oönskade ämnen. Vilka dessa ämnen är
beror på ursprungsmaterialet och dess renhet samt vilken typ av stål som avses framställas eller
vilken typ av metall som utvinns. Genom att smälta malm eller skrot och sedan tillsätta syre
bildas oxider. Tillsats av ämnen med basisk karaktär, så som kalksten, bränd kalk eller dolomit,
gör att orenheter binds samman. Det är detta som benämns slagg. Slaggen lägger sig vanligen
som ett skikt ovan smältan och fungerar därmed som en termisk isolator vilket begränsar
smältans värmeförlust. Slaggskiktet kan på detta sätt också förhindra metaller i smältan från att
oxidera vilket kan vara både bra och dåligt beroende på om metallerna är önskvärda eller skulle
räknas som orenheter. Det finns ett flertal olika sorters slagg och dessa skiljer sig åt beroende på
i vilket processteg de uppkommer, samt mellan olika företag trots att processteget är likvärdigt.
Mängden slagg som bildas varierar beroende på processteg (90-150 kg/ton råjärn) och minskar
i takt med ökat antal processteg. Generellt sett så bildas mer slagg vid malmbaserad än vid
skrotbaserad produktion. Vilka företag som producerar respektive slagg och i vilka mängder
finns sammanställt i tabell A.1 i bilaga A. De största producenterna av slagg är SSAB (järnslagg)
i Luleå och Oxelösund, och av Boliden, Rönnskär (basmetallslagg, järnsand).
4.1.1

Malmbaserad slagg - Råjärntillverkning

Masugnsslagg (BFS- Blast Furnace Slag)
Masugnen är det första steget i tillverkning av stål från järnmalm som reduceras med hjälp av
kol. De slutliga produkterna från detta steg är råjärn och masugnsslagg, som beroende på vald
kylmetod definieras ytterligare; luftkyld masugnsslagg (hyttsten) och vattenkyld masugnsslagg
(hyttsand). I Sverige används järnmalmspellets bestående av hematit (Fe2O3) med koks som
reduktionsmedel (Adolfsson, 2006). Förutom koksen tillsätts kol och briketter. Kalksten tillsätts
som slaggbildare för att avlägsna orenheter från råjärnet (Sherif, 2008) och sänker också
smältpunkten hos silikatrika mineral i malmen. Detta resulterar i en lättflytande slaggsmälta som
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Figur 2 Schematisk skiss över olika produktionssteg vid stålframställning

pga. lägre densitet än järnsmältan flyter ovanpå denna (Lindberg, 2004). Genom att kontrollerat
tillsätta pellets, koks och kalk utifrån noggranna beräkningsmodeller går det att styra såväl
råjärnet som masugnsslaggens sammansättning (Jernkontoret, 2012). I masugnen produceras
ungefär 150kg slagg/ton råjärn (Adolfsson, 2006). Mängden slagg varierar dock beroende på
malmens Fe-halt. Ju lägre halt desto mer slagg bildas (Lindberg, 2004) se tabell A.1 i bilaga
A. De kemiska och fysikaliska egenskaperna samt den mineralogiska sammansättningen för
hyttsten och hyttsand är sammanställd i tabell A.2 och A.3 i bilaga A.
Luftkyld masugnsslagg – Hyttsten
När råjärn och masugnsslagg separeras, transporteras den flytande slaggen till gjutbäddar för
att svalna och erhåller då en kristallin struktur. Den kan därefter krossas och skiktas till olika
sorteringar av hyttsten (Jernkontoret, 2012). Den kemiska sammansättning kan skilja sig något
mellan olika producenter men de geometriska och geotekniska egenskaperna är dock tämligen
lika vilket också medför att de tekniska egenskaperna är relativt lika (Vägverket, 2005). Den
kristallina strukturen hos hyttsten och att den till största del består av kalciumsilikater (CaxSiyOz)
samt andra tekniska fördelar gör att hyttstenen lämpar sig speciellt bra som ballast inom vägoch anläggningssektorn. Exempel på tekniska fördelar är låg densitet, pozzolana egenskaper,
tjälisolerande förmåga samt hög hållfasthet och stabilitet. Dessa tillsammans gör det ofta
möjligt att dimensionera tunnare vägkroppar med bibehållen livslängd. Detta gör hyttsten till ett
kostnadseffektivt men även miljömässigt smart alternativ (Jernkontoret, 2012). SSAB i Luleå
och Oxelösund har en produktion av hyttsten på 380-490 kton per år (tabell A.1., bilaga A).
Kalcium (CaO) och Kisel (SiO2) står för omkring 30-35 % vardera av det totala innehållet i
hyttsten Basisiteten (förhållandet mellan CaO och SiO2) ligger som följd av detta på 0,9-1 (tabell
A.2, bilaga A). Andra grundämnen som förekommer är Al och Mg, uttryckt som oxider ca 12 %
respektive ca16 % av innehållet. Titan återfinns i koncentrationer strax över 2 % (uttryckt som
oxid) medan grundämnen så som Fe (FeO), K (K2O), Mn (Mn2O3) och Na (Na2O) återfinns i
koncentrationer ca1,3%. Hyttsten innehåller förutom dessa element även en mindre andel S >1
% (Merox, 2010). Den mineralogiska sammansättningen av hyttsten finns sammanställd i tabell
A.3 i bilaga A.

15

Vattengranulerad masugnsslagg – Hyttsand
När råjärn och masugnsslagg skiljs åt transporteras den flytande slaggen till avsedda
vattenbassänger där den begjuts med vatten under högt tryck, s.k. granulering. Resultatet blir
en sandliknande produkt med kornstorlek mellan 0 och 4 mm. Efter granuleringen siktas och
torkas hyttsanden. Tack vare den snabba nedkylingen får hyttsand en amorf/glasig struktur,
vilket i sin tur tillsammans med andelen Ca/Si ger bra pozzolana egenskaper (Jernkontoret,
2012). Hyttsand tillverkas endast i Oxelösund, ca 40 000 ton/år. (tabell A.1, bilaga A).  Kalcium
(CaO) och Si (SiO2) står för omkring 30% vardera av det innehållet i hyttsand. Basisiteten
ligger som följd av detta på 0,9-1,0. Andra grundämnen är Al (Al2O3) och Mg (MgO) som står
för omkring 12 % respektive 16 % av innehållet. Titan (TiO2) återfinns i koncentrationer strax
över 2 % medan element så som Fe (FeO), K (K2O), Mn (Mn2O3) och Na (Na2O) återfinns i
koncentrationer <1% (SSAB, 2010).
Hyttsanden passar, pga. sin låga densitet, som lättfyllnadsmaterial då markförhållandena kräver
en lätt och stark vägkropp. Hyttsand används även som råvara vid cementtillverkning. Den
har potential att användas som filtermaterial, del för fastläggning av fosfor i avloppsvatten
eller i vatten från åkermark, dels för fastläggning av metaller i dagvatten och lakvatten (SSAB
Merox AB, 2010). Genom att finmala torkad hyttsand kan ett s.k. latent hydrauliskt bindmedel
framställa. Denna produkt benämns Merit 5000. Produkten är CE-märkt och P-märkt som tillsatt
material typ II för användning i betong, bruk och injekteringsbruk. Förutom som tillsatsmaterial
till betong används Merit 5000 i golvspackel samt som bindemedel vid stabilisering/solidifiering
av förorenade sediment och muddermassor samt vid markstabilisering (Jernkontoret, 2012).
Kemiska och fysiklasika parametrar är sammanställda i tabell A.2 i bilaga A.
LD-slagg-råståltillverkning
LD-slagg bildas i andra steget i tillverkning av stål från malmbaserad produktion där
råjärnssmältan från masugnen vidarebehandlas i en syrgaskonverter. Smältan blåses med syrgas
under hög hastighet. Slaggbildare av basisk karaktär, såsom bränd kalk och/eller dolomit tillsätts
för bildande av oxider främst av C, Fe, Si och Mn.
I takt med att kalken löser sig så tjocknar slaggen. Mängdmässigt kommer i huvudsak Fe att
oxideras eftersom det är det mest förekommande elementet i smältan. Hög hastighet på den
inblåsta luften orsakar att droppar av metall och metalloxid stänker upp i den bildade slaggen
som ligger som ett skikt ovanför smältan. Detta betyder att det kommer att ske viktiga reaktioner
i slaggfasen. Bland annat så kommer kol och metall att oxideras av den FeO som hamnat i
slaggen. I takt med att kolfärskningen avtar i slutet av blåsningen så avtar även omrörningen.
Detta leder till att reduktion av FeO avtar vilket ger en kraftig ökning av FeO i slaggen. Detta steg
är det som kännetecknar LD-processen och är den som leder till att LD-slagg får sin speciella
karaktär (Uggla & Ekerot, 2004). Den flytande LD-slaggen tappas till en slaggryta för att sedan
transporteras till gjutfacken där den får svalna. LD-slaggen bryts därefter upp och behandlas i
separationsverk för att möjliggöra återanvändning av ev. medföljande stål. LD-slaggen siktas i
olika fraktioner som produkten LD-sten (Jernkontoret, 2012).
LD-slagg kan vara inhomogen och instabil pga. oreagerad kalk. Den har därför lätt för att
sönderdelas eller omvandlas i kontakt med fukt. Sönderfallet är svårkontrollerat och kan ge en
ganska stor ökning i volym. Vanligtvis sker sönderfallet under första året när slaggen lagras på
hög. Det finns dock exempel där fasomvandling med volymökning på uppemot 30 % skett efter
10 år (SSAB Merox AB, 2012). De vanligast förekommande grundämnena i LD-slagg är Ca
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(CaO) och Fe (FeO) som står för cirka 45 % respektive 24 % av det totala innehållet , uttryckt i
oxider, medan Si (SiO2) endast är 12 %. Magnesium (MgO), Mn (MnO) och Al (Al2O3) är ca 8
%, 4 % respektive 2 % vardera. Svavel återfinns i lägre koncentrationer ca 0,1 % (SSAB Merox
AB, 2012). LD-sten används framförallt som slaggbildare i masugnar, där den ersätter en stor
mängd jungfrulig kalksten. LD-sten används även som råvara vid mineralullstillverkning samt
som fyllnadsmaterial till vallbyggnad och avjämning av deponier (Jernkontoret, 2012; SSAB
Merox AB, 2012) (tabell A.2 i bilaga A). Jämförelser av kemiska och fysikaliska parametrar
och egenskaper finns i tabell A.2 i bilaga A, samt mineralogisk sammansättning i tabell A.3
i bilaga A.
4.1.2

Skrotbaserad slagg - Råståltillverkning

Ljusbågsugnsslagg-EAF slagg
Ljusbågsugnen är första steget i tillverkning av stål från skrot, och används för att kunna
öka temperaturen för smältning av stål. De slutliga produkterna från detta steg är råstål och
ljusbågsugnsslagg (EAF-slagg). Denna typ av ståltillverkning används både för framställning
av låglegerat stål och av rostfritt eller andra typer av höglegerat stål. Fosfor, S, Si och i vissa fall
kol avlägsnas från smältan genom tillsats av syre till smältan vilket gynnar bildningen av oxider.
Tillsats av bränd kalk, dolomit och i vissa fall även flusspat (CaF2) och sand fungerar som
slaggbildare i EAF-slagg (Adolfsson, 2006; Engström, 2010). Om dolomit används i processen
ökar det halten MgO vilket kan ge problem med volymökning i den färdiga slaggen (Motz &
Geiseler, 2001). Den färdiga slaggen tippas ur ljusbågsugnen till en slaggryta, alternativt ett
golv, och transporteras till ett särskilt slagghanteringsområde där den vattenkyls och torkas
innan den genomgår en sortering och metallseparering (Jernkontoret, 2012). När stål med hög
legeringshalt tillverkas är själva legeringsvärdet en viktig parameter att ta hänsyn till. Därför
används ett reducerande körsätt för att möjliggöra behållandet av Fe och legeringar i stålsmältan.
Detta innebär att tillförsel av reduktionsmedel (ferrokisel och Al) är nödvändig, vilket gör
slaggen mindre basisk än vad den annars skulle ha varit (Jernkontoret, 2012). Slaggmängden
som produceras är ca 110-120 kg/ton råstål (Jernkontoret, 2014).   Information om mängder
se tabell A.1, bilaga A. Höglegerad EAF-slagg tillverkas i Avesta för Outokumpu Stainless
AB, Sandviken för Sandvik, Hagfors för Uddeholms AB samt för Erasteel Kloster AB. Ingen
information var tillgänglig för Sandvik och Erasteel Kloster AB. För mängder för de specifika
företagen se tabell A.1 bilaga A.
Vid tillverkning av låglegerat stål är processtider och energi de styrande parametrarna. Detta
medför att ett oxiderande körsätt är att föredra. Följden blir då framförallt en högre Fe-halt i och
det i sin tur innebär en något hårdare och tyngre slagg än den från framställning av höglegerad
ljusbågsugnsslagg (Jernkontoret, 2012; Engström, 2010). Ingen information finns tillgänglig för
Ovako Bar AB och Scana Steel Björneborg. Fallande mängd för Höganäs och Ovako Hofors AB
se tabell A.1 i bilaga A.
EAF-slagg har stora variationer av geotekniska egenskaper. Den förekommer i allt från
grovkornigt material till sönderfallande fint pulver som uppvisar pozzolana egenskaper.
Se fler egenskaper i tabell A.2 bilaga A. EAF-slagg visar även på stora variationer i kemisk
sammansättning. För jämförelse av fysikaliska och kemiska egenskaper samt mineralogi med
andra typer av slagg se, tabell A.2 och A.3 i bilaga A.
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EAF-slaggen har framförallt potential att användas som konstruktionsmaterial vid
markkonstruktioner t.ex. som bärlager eller som ballastmaterial i asfalt. Det finns möjlighet att
sikta EAF-slaggen till önskad storlek och även krossa den till lämplig fraktionsstorlek. Eftersom
det förekommer sönderfall av slaggen (mycket liten skala) kan denna del siktas bort och blandas
och användas i bärlaget etc. För Höganäs AB används EAF-slaggen som utfyllnadsmaterial
tillsammans med andra massor för igenfyllnad av ett stort område i anslutning till Halmstad
hamn. EAF-slaggens kemiska sammansättning gör att den även kan användas som råmaterial
för tillverkning av exempelvis stenull. För Ovako Hofors AB används slagg till stor del i
konstruktion av egna deponin, både som terrassering och avjämningsskikt samt för stabilisering
av slam.
AOD-slagg-Rostfritt stål
Vid tillverkning av rostfritt stål är AOD-konvertern oftast processteget efter ljusbågsugnen
för skrotbaserad produktion. Här minskas syretillförseln genom att delvis ersätta syret med
inert gas (kväve och/eller argon), för att kolhalten utan att oxidera stora mängder värdefulla
legeringar (främst krom). Reaktionerna i AOD-konvertern är oftast så exoterma att externt skrot
måste tillföras (kylskrot) för att på så sätt åstadkomma en temperaturreglering. Efter detta steg
innehåller slaggen mest metalloxider som reduceras genom tillsättning av reducerande ämnen
(Si och/eller Al). Detta genererar en slagg som till största del består av kalk samt Si och Al-oxid.
Eftersom S innehåll i stål förstör dess egenskaper är svavelrening väsentlig. Detta görs genom
tillsättning av bränd kalk eller, i de fall slaggen inte är smält, flusspat för att sänka viskositeten
så att avsedda reaktioner sker fortare (Jernkontoret, 2012). AOD-slaggen krossas och separeras
på sitt metallinnehåll innan den deponeras.
AOD-slagg visar ofta sönderfallande egenskaper genom bildandet av γ-Ca2SiO4 (Engström,
2010). Kalcium (CaO) är det dominerande ämnet i AOD-slagg och står för 48-49 % av det totala
innehållet. Si (SiO2) är det näst mest förekommande grundämnet med koncentrationer 18-32 %,
medan halten Al (Al2O3), magnesium (MgO) och flor (CaF2) är ca 3 %, 6 % respektive 1-6 %.
Järn (FeO), Mn (MnO) och krom (Cr2O3) återfinns ikoncentrationer ≤1 %. För mer information
om de kemiska och fysikaliska egenskaper, samt mineralogi se tabellerna A.2 och A.3 i
bilaga A.
Skänkugnsslagg (LF-slagg)
Skänkugnsslagg (LF-slagg) produceras vid de flesta verk och fungerar då som ett slutsteg. I
detta steg behandlas smälta från LD-konverter, ljusbågsugn såväl som AOD-konverter. I detta
steg sker raffinering av stålet. Cirka 10-20 kg slagg/ton råstål bildas (Jernkontoret, 2014).
Det finns olika sammansättningar på skänkslagg men det är vanligt med en betydande andel
Al2O3 och γ-Ca2SiO4. LF-slaggen är av sönderfallande karaktär, dels pga. fasomvandling i
svalningsförloppet men även som följd av innehållande fri kalk (CaO). Som följd av sönderfallet
är materialet dammande vilket påverkar hantering. Slaggen kan uppvisa pozzolana egenskaper.
Skänkslagg har potential att användas som ersättning för eller komplement till cement, bl.a.
som bindmedel i. briketter (för masugn). Skänkslagg visar även potential för stabilisering av
mark och för konstruktion av tätskikt på deponier. Slagg kan även användas som filler i betong
och det finns tom en potential att använda slaggen som kalkkälla vid cementtillverkning. En
annan användning av skänkslaggen är som råvara vid mineralullsframställning (Jernkontoret,
2012). Relativt små mängder produceras. För information om mängder för specifika företag se
tabell A.1 bilaga A. Ingen information fanns tillgänglig för Ovako Bar AB, SMT, Scana Steel
Björneborg och bristande information om SSAB EMEA AB. Mer information om de kemiska
och fysikaliska egenskaperna, samt mineralogi, se tabellerna A.2 och A.3 i bilaga A.
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Tunnelugnsslagg
I tunnelugnen tillverkas järnsvamp vilket är järnmalm som reducerats till ett poröst material
(råvara till stål- och järnpulver) och parallellt med detta även tunnelugnsslagg (TU-slagg).
Processen i tunnelugnen räknas inte till de huvudsakliga tillverkningsvägarna för järn- och
ståltillverkning. Råmaterialet till TU-slagg är kalksten och koks som blandas och processeras
enligt styrda recept. I tillverkningsprocessen reagerar en stor del av kolet i den tillsatta koksen
i kemisk reaktion med syret i den järnmalm som är råmaterialet för tillverkning av järnsvamp.
Kalkstenens huvudsakliga uppgift är att binda eventuella föroreningar från koks och i viss mån
även från järnmalmen. Samtidigt bränns kalkstenen och blir till bränd kalk. En stor del av TUslaggen recirkuleras för att återföra den del av kol som finns i TU-slaggen. Fallande mängder
är relativt små (tabell A.1, bilaga A). TU-slaggen består till största del av oreagerad koks och
CaO men även en del SiO2. Dessutom finns det en mindre mängd rent järn som kommer från
järnsvampen. Kalkinnehållet gör att TU-slaggen i många fall kan användas som alternativ till
bränd kalk trots den relativt låga kalkhalten (ca 40 %). Exempel på användningsområden är
markstabilisering och som jordförbättringsmedel. Mängden koks i TU-slaggen medför att det
finns en relativt hög energimängd som kan tas tillvara på i t.ex. förbränningsanläggningar.
4.1.3

Övrig slagg

Ferrokromslagg
Ferrokromslagg bildas vid framställning av ferrokrom, vilket är en malmbaserad produktion
och använda som råvara vid framställning av legerat stål. Ferrokromslagg har en relativt hög
styvhet (bärighet) i en packad markkonstruktion. Materialet är något tyngre än motsvarande
naturmaterial och är väl dränerande med en relativt låg kapillärstigningsförmåga. Det är
även beständigt mot nötning vilket medför att det kan användas i bitumenbundna slutlager
(asfaltbeläggning) och i bärande fyllningar. Ferrokromslaggen har en låg men ändå påtaglig
värmeisolerande förmåga vilket innebär att den kan vara fördelaktig som tjälisolerande skikt
i ett skyddslager mot tjälinträngning (Jernkontoret, 2012). Huvudsaklig producent är Vargön
Alloys AB, ca 90 kton per år. Information om specifika egenskaper saknas.
Plasmaugnsslagg
Plasmaugnsslagg produceras vid upparbetning av stoft och annat metallhaltigt avfall från
tillverkning av rostfritt stål. Upparbetningen sker i en plasmaugn som liknar en masugn. Slagg
kännetecknas främst av att den är mekaniskt stabil och har lägre densitet än motsvarande naturliga
material. Plasmaugnsslagg innehåller huvudsakligen åkermanit (Ca2MgSi2O7) men innehåller,
pga. ofullständig separation vid tappning, även en mindre mängd metall. Denna metall kan till
stor del, efter sortering behandling, återvinnas och utnyttjas som råvara för rostfri tillverkning.
Plasmaugnsslagg har mest använts som byggmaterial på tippar men prov har även gjorts för
asfalt, förstärkningslager i vägar samt grundläggning av asfalterade ytor inom industriområden.
I pågående projekt undersöks slaggens möjlighet att ersätta bergkross i flera applikationer.
Cu-slagg - Järnsand
Järnsand är en vattengranulerad slagg som uppkommer vid framställning av koppar vid
Rönnskärsverket. Vid kopparframställning tillsätts ren kvartssand (SiO2) som slaggbildare.
Under processen förenar sig kvartsen med järnet i en kopparslig och bildar slagg. Metaller (främst
Zn och Pb) i slaggen drivs av genom slaggförågning (injektion av luft och kol). Den fumade
slaggen tappas till en sättningsugn där rester av koppar och halvmetaller avskiljs. Slaggfasen
i sättningsugnen granuleras till järnsand genom snabbkylning i en vattenstråle (Jernkontoret,
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2012). Järnsanden är amorf och har god värmeisolerande och dränerande egenskaper. Den
är jämn i kvaliteten och har liten kapillär stighöjd (10-15 cm). Järnsanden kan packas och är
lätt att hantera. Egenskaperna kommer sig av materialets homogena kornstorleksfördelning
och glasartade ytstruktur i kombination med den kantiga kornformen. Detta leder till en hög
porositet och god bärighet. Järnsanden innehåller obetydligt med finmaterial så den dammar
därför normalt inte. Järnsand domineras av mineralet fayalit (Mg,Fe,Mn)2SiO4, men spårmetaller
kan förekomma, främst Cu och Zn. Dessa är hårt bundna i silikater vilket gör dem stabila och
svårlakade. Järnsanden används i tillämpningar där ett termiskt isolerande, kapillärbrytande
och svagt dränerande sandliknande material behövs. Den används därför vid anläggande av
vägar och planer samt vid grundläggning av byggnader. Järnsand har använts inom Skellefteå
kommun med omnejd under närmare 40 år. Fallande mängd vid Rönnskär är ca 250-300 kton
årligen.
4.1.4

Egenskaper

Volymexpansion
En grundförutsättning för att slagg ska fungera som konstruktionsmaterial är att den är stabil.
En del slagg innehåller en viss andel fri kalk (CaO) och/eller periklas (MgO) som i kontakt med
vatten hydratiseras. Detta leder till en volymexpansion som ofta resulterar i att slaggen faller
sönder. Hydratisering av fri kalk sker ganska omgående efter att den kommit i kontakt med
vatten medan den för periklas är mycket långsammare och i vissa fall kan ta flera år.  Slagg
som innehåller periklas t.ex. AEF, AOD och LF-slagg (tabell A.3, bilaga A), kan detta få stora
konsekvenser för en konstruktion eftersom det i och med volymexpansionen riskerar att bildas
sprickor i konstruktionen.
För att undvika risken för volymexpansion finns det enligt Motz & Geiseler (2001) ett antal
tillämpningssätt med vilka det går att behandla slaggen. Bestämning av andelen fri kalk sker
genom att analysera slaggen medan den fortfarande är flytande. Slagg med lågt kalkinnehåll
skiljs från den med högt innehåll redan när den hälls ut för att stelna. Denna metod fungerar bara
om slaggen produceras utan tillskott av dolomit (källa till bildning av periklas). Genom att lagra
slaggen utomhus en tid efter stelning bildas Ca(OH)2 vilket kan påskyndas genom att slaggen
sprayas med vatten. Detta är dock tidskrävande och upptar stort utrymme. Volymexpansionen
och därmed även sönderfall av slaggen gör att materialet blir mer finkornigt än vad det annars
skulle ha varit. Slaggen kan medan den fortfarande är i flytande form vidarebehandlas med syre
och torr sand. Detta gör att den fria kalken löses upp och blir kemiskt bunden. Denna metod
minskar slaggens basisitet (CaO/SiO2). Volymexpansion förekommer främst för LD- och LFslagg men även för vissa typer av EAF-slagg. En hel del arbete genomförs med avseende på att
kunna framställa en stabil slagg med avseende på just volymexpansion och sönderfall. Notera
att sönderfall även förekommer för AOD-slagg men i detta fall beror den på en fasomvandling
av dikalciumsilikat (γ-Ca2SiO4) och inte hydratisering av fri kalk eller periklas. Sönderfallet för
LF-slagg kan till viss del, förutom andelen fri kalk, bero på fasomvandling.
Fysikaliska och tekniska egenskaper
En sammanställning över de geokemiska och geotekniska egenskaperna samt mineralogin
för slagg visas i tabellerna A.2 och A.3 i bilaga A. För några slaggtyper saknas information.
Motz & Geiseler (2001) har jämfört tekniska egenskaper hos LD- och EAF-slagg i förhållande
till naturliga stenmaterial (däribland granit). De konstaterade att undersökta slagg presterar
jämförbart och i vissa fall till och med bättre vad gäller undersökta egenskaper, så som
vidhäftning och vattenadsorption. Andreas et al (2012) beskriver EAF-slagg som ett hårdare
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och mer slitstarkt material än krossat berg. Maslehuddin, et al. (2003) har undersökt mekaniska
egenskaper och hållbarhetsegenskaper hos EAF-slagg (sönderfallen) och jämfört resultaten
med krossad kalksten för betong. Resultaten indikerar, med avseende på vattenpermeabilitet,
pulshastighet, dimensionstabilitet och armeringskorrosion att egenskaperna var bättre för EAFslagg än för krossad kalksten, bland annat genom lägre andel vattenabsorption (0,85 %) och
lägre volym av genomsläppliga tomrum (10,04-13,58%). Notera dock att EAF-slaggen väger
mer än den krossade kalkstenen.
Tjälisolerande förmåga
En del slagger uppvisar låg värmekonduktivitet, dvs. de är goda isolatorer och innehar en
tjälisolerande förmåga. Detta gäller speciellt för hyttsten och järnsand men även delvis för
ferrokromslagg. Vad gäller konstruktion av vägkroppar så resulterar detta i att mindre mängd
material krävs för slagg jämfört med naturliga material. Detta gäller inte bara för konstruktion
av vägkroppar utan kan även tillämpas på andra områden där god tjälisolerande förmåga är av
vikt.
Kemiska egenskaper
En jämförelse av kemiska egenskaper mellan olika slaggtyper finns i tabell A.2, och en
sammanställning av innehållande mineral och kemiska föreningar i tabell A.3, Bilaga A. Slagg
är en fast blandning av olika typer av mineral. Engström et al. (2013) syntetiserade sex vanligt
förekommande slaggmineral (mayenite, merwinite, åkermanite, gehlenite, γ-dikalciumsilikat
och trikalciumaluminat) och undersökte deras löslighet genom titrering av HNO3 vid konstant
pH (4,7 och 10). Resultat från undersökningen visade att de sex mineralen beter sig olika vad
gäller upplösning och att hastigheten är generellt sett långsammare vid högre pH. Upplösning av
γ-dikalciumsilikat påverkades däremot inte alls på samma sätt av pH-förändringar som övriga
mineral. Lakning (L/S 10) av EAF-slagg och LF-slagg visar ett pH mellan 10 och 12,5 (tabell A.2,
bilaga 2). I syrgaskonvertrar (LD-konverter) och ljusbågsugnar tillsätts kalk som slaggbildare,
vilket bidrar till innehåll av Cr, F, S, V och andra ämnen i slagg (tabell A.2 och A.3, bilaga
A). LD-slagg och skänkugnsslagg har högst basisitet (tabell A.2, bilaga A). Krossat (<6 mm)
sulfidiskt gråberg blandadat med olika fraktioner (1-5 vikt%) av grönlutslam (GLS), flygaska,
mesakalk och AOD slagg lakades i liten skala i 65 dagar (Alakangas et al 2013). Lakvattnet från
dessa blandningar visade nära neutralt pH-värden, med undantag av blandningarna med AOD
slagg (alla fraktioner) och flygaska (5 vikt %), som hade basiskt pH (pH> 9). Detta indikerar
att låga mängder av slagg (1-1,5 %) behövs för att behålla pH nära neutralt tillsammans med
reaktivt sulfidrikt gråberg. Minskningen av Pb och Zn var signifikant i alla laklösningarna,
medan koncentrationerna av Al och S var relativt höga.
Krom
Krom är en vanlig legeringsmetall i stål men eftersom den har relativt lätt för att oxidera är det
vanligt att en ansenlig mängd övergår från smältan till slagg. Det är komplicerat, om inte helt
omöjligt, att helt utesluta krom ur slagg. Flertalet studier har genomförts för att undersöka kroms
mineralogiska förekomst i slagg för att försöka immobilisera krom. I en studie av slagg som
konstruktionsprodukt (Andreas, et al., 2012) studerades hur förhållandet mellan magnesium
(MgO) och Fe (FeO) påverkar kroms löslighet. Resultaten visade att kromlakningen ökade med
ökad andel Mg samt att upplösningsförmågan minskar med andelen FeO. Hur krom förekommer
i mineral finns beskrivet i Andreas et al (2012). Motz & Geiseler (2001) beskriver krom i slagg
som en mineralkomponent som kan förekomma i högre koncentrationer men att kromlakning
endast förekommer i begränsad utsträckning då krom ofta är starkt bundet i kristallina faser.
Strandkvist (2010) beskriver vidare att mineralet spinell ofta är rikt på krom (III) och att
mineralet är naturligt stabilt.
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Molybden
Molybden är precis som krom en vanlig legeringsmetall i stål men är inte lika vanligt
förekommande i slagg. Enligt Andreas et al (2012) finns det ingen säker information om hur
molybden förekommer i slagg. Orsaken till detta anses vara att andelen molybden i slagg ofta
är låg vilket gör den svår att identifiera. En studie genomfördes genom ett modifieringsförsök
där karakterisering med hjälp av SEM och XRD inkluderades. Resultaten visar att molybden
(oavsett basisitet) förekommer som powellit (CaMoO4) vilket är ett ganska lättlösligt mineral.
Eftersom powellit är lättlösligt görs försök att stabilisera mineral som förekommer runt omkring
powellit för att på så sätt minimera utlakning.
4.1.5

Användning och avsättning

Den nya avfallslagstiftningen gör att material som tidigare klassificeras som avfall kan upphöra
att vara avfall, alternativt klassificeras som biprodukt förutsatt att bestämda kriterier uppnås
(SFS 2011:927). Slagg från stål- och metallindustrin är exempel på material som inte räknas
som avfall. Många av de producerande företagen arbetar hårt för att implementera slagg som
produkt och skapa en bra marknadsbas och mycket arbete läggs därför på att anpassa slaggen till
specifika användningsområden. De flesta slagger är därför även REACH-registrerade och en del
(t.ex. hyttsten och hyttsand) är CE-certifierade. Resultat från laborativa försök gällande kemiska
såväl som mekaniska egenskaper hos olika slagger och slaggblandningar från Uddeholms AB
pekar på att EAF- och LF-slagg i rätt blandning har egenskaper som gör att de lämpar sig för
konstruktion av barriärer (t.ex. tätskikt) och andra bundna lager. Vidare rekommendationer av
hur slagg kan användas i deponikonstruktioner finns beskriven i Andreas et al (2012b).
Buffring/neutralisering
Gahan et al. (2009) har undersökt olika slaggers potential att ersätta kalk i biolakning. Samtliga
slaggtyper konstaterades vara likvärdiga med eller i vissa fall bättre neutraliseringsmedel än
kalk. Åtgången av slagg varierade mellan 16 och 27 g/L medan kalk användes i utsträckningen
22 g/L. EAF-slagg var den slagg som var mest effektiv medan AOD-slagg ansågs mindre lämplig
p.g.a. potentiellt miljöfarliga element. Yan et al. (2000) har tittat på EAF-slagg med avseende
på dess långsiktiga syra-neutraliseringskapaciet (ANC). Detta gjordes med hjälp av ”batch pHtitrering”. Titreringen genomfördes för 4000-6000 timmar och ANC bestämdes med avseende
på olika titreringstider samt för olika pH. Neutraliseringsprocessen hos slagg utvärderades med
hjälp av ”reaction path modeling” i koden EQ3/6. Resultat visar att neutraliseringshastigheten
vid högt pH var mycket långsammare än vid relativt lågt pH. Högsta ANC går att finna vid pH
på omkring 8,5. Förändringar i ANC är mest markanta de första 500 timmarna och efter 4000
timmar förekommer endast mindre förändringar av ANC vilket tyder på att detta är tidsgränsen
vad gäller neutralisering för den undersökta slaggen.
Pozzolana egenskaper
Pozzolana (cementerande) egenskaper relaterar till reaktiva silikater eller Alsilikater som i
sig själva har väldigt små eller inga cementerande egenskaper, men som i kontakt med fukt
har potential att kemiskt reagera med Ca(OH)2 för att bilda föreningar som har cementerande
egenskaper.
Sulfidrik anrikningssand stabiliserat i cementerande pasta
Pasta är en deponeringsteknik för anrikningsand och som definieras som avvattnad
anrikningssand med en icke-segregerande karaktär och med minimal produktion av dränerande
vatten. Cementerande pasta som används vid återfyllning av anrikningsand underjord (CPB)
består vanligen av 3-7 % bindemedel, 75-85 % anrikningssand och vatten (Alakangas et al
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2013). Mängden sulfider i pastan påverkar densiteten hos pastan och därigenom den mängd
bindemedel som måste tillsättas. Hydrauliskt bindemedel såsom portlandcement, som innehåller
Ca(OH)2, gips och kiselhaltiga material reagerar med vatten och bildar ett Ca-silikat-hydrat
(C-S-H) (reaktion 1). Svavel från sulfidoxidation i avfallet kan reagera med Ca och bilda flera
olika sulfater, såsom gips (reaktion 2) och ettringit (3CaSO4•AI2O3•32H2O) (reaktion 3), som
är expansiva faser som sväller. Detta kallas för en sulfatattack och kan minska pastans styrka.
Man har också funnit att sekundära mineral som gips kan fylla igen porerna i CPB och därmed
minska porositeten (Alakangas et al 2013).
3Ca2+ + 2H2SiO42 - + 2OH - + 2H2O => Ca3H2Si2O7 (OH) 2*32H2O

(1)

Ca(OH) 2 + SO42- + 2H2O => CaSO4 * 2H2O + 2OH -

(2)

3CaO *Al2O3 + 3CaSO4*2H2O + 30H2O = > 3CaO*Al2O3* 3CaSO4*32H2O

(3)

Eftersom de flesta slagger till största del består av olika typer av silikater av olika
reaktivitetsbenägenhet är de pozzolana egenskaperna till stor del beroende på slaggens
specifika yta. Med andra ord är de cementerande egenskaperna vanligare och mer distinkta hos
sönderfallande slagg som LD-, AOD-, LF- och vissa former av EAF-slagg. En del slaggtyper
uppvisar inte sönderfall utan är mer stabila och förekommer i varierande partikelstorlek varför
företagen ofta väljer att sortera slaggen i olika storleksfraktioner. Generellt sett så kommer
därför de mindre storlekssorteringarna uppvisa mer cementerande egenskaper än de av större
sortering, trots att de kommer från samma slagg.
Flera tester har utförts för att blanda sulfidrikt anrikningssand med bindemedel, som
Portlandcement, och Portland blandat med alkaliska restprodukter som slagg och flygaska
(Alakangas et al 2013). De alkaliska tillsatserna ökar neutraliseringspotentialen och skulle
därmed kunna minska mobiliteten av vissa element. Ökad mobilitet av Sb har observerats vid
Eskay Creek gruvan, där halterna av metaller i surt gruvvatten reducerades med inblandning
av alkaliska restprodukter. Vid överskott av CO2 transformeras Ca(OH)2 till karbonater, vilket
minskar alkaliniteten och destabiliserar härdningsprocessen.
Det har visat sig att sulfidrik anrikningssand blandat med cementerande tillsatser kan stabilisera
lösta grundämnen som As, Se och Cr vilket antas bero på fastläggning i odefinierade mineralfaser.
Arsenik har visat sig fastläggas i ettringit eller bilda egna stabila Ca-arsenat i närvaro av Ca rika
bindemedel i alkalisk miljö. Flygaska och slagg i kombination med Portland-cement kan sänka
kostnaderna och öka den vattenhållande förmågan (Sun et al. 1998) och reducerar permeabiliteten
(Glasser et al. 1997 ). Därigenom kan man minska mängden tillgängligt Ca(OH)3. En studie där
portlandcement ersattes med flygaska, masugnsslagg och kiseldioxiddamm, visade att dessa
tillsatsmedel skulle kunna ersätta Portland med avseende på hållfastheten hos CPB. Doseringen
var dock högre (5-20 vikt %) för slagg och silikatstoft än för Portland cement (3 - 7v %)
(referenser i Alakangas et al 2013).
Stabilisering av förorenad jord
Allan & Kukacka (1995) har undersökt möjligheten att stabilisera kromförorenade jordmassor
(in situ) med hjälp av en cement-granulerad masugnsslaggblandning. Förhållanden slagg/cement
varierade; 0/100, 20/80, 40/60, 60/40, 80/20 med olika andel inblandning av jord; 1:1, 1:2,
1:5. Andelen kromlakning från obehandlad jord (200ppm) var 6,3ppm.  Duchesne & Laforest
(2004) undersökte vattengranulerad masugnsslagg >25%  blandat med jord innehållande krom
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och molybden med koncentrationer på 10-20 ppm. Samtliga blandningar var effektiva för
stabilisering av krom. Kogbara & Al-Tabbaa (2011) har tittat på en naturlig jord (65 % grus,
29 % sand, 2,8 % silt och 3,2 % lera) från en bensinstation i Birmingham, UK (pH ~11,6,
troligtvis pga högt Cainnehåll). Jordpartiklar <20 mm spetsades satsvis (~3 kg) med 3000 mg/
kg vardera av Cd (Cd(NO3)2), Cu (CuSO4*5H2O), Pb (PbNO3), Ni (Ni(NO3)2*6H2O) och Zn
(ZnCl2). Utöver detta spetsades jorden även med 10 000 mg/kg diesel. Bindemedel i form av
vattengranulerad slagg och kalk eller cement tillsattes enligt nedan.
•
•

10 % vanlig cement + 90% vattengranulerad masugnsslagg (cement-slagg)
20 % släckt kalk + 80 % vattengraunlerad masugnsslagg (kalk-slagg)

Generellt så minskade lakbarheten med ökat pH (11±1) samt med ökande andel bindemedel.
Cement-slagg  visade på generellt sett högre urlakning av metallerna Cd, Ni och Zn. Mindre
lösliga metaller (Cu och Pb) visade sig vara marginellt lägre för kalk-slagg. Resultaten tyder på
att flera av de studerade metallerna delvis eller helt faller ut som hydroxider. För Cd och Pb tyder
resultaten på att en andel inkorporeras i C-S-H-strukturen. För Cd kan även karbonatutfällning
förekomma medan det för Pb är mer troligt att det som inte fäller ut i hydroxider inkorporeras
i C-S-H-strukturen. Studien visar att tillsats av vattengranulerad masugnsslagg i bindemedel
effektivt kan minska lakbarheten hos studerade metaller (Cd, Cu, Ni, Pb and Zn). Resultaten
tyder även på att cement-slagg troligtvis kommer prestera bättre än kalk-slagg när det kommer
till mekaniska egenskaper.
Dutré & Vandecasteele (1995) gjorde föksök att stabilisera As-kontaminerad jord (42 vikt%
As) med hjälp av bl a masugnsslagg, släckt kalk och cement. De olika tillsatsernas inverkan på
immobiliseringen av As studerades systematiskt. Masugnsslagg tillsattes för att höja kiselhalten
och därigenom främja polymerisation under tiden som cementen stelnar. Tillsats av slagg eller
andra pozzolana material kan komma att påverka lakningen på lång sikt då denna påverkar
materialets struktur efter fullständig härdning.
I ett nystartat forskningsprojekt på avdelningen för processmetallurgi på LTU kommer
potentialen hos järnsand från Rönnskär att studeras som ersättning för Portland cement som
bindningsmedel vid solidifiering av återfyllnadsmaterial (muntlig kommunikation, Qixing
Yang). En optimal blandningskvot för järnsand, anrikningsand och vatten ska tas fram.
Chen, et al. (2009) har undersökt hur karbonatisering påverkar syraneutraliseringsförmågan hos
olika cementblandningar för stabilisering/solidifiering av galvaniseringsslam.
•
•
•

Vanlig cement
Vanlig cement + vattengranulerad masugnsslagg (80 %)
Vanlig cement + energiaska (80 %)

Galvaniseringsslam har en komplex kemi med höga metallkoncentrationer. Slammet blandandes
(2:1) med cementblandningarna. Prover utsattes för karbonatisering genom att placeras 30
min i en kammare innehållande 100 % CO2. Proverna maldes därefter till <30 μm med mortel
innan de sattes tillbaka in i kammaren. Denna procedur upprepades 8 gånger för att slutföra
karbonatiseringen. Cementblandningarna visade högre effektivitet att immobilisera Cr, Cu och
Ni jämfört med vanlig cement. De karbonatiserande materialen hade mycket lägre ANC än
deras hydratiserade motsvarighet. Karbonatisering minskade även mobiliseringen av Cr, Cu och
Ni. Karbonatisering visade dock sämre retentionstid för Zn jämfört med hydratisering.
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4.2

Energiaskor

Askproduktion
Aska är ett material som kan härledas till flertalet verksamheter som har någon typ av
förbränningspanna. Störst bland dessa verksamheter är pappersbruken och värmeverken. I ett
värmeverk eldas någon typ av bränsle för att på så sätt skapa energi och elektricitet för till
exempel uppvärmning av lokaler eller bostäder. Ett bra exempel på detta är de fjärrvärmesystem
som finns i Sverige. Bränslet som värmeverken använder för detta ändamål kan variera väldigt
mycket då vissa värmeverk endast använder sig av biobränslen medan andra verk använder
hushållsavfall blandat med biobränsle. I många värmeverk blandar man även torv tillsammans
med biobränslet. Utanför Sveriges gränser, i exempelvis Polen och Tyskland är det också vanligt
att använda kol som bränsle vid förbränning. Det finns två olika typer av aska. Flygaska (FA)
(den del av askan som bildas vid förbränningsprocessen och avgår med rökgaserna och som
består av finkorniga partiklar) och bottenaska (BA) (även kallad bottenslagg eller slaggrus). De
två främsta bränslen som används i Sverige är hushållsavfall och biobränsle (träråvaror, flis,
bioslam).
Flygaskan som härstammar från förbränning av avfall klassas som farligt avfall. Den har
väldigt högt saltinnehåll och deponeras efter gällande regler, eller transporteras till Norge för
slutdeponering. Sundsvall Energi, har på Korstaverket en anläggning för asktvätt, vilket medför
att askan efter tvätt kan deponeras i deponi för icke farligt avfall. Det salthaltiga lakvattnet
från asktvätten transporters ut till havet (Svenska energiaskor). Eftersom flygaskor från
avfallsförbränning klassas som farligt avfall utesluts de ur denna förstudie. Däremot har bottenaska
från avfallsförbränning studerats. Askorna (både flyg- och bottenaskan) som härstammar från
förbränning av biobränslen klassas som icke farligt avfall. Askorna från förbränning av olika
biobränslen deponeras vanligtvis inte utan återanvänds i olika applikationer.
Panna
Askornas sammansättning påverkas av vilken typ av förbränningsmetod som används. Det finns
två huvud typer av pannor: rosterpanna och fluidiserande bäddar.
-

-

Rosterpanna: Vid förbränning av hushållsavfall är det allra vanligast att man använder
någon typ av rosterpanna. Rosterpannan har fått sitt namn eftersom pannan är
utformad med ett galler (roster) i botten där bränslet skjuts in. Under gallret strömmar
förbränningsluft underifrån och får bränslet att torka, förkolna och brinna. Det som är
kvar av bränslet, dvs. bottenaskan samlas upp (Värmeforsk, u.å).
Fluidiserande bäddar: Utöver rosterpannor finns det även pannor med fluidiserande
bäddar, så kallade BFB eller CFB pannor. BFB står för bubblande fluidiserande bädd
medan CFB står för cirkulerade fluidiserande bädd. I dessa pannor har man en hög
lufthastighet i botten av pannan, vilket består av ett bäddmaterial, exempelvis sand. Den
höga lufthastigheten får bädden att ”bubbla” eller ”cirkulera”. På så sätt kommer bränslet
att ”sväva” i luften och processen med torkning, förkolning och förbränning av bränslet
kommer att ske homogent i hela bädden. En BFB panna har i regel lägre lufthastighet
än vad en CFB panna har, där lufthastigheten är så hög så att hela bädden rycks med
och bäddmaterialet i sin tur måste avskiljas i någon form av cyklon (Värmeforsk, u.å). I
bränslet finns ibland dock stora partiklar som inte kan hållas svävande i den fluidiserande
bädden. Sådana partiklar avskiljs som bäddaska i botten av pannan tillsammans med
delar av bäddmaterialet (Värmeforsk, u.å). Slutligen finns det även en tredje panntyp,
vilket är en pulverpanna där bränslet sprutas in i förbränningen. I förbränningen, kommer
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största mängden av bränslet att förbrännas, medan en liten del av bränslet blir kvar som
en icke-förbränd återstod, en aska. De fraktioner som vanligtvis bildas är flygaska och
bottenaska. I vissa fall tar man även ut en rökgasreningsrest, vilken i de flesta fall blandas
med flygaskan. Den kemiska sammansättningen varierar väldigt mycket hos olika askor.
I och med detta kommer även vissa av de geotekniska egenskaperna att variera. Först och
främst beror sammansättningen på om askan är en flyg- eller bottenaska samt på vilket
bränsle eller vilken bränslemix som har använts och vilken panntyp som verksamheten
använt. I och med att bränslemixen påverkar sammansättningen så pass mycket är en
aska aldrig identisk från en period till en annan. Det är därför svårt att generalisera
sammansättningen hos askor från olika förbränningsanläggningar (Sjöberg, 2012).
Huvudsakligen innehåller en aska olika spårämnen, oxider, salter och metallföreningar
(Öberg, 2013). I denna förstudie har bottenaska från avfallsförbränning, flygaska och
bottenaska från förbränning av biobränslen samt bäddaska studerats. I följande kapitel
beskrivs respektive aska och information om dess fysikaliska och kemiska egenskaper
presenteras. Dessa egenskaper skiljer sig ganska mycket mellan olika askor beroende på
vilket bränsle och vilken förbränningsmetod man använt sig av.
Geografisk spridning
Askor genereras över hela landet från förbränningsanläggningar på pappersbruk, värmeverk
(som kan ha mycket varierande kapacitet) och visa industrier. Aska återfinns därför i olika
mängder spritt över hela Sverige.
Årlig produktion i Sverige
Svenska Energiaskor gjorde under 2011 en enkätundersökning hos relevanta företag för att
utreda de askmängder som produceras i Sverige årligen (tabell 2). Svenska Energiaskor (2011)
kunde härmed dra slutsatsen att mängden aska som produceras beror på energiproduktionen
där de kunde räkna ut en askfaktor på 25 ton TS/GWh. I och med detta var den totala årliga
askproduktionen i Sverige 1,5 miljoner ton torrsubstans, efter det uppskattade påslaget av de
verksamheter som inte valde att redovisa sin askproduktion. Från enkätsvaren redovisades dock
endast en total askproduktion på 1,2 miljoner ton torrsubstans (Svenska Energiaskor, 2011).
Tabell 2. Sammanställning av askmängder i Sverige under 2010 (Svenska Energiaskor, 2011)

Biobränsle
Biobränsle inkl. fiberslam
Torv/Trä
Returträ
Kol
Blandbränslen
Annat bränsle, BRINI
Avfall från hushåll + industri

4.2.1

Flygaska

Bottenaska

Blandad
BA + FA

RGR

Annan typ

49 781
22 569
46 690
9 525
37 874
191 573
5 556
80 794

44 425
9 855
25 724
12 849
6 154
107 554
16 471
428 809

32 891
22 176
889
0
0
9 789
6
1 541

305
0
0
0
0
676
122
25 282

250
3 420
0
0
0
0
0
10 869

Flygaska

Flygaskan innehåller höga halter av tungmetaller, salter och oxider jämfört med de andra
asktyperna. I tabell B.1 i Bilaga B redovisas den kemiska sammansättningen i flygaskor från
förbränning av olika biobränslen samt torv. Tabellen visar att CaO samt SiO2 står för 24 %
respektive 32 % av TS och är därmed de största beståndsdelarna i askorna. Halten Al2O3 är ca
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7 % av TS, och därefter Fe2O3, K2O samt MgO som utgör ca 4 % av TS vardera. Utöver detta
har askan också en högre halt oförbränt material och ett pH-värde omkring pH 12 (Sjöberg,
2012). Flygaskan är ett material som har en stor tendens att damma, vilket gör den svår att
både transportera och arbeta med. Därför är det vanligt att man matar ut askan från pannan och
pannfiltret med vatten. Alternativt kan en sådan våt utmatning ske, när silon som fungerar som
lagringsutrymme för de flesta flygaskor, skall tömmas. När en tillsats av vatten sker kommer
vissa kemiska processer att starta. Detta sker genom att den osläckta kalken (CaO) som bland
annat kommer från rökgasrening, i askan reagerar med vatten och bildar portlandit, Ca(OH)2.
Portlanditen reagerar sedan vidare tillsammans med koldioxid i luften och bildar då kalcit,
CaCO3. Denna reaktion med luftens koldioxid brukar kallas för karbonatisering. Flygaskan har
en pozzolanisk effekt vilket innebär att den självhärdar med tiden, vilket är en önskvärd egenskap
i många applikationer som betongtillverkning (Sjöberg, 2012). Askans buffringskapacitet efter
lagring visas i figur 3.
Buffringskapacitet
14
12

Färskt
3 mån, F1
3 mån, F2
6 mån, F1
6 mån, F2

pH

10
8
6
4
2
0

0

0.5

1.0

1.5

2.0

mol H+/kg TS

2.5

3.0

3.5

4.0

Figur 3. Exempel på buffringskapacitet för färsk flygaska samt flygaska som lagrats i 3 respektive 6 månader
(Flyhammar, 2006).

Flygaska är generellt ett mycket finkornigt material (ler-och siltfraktion) som därmed dammar i
all hantering. I och med de dammande egenskaperna tillsätts ofta vatten vilket får askan att börja
reagera och självhärda i kontakt med luften. Dessa självhärdande och cementerande egenskaper
är de egenskaper som önskas vid användandet av flygaska i exempelvis konstruktionsmaterial.
Utöver detta går flygaska att packa mycket hårt, och har en mycket hög kompaktdensitet. Packning
av flygaskor vid optimal vattenkvot med efterföljande härdning ger hög skjuvhållfasthet och
bärighet. Permeabiliteten hos en konstruktion som byggs med härdad aska är mycket högre än
hos en konstruktion som byggs med ohärdad aska som härdar i konstruktionen efter packning.
Hydraulisk konduktivitet vid packning med optimal vattenkvot ger värden < 10-7 m/s (SGI,
2006).   Lagring av fuktad flygaska med härdningsegenskaper ger askan grövre struktur. De
fysikaliska och mekaniska egenskaperna hos flygaska är sammanställda i tabellerna B.2 och
B.3 i bilaga B.
Rökgasreningsrest
I rökgasreningen efter en förbränning tillsätts olika ämnen i rökgasgången för att kunna rena
gaserna, exempelvis kalk och aktivt kol. Kalk används för avsvavling av rökgaserna, medan det
aktiva kolet tillsätts för att kunna fastlägga dioxiner och kvicksilver. Blandning av flygaska och
de tillsatta ämnena kallas för rökgasreningsrest, RGR (Värmeforsk). En sammanställning av de
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fallande mängderna av flygaska från förbränning i Sverige visas i tabell 3. I bilaga B tabell B.4
visas fallande mängder relaterat till panntyp och företag.
Tabell 3. Fallande mängder flygaska från förbränning av olika biobränslen i Sverige enligt
Svenska Energiaskor, 2010.
Flygaska [Ton/år]
Biobränsle
Biobränsle inkl. fiberslam
Torv/Trä
Returträ
Totalt

4.2.2

49 781
22 569
46 690
9 525
565

Bottenaska

Bottenaskan står för ca 50 % av all producerad aska i Sverige per år (Sjöberg, 2012).
Bäddaska - Pannsand
Bottenaskan som bildas vid förbränning i pannor med fluidiserande bädd brukas kallas för
bäddaska, eller i vissa fall pannsand (figur B.1 och B.2 i Bilaga B). Bäddaskan kommer
vid ett uttag att innehålla sand från den fluidiserande bädden samt inert material som
inte har förbränts vid förbränningsprocessen. Enligt Sjöberg (2012) har bäddaskan en
kornstorleksfördelning på 2-5 mm och innehåller i regel höga halter av Ca vilket innebär att
bäddaskan karbonatiseras i kontakt med vatten, vilket i sin tur ökar dess hållfasthet med tiden.
Kornstorleksfördelningen hos bäddaskan gör den svårpackad och den fungerar därmed bättre
som dräneringsmaterial än konstruktionsmaterial som ska vara bärande. Bäddaskan redovisas
tillsammans med askor med avseende på bränsletyp, i huvudsak tillsammans med askor från
förbränning av biobränslen. I tabell 4 och 5 redovisas fallande mängder bottenaska från olika
förbränningar i Sverige under 2010 (Svenska Energiaskor, 2010).
Tabell 4 Fallande mängder bottenaska från förbränning av olika biobränslen i Sverige
enligt Svenska Energiaskor, 2010.
Bottenaska
Biobränsle
Biobränsle inkl. fiberslam
Torv/Trä
Returträ
Totalt

44 425
9 855
25 724
12849
92 853

Tabell 5 Fallande mängder bottenaska från förbränning av olika avfallsbränslen i Sverige
enligt Svenska Energiaskor, 2010. Blandbränslen innebär att bränslet både kan innehålla
biobränsle och avfall.
Blandbränslen
Avfall från hushåll + industri

Bottenaska

Blandad BA + FA

107 554
428 809

9 789
1 541
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Bottenaska från avfallsförbränning – Slaggrus
Bottenaskan från avfallsförbränning består i regel av stora partiklar av metaller och järnskrot,
glas, sand och andra oförbrännbara material. En behandlad (sorterad och lagrad) bottenaska
från en rosterpanna kallas också för slaggrus och är till sitt utseende gråsvart (Sjöberg, 2012).
I regel siktas bottenaskan till kornstorlek 0-50 mm och både magnetiskt och icke magnetiskt
material sorteras ut efter att det har tagits ut från pannan. Efter siktningen sker en lagring av
bottenaskan i 6 månader så att askan hinner oxidera och karbonatiseras innan den kan användas
som slaggrus. Eftersom urlakningen av ämnen i hög grad beror på pH-värdet ska ett pH-värde
under 9 eftersträvas. Kvaliteten på slaggruset efter denna behandling är det som avgör huruvida
slaggruset kan användas som konstruktionsmaterial eller om det skall gå till deponering alternativt
behandlas vidare (Sjöberg, 2012). Slaggruset brukar kunna användas som konstruktionsmaterial
på exempelvis deponier (Flyhammar, 2006). Detta beror på att både metaller samt organiska
föreningar har en förmåga att kunna binda sig hårt till bottenaskan, vilket medför låg urlakning
(Öberg, 2013, Kumpiene et al. 2007). Producerande mängder slaggrus från några verksamheter
visas i tabell 6.
Tabell 6. Producerande mängder slaggrus från några verksamheter identifierade från inventeringen i samband med
denna rapport.
Verksamhet

Företag

Ort

Panntyp

Bränsle

Bottenaska
[Ton/år]

Värmeverk

Tekniska
verken

Kiruna

Roster

Avfall (95 %), Biobränsle och
torv (5 %)

13 500

Värmeverk

BEAB

Boden

Roster

Avfall + Biobränslen

20 000

Värmeverk

Sundsvall
Energi

Sundsvall

Roster

Avfall och blandbränslen

29 500

Värmeverk

Tekniska
verken

Linköping

Roster

Avfallsbränslen

89 500

Totalt

152 500

4.2.3

Egenskaper

Kemiska och fysikaliska egenskaper
I tabell B.5 och B.6 i bilaga B redovisas den kemiska sammansättningen av bottenaskor från
förbränning av olika biobränslen samt torv. Tabellen visar att CaO samt SiO2 utgör 15 % av TS
respektive 58 % av TS och är därmed de största beståndsdelarna i askor. Al2O3 i askan utgör
ca 11 % av TS, och Fe2O3 och K2O utgör ca 4 % av TS vardera. Enligt Flyhammar (2006) har
stickprov på slaggrus från svenska avfallsförbränningsanläggningar visat att Cd, Cu, Cr, Ni, Pb
och Zn är de ämnen som kan lakas ut från materialet men att halterna av Cd, Cr, Ni, Pb och Zn
vid L/S 10 är låga. Utlakning av Cl- och SO42- skulle däremot kunna innebära ett problem vid
användandet av slaggrus i olika förstärkningslager (Flyhammar, 2006). I tabell B.6 i Bilaga 2
redovisas det kemiska innehållet i slaggrus. Tabellen visar att CaO och SiO2 står för 13 % TS
respektive 56 % TS och dominerar därmed i slaggruset. Al2O3 utgör ca 11 % TS ochFe2O3 samt
K2O utgör ca 7 % TS och 2 % TS vardera.
Bottenaskan är i regel mycket mer grovkornig än flygaskan. Detta gäller framförallt bottenaskan
som kommer från förbränning av avfallsbränsle. Kompaktdensiteten för en bottenaska är inte
lika hög som för en flygaska, och dess permeabilitet ligger i storleksordningen ca 10-5 m/s. Även
hos bottenaskan kan vissa cementerande egenskaper återfinnas, men bottenaskan är mycket
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mindre reaktiv än vad en flygaska är. Detta beror på den betydligt mindre specifika reaktiva ytan
hos bottenaska.  De fysikaliska och mekaniska egenskaperna för bottenaska finns sammanställt
i tabellerna B.7 och B.8 i bilaga B. Utöver detta innehåller aska i många fall betydliga mängder
av tungmetaller som As, Zn, Ni, Pb, Hg, Cd och Cr.
Flygaska innehåller dessutom stora mängder salter (klorider) som lätt lakas ut i kontakt
med vatten. Enligt Bäckström (2006) har XRD-analyser som utförts på energiaskor kunnat
identifiera följande mineral: Ettringit (Ca6Al2(SO4)3), kalcit (CaCO3), kvarts (SiO2), gehlenit
(Ca2Al2SiO7), halit (NaCl), anhydrit (CaSO4), portlandit Ca(OH)2, albit (NaAlSi3O8) samt
kromater och vanadater. Under de senaste åren har antimon vid ett flertal tillfällen varit det enda
ämne som överskridit de gränsvärden som är satta av EU för utlakning för att askan skall kunna
deponeras som inert avfall. Detta innebär att lakbarheten av antimon avgör huruvida askan
kan nyttiggöras eller måste deponeras (Bäckström, 2006). Enligt Bäckström (2006) ligger den
genomsnittliga totalhalten av antimon i flygaskor från CFB/BFB-pannor respektive rosterpannor
på 192 respektive 1140 g/kg TS. Motsvarande halter för pannsand respektive bottenaskor från
rosterpannor är 86,5 och 61,8 mg/kg TS. Bäckström (2006) uppger även att skillnaden mellan
halterna i flyg- respektive bottenaska var störst för de askor som kom från rosterpannor, där
halterna i genomsnitt var 18 gånger högre för flygaskor. Förbränning av avfall gav de allra högsta
halterna av antimon. Bäckström (2006) anger även att omräknat på förbränd mängd avfall så
blir den genomsnittliga antimonhalten 40±27 mg/kg avfall. Beräknat på totalmängden återfinns
75 % av antimonet i flygaska, vilket gäller både för roster- och CFB/BFB-pannor. Beräkningar
och geokemiska jämvikter har visat att Al och sulfater är de ämnen som bedömts vara viktiga
för utlakningen av antimon. Mineralet ettringit kan därför antas vara det som styr utlakningen
av antimon under alkaliskt pH. Även tillgången av klor har visat sig vara en viktig faktor för
flyktigheten av antimon, tillsammans med faktorerna temperatur och redox (Bäckström, 2006).
Bäckström (2006) analyserade 31 laktester av askor, där 11 av dessa – varav 8 bottenaskor,
överskred EUs gränsvärde för utlakning vid en inert deponering. Anledningen till varför
bottenaskor lakar mer antimon jämfört med flygaskor kan vara den högre jonstyrkan i
laklösningarna som kommer från en flygaska, vilket minskar lösligheten för de kritiska mineral
som innehåller antimon. Utöver detta har flygaska även en större effektivt yta jämfört med en
bottenaska, vilket innebär en högre kapacitet att absorbera spårmetaller (Bäckström, 2006).  
Bäckström (2006) föreslår vidare en tillsats av sulfatlösning till askan för att minska utlakningen
av antimon genom att öka stabiliteten för ettringit i alkaliskt pH. Utöver detta skulle en lösning
av Mn kunna tillsättas för det pH-område där ettringit är stabilt för att på så sätt effektivt kunna
adsorbera antimon i lösning. Slutligen kunde Bäckström (2006) dra slutsatsen att inga av de
flygaskor som också innehöll aktivt kol överskred EUs gränsvärden. En sammanställning över
flygaskors och bottenaskor egenskaper visas i tabell B.9 i bilaga B.
Lagring (jmfr med curing på engelska) är en mycket vanlig behandlingsåtgärd för askor i Sverige.
Enligt Bäckström (2006) har tidigare svenska studier visat på att lagring av askor kan minska
mobiliteten för Pb, Cr, Cu och Znmedan mobiliteten ökade för antimon, molybden och krom.
Försök med att behandla askorna med superkritisk koldioxid har visat minskat lakbarhet för
Zn, Pb och Mn  medan lakbarheten ökade för krom och antimon upp mot 115 ggr (Bäckström,
2006).
Både flyg- och bottenaska är alkalina material och har potential att kunna användas för att buffra
det sura lakvattnet som bildas i gruvavfall. Askor skulle kunna användas för att ersätta, när det
är tekniskt möjligt, en del av kalken som används av gruvindustrin för pH-justering.
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Askor har använts för att minska utlakning av metaller i förorenade jordar (Kumpiene et al
2006) och den buffrande effekten av ett asklager på underliggande gruvavfall undersöktes av
Jia et al (2013).
Barriär egenskaper
Flygaskor används i tätskikt vid täckning av deponier. Materialet är finkornigt och har
cementerande egenskaper som bidrar till att sänka den hydrauliska konduktiviteten i lagret.
Flygaskor kan användas ensamt i tätskiktet (Jia et al 2014; Mäkitalo et al 2012). Materialet
dåliga mekaniska egenskaper innebär dock att blandningar ofta är nödvändiga för att stabilisera
askor som används på slänter exempelvis blandningar av aska och avloppsslam (Herman et al
2009; Macsik et al 2010; Macsik et al 2007; Macsik et 2005).
4.2.4

Användning och avsättning

I tabell 7 visas en översikt av avsättningen för aska.
Avloppsslam stabiliserat med flygaska (FSA)
Det finns flertalet utredningar och examensarbeten som undersökt avloppsslam stabiliserat med
flygaska (FSA). Arbetet med att utveckla ett tätskiktmaterial till deponier av kommunalt avfall,
baserat på blandning av avloppsslam och flygaska påbörjades för ett tiotal år sen (Scandiaconsult
2001). Askorna används för att förbättra slammets mekaniska egenskaper (Lenströmmer 2002;
Macsik et al 2003). Under 2000-talet har ett flertal studier i laboratorie- till demonstration- och
fullskaleförsök genomförts för att visa hur materialet skall tillverkas, blandas och läggas ut.
De geotekniska egenskaperna har utvärderats (Macsik et al 2004, 2005 och 2006). Ett flertal
försöksytor har anlagts och utvärderas (Macsik ett al 2007b, och 2010; Carling 2012).
Askor som använts har varit flygaska från förbränning av biobränsle. De genomförda
undersökningarna har visat att FSA har stor potential att kunna uppfylla de krav (beständighets-,
tekniska- ekonomiska krav) som ställs på ett tätskikt. Blandningar innehållande FSA-material
har tagits fram som uppfyller krav på permeabiliteten <10-9 m/s. FSA-materialet bedömdes ha
tillräckligt högt skjuvhållsfasthet, och beständig mot biologisk nedbrytning. Flera studier har varit
inriktade på att identifiera kvalitetskrav hos både flygasak och avloppsslam för att vara lämpliga
i ett FSA-material. År 2007 togs en vägledning fram som innebär att FSA kan betraktas som
ett beprövat tätskiktmaterial (Macsik et al 2007a). Avloppsslam är biologiskt nedbrytbart, men
genom en tillsats av flygaska kan nedbrytningshastigheten reduceras väsentligt. Mycket arbete
har lagts på att utreda och verifiera vilka blandningar och resurser som krävs för tillverkning och
utläggnings av ett FSA-material som tätskikt.
Materialets beständighet undersöktes speciellt på grund av avloppsslammets innehåll av
organiskt material. Pilotförsök har bland annat utförts vid Dragmossens deponi i Älvkarleby
kommun. Parallellt utfördes nedbrytningsförsök i laboratorium för att utvärdera materialets
beständighet (Macisk et al 2007b). Berg et al (2006) undersökte hur länge ett tätskikt av slam
och aska kan behålla sin funktion och förbli stabilt. Ingen negativ påverkan på tätskiktets
funktion kan härledas från nedbrytningen av organiskt material. Försöken visade även att en
viss utlakning av det organiska materialet kan ske till en början med att detta avstannar efter en
relativt kort tid, och inte ger någon påverkan på tätskiktets permeabilitet. Generella slutsatser
om vilken aska/slam-kvot som bör användas kan dock inte dras ur de försök som gjorts vid detta
projekt (Berg, 2005).
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Försök att täcka deponier med FSA har även genomförts av Carling et al 2006. Tre olika
fältförsök i form av provytor vid tre olika anläggningar anlades. Syftet var att studera hantering
samt täckningens egenskaper och funktion i större skala. Provytorna bestod av en blandning
av slam/aska i tätskiktet. Resultaten visade att det är möjligt att uppfylla de funktionskrav som
krävs för tätskiktet på en deponi för icke-farligt avfall. I och med att provytorna var belägna
vid tre olika anläggningar kunde en jämförelse mellan olika råmaterial och olika metoder för
blandning och utläggning göras.
Utförda laboratorieförsök visade att olika slam, askor och blandningar däremellan har stora
variationer i egenskaper, och en karaktärisering av både ingående material och blandningar
är därför mycket viktigt. Rapporten pekar också på att pH i materialet måste vara > 11 för att
undvika nedbrytning av organiskt material. Erfarenheterna från provytorna visade bland annat
på betydelsen av långsiktig planering då det ibland var svårt att få tillgång på material, vilket
medför att material behöver lagras. Vidare hade tre olika blandningsförfaranden av aska och
slam testats vid dessa fältförsök. Dessa var: tvångsblandare, stjärnskikt och trumskikt. Resultatet
blev att samtliga tre metoder fungerade väl, dock med vissa inkörningsproblem. Utläggning
och packning skedde med grävmaskin som bladade ut materialet, vilket också fungerade väl.
Rapporten föreslår dock att en utläggning bör ske i två skikt för att undvika inhomogeniteter
och vidare pekar rapporten på vikten av rätt väderlek vid utläggning. Detta resulterade i en
rekommendation att blandning och utläggning ska göras under de tidiga sommarmånaderna
(Carling, 2006).
Pilotförsök genomförda av Eklund et al (2005) visade att det tillverkade FSA-materialet kunde
användas som tätskikt i stor skala på deponi, dock med stora kvalitetskrav på de ingående
materialens torrdensitet samt vattenkvot. Vidare så kunde man också konstatera genom
detta pilotförsök att det var fullt möjligt att lagra flygaska och avloppsslam en kortare tid
(1-2 veckor) för att kunna tillverka materialet kampanjvis. Vid försöket kunde man också
konstatera ammoniakavgång vid blandningen, något som ledde till vissa luktproblem som
bör tas i beaktning vid en fullskalig användning. Laboratorieförsök före och i samband med
projektet kunde visa en begränsad utlakning av metaller från FSA-materialet och fältförsök
tillsammans med laboratorieförsök har också visat att ett FSA-material har en beständighet
som uppgår till hundratals år. Resultat i samband med projektet visar också att en flygaska som
har en vattenkvot på > 20 % kommer att ge en sämre kvalitet på FSA-materialet på grund av
att härdningsprocesser i själva askan kan påbörjas och granulat bildas. Blandningsutrustningen
som användes vid försöket bestod av en tvångsblandare som blandade ihop ett material som
sedan tidigare hade blandats med en blandningsskopa. Detta är dock en metod som inte lämpar
sig för storskalig produktion innan fler justeringar är gjorda (Eklund, et al 2005).
Askor och rötslam som täckskikt för vittrat gruvavfall.
En utvärdering av täckning av sulfidhaltigt gruvavfall med aska och aska/slam med syfte att
minska metallutlakningen genom en reducering av lakvattenbildningen (Bäckström, 2006). Vid
en jämförelse av vissa kemiska parametrar i ytvattnet från gruvavfallsdeponin både före och
efter täckningen med askor och rötslam, kunde en klar förhöjning av pH, Ca, K, Na, As, Ba, Cr
och Cu urskiljas. En minskning av Fe, Co, Ni, Pb och Zn hade även erhållits. Rapporten anger
att det är troligt att ett högre pH också ökade utlakningen av As vilket enligt rapporten skulle
kunna medföra att aska inte lämpar sig som täckningsmaterial. Lakförsöken från täckmaterialet
visade även att selen och molybden hade en lakbarhet som översteg EU’s gränsvärden för inert
avfall. Försöksytan bestod av anrikningssand i Ervalla utanför Örebro. Denna rapport behandlar
första etappen i försöket vilket inkluderar karaktärisering av täckmaterialet och uppstart av ett
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kontrollprogram för området. Askan som användes kom fån en CFB-panna och en förbränning
av obehandlat träbränsle och torv. Från den första rapporten kan det också konstateras att det
fanns tveksamheter ifall deponin var tät samt att det krävs ett längre kontrollprogram för att
kunna dra några riktiga slutsatser ifall aska och slam lämpar sig som täckskikt för ett gruvavfall
(Bäckström, 2004). Slutrapporten från detta projekt inkluderar både etapp 1 men också etapp
2 som fokuserar på utvärderingen av det samlade data från kontrollprogrammet. Denna
rapport presenterar också utifrån de erhållna resultaten en ansats till hur framtida täckning
av vittrat gruvavfall med aska och rötslam skall kunna genomföras. Däremot görs ingen
bedömning huruvida åtgärden har fungerat bra eller dåligt, endast för- och nackdelar diskuteras.
Slutrapporten förslår även förbättringar av provytan, förslag till ett övervakningsprogram samt
ger rekommendationer för vidare åtgärder och forskningsarbete (Bäckström, 2006).
Vid Zinkgruvan har både laboratorieförsök och en pilotanläggning visat att det finns möjligheter
att ersätta cement med flygaska som bindemedel i pasta Testerna har utförts primärt med åtanke
på s.k. panelbrytning vilket innebär att cementstabiliserad pasta används för att fylla gamla
brytningsrum. Blandningen har bestått av flygaska, anrikningssand, cement och vatten. De
försök som gjordes visade att det är teoretiskt möjligt att ersätta upp mot 50 % av cementen mot
flygaska från bränsleblandningar som innehåller avvattnade returpappersslam. Försöken visade
att flygaskorna aktivt bidrog till en ökad hållfasthet och att hållfasthetstillväxten pågår under
mycket lång tid. Laktester på pastan bestående av flygaska, cement och anrikningssand visade att
askan inte ger något ökat tillskott av miljöfarliga ämnen som lakas ut. Pastan blandades genom
en mixer, där flygaskan tillsattes genom ett ventilationsrör. Under blandningen skapade mixern
ett undertryck i röret vilket innebar att flygaskan kunde sugas ner i mixern helt utan damning.
Rapporten anger även att vid större tillsatser av flygaska räcker troligen inte metodens kapacitet
för tillsatsen. I rapporten anges också att en flygaska som endast anses vara ”medelmåttig” i
betongsammanhang, dvs. med låg reaktivitet och för hög LOI-halt ändå kan anses som en bra
ersättare i de sammanhang där pastan har låga krav på hållfasthet (Nordström, 2004).
Avsättning och alternativa användningsområden
Enligt den inventering som utförts i och med denna förstudie har det främsta avsättningsområdet
för flygaska från biobränslen identifierats till konstruktionsmaterial på verksamheternas egna
deponier, alternativt så gick flygaskan direkt till deponi. I vissa fall blandades flygaskan
med grönlutsslam (GLS) innan deponering och i ett fall ingick små mängder av flygaskan i
jordförbättringsmedel. Det främsta avsättningsområdet för bottenaska från biobränslen är i
konstruktionsmaterial på antingen externa eller interna deponier. Bottenaska/slaggrus från
avfallsförbränning går mestadels till deponi eller till konstruktionsmaterial och täckmaterial på
deponier. Viss användning av slaggruset som konstruktionsmaterial utanför deponier har dock
skett efter en tillståndsansökan (cykelbanor, vägar, parkeringsytor etc.). Största anledningen till
att detta avsättningsområde inte sker på mer regelbunden basis är att det saknas riktlinjer och
regler för en miljöriktig användning av detta material (Flyhammar, 2006). Flyhammar (2006)
konstaterar vidare att den största risken för miljöpåverkan från användandet av slaggruset
utgörs av utlakningen av salter och metaller till omgivningen.  Utanför Sveriges gränser är dock
användandet av bottenaska mycket större. I Holland används 100 %, Danmark ca 70 % och
Tyskland ca 50 % (Flyhammar, 2006).
Svenska energiaskor gjorde under 2010 en sammanställning om vilka alternativa
användningsområden det finns för askor. Denna redovisas i tabell 7. I tabellen syns tydligt att
den största andelen askor går till konstruktionsmaterial på olika deponier. Detta stämmer väl
överens med de svar som erhållits i samband med denna inventering.
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Tabell 7 Askanvändning i Sverige under 2010.
2010 [ton TS]

Fördelning
2010 [%]

Återföring till skog & mark
Konstruktionsmaterial på deponi
Vägbyggnadsmaterial och ytor
jordförbättringsmedel
Täckning av gruvavfall
Utfyllnad av oljebergrum

36 655
894 812
115 705
8 301
5 374
20 059

2%
60 %
8%
1%
0,4 %
1%

Kolaska, använd som stabilisering av flygaska innan
deponering, farligt avfall

45 449

3%

Inom eget verksamhetsområde
Lagring utan beslut om användning
Deponi
Annan användning
Till annan aktor
Ej angivet

35304
23161
67690
41669
43863
149348

2%
2%
5%
3%
3%
10 %

Testförsök med flygaska som tätskikt på anrikningssand- Garpenberg
En försöksyta med aska som tätskikt och fiberslam som täckskikts anlades under 2000 på
En försöksyta med aska som tätskikt och fiberslam som täckskikt anlades under 2000 på
Garpenbergs deponi för anrikningssand. Denna anrikningssand har relativt låga halter av
sulfidmineral, och karbonatmineral finns i tillräcklig mängd för att buffringskapaciteten ska
överstiga den syrabildande potentialen. De ingående halterna av Al, Ca, Cr, Ni och P i flygaskan
överskred halterna i anrikningssanden (Jinmei et al 2013). Syrehalten under tätskikt var låg och
vattenmättnaden i det överliggande fiberslammet högt (Jinmei et al 2013). Vittringshastigheten
i anrikningssanden var lägre under tätskikt av aska i jämförelse med område utan tätskikt. Där
tätskiktet var 50 cm tjockt, var pH inte bara högt i tätskiktet utan också i den underliggande
anrikningssanden (Jimnei et al 2013). Mineralogiska och kemiska undersökningar visade att
vittring av mineral var högre i denna profil än i de andra områdena, vilket troligen beror på det
höga pH. Endast stabila mineral som fältspat och kvarts fanns kvar i den översta vittrade zonen.
Resultatet indikerar att användande av basiska restprodukter kan öka utlakning av samtliga
mineral om pH överskider pH 10 (Jinmei et al 2013).
4.3

Papper- och massaindustrins restprodukter

GLS, fiberslam, askor och mesakalk är de restprodukter som generas i största mängderna vid
pappers- och massabruken. Restprodukterna genereras vid olika steg under massaproduktionen.
Vid hantering av stockarna bildas ett barkslam som innehåller sand, grus och barkrester.
Mängderna barkslam är små och har inte beaktats i denna studie. Från massaproduktion genereras
två restprodukter: 1) askor från förbränning av bark och andra biobränslen samt förbränningen
av tjocklut i sodapannan och 2) GLS som genereras vid filtrering av grönluten. Mesa genereras
vid kausticering/vitlutberedningsprocessen medan fiberslam genereras från vattenreningen
(figur 4). I detta kapitel behandlas GLS, mesa och fiberslam medan askor behandlades i
föregående kapitel.
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Figur 4. Överblick av restprodukter som generas vid pappers- och massabruken från Mäkitalo, 2012

Producenter
År 2013 fanns totalt 51 massabruk och pappersbruk i Sverige (SkogsSverige, 2013).
Tillverkningen av massa och papper kan ske vid samma bruk, så kallade integrerade bruk,
eller vid skilda bruk. De bruk som använder sig av sulfatprocessen finns utspridda över hela
landet, längs Norrlandskusten i Kalix, Piteå (2 st), Obbola, Husum, Örnsköldsvik, Kramfors,
Sundsvall, Iggesund och Gävle. Hur stora mängder restprodukter som generas vid respektive
bruk varierar. GLS, askor och fiberslam är de största reguljära flödena medan mesaproduktionen
påverkas i hög grad av eventuella driftstörningar. Årlig produktion av kalkhaltiga restprodukter
och slammer vid några utvalda bruk visas i tabell 8.
Tabell 8. Årlig produktion av kalkhaltiga restprodukter och slam vid några utvalda bruk utryckt i ton/år.
Företag

BillerudKorsnäs

Smurfit Kappa

SCA

Holmen Papper

Iggesund

Bruk

Kalix, Karlsborg

Piteå

Piteå

Hallstavik

Hudiksvall

Sulfatprocessen

GLS avskiljs
i klarnare
(sedimentation),
pressas sedan i en
kammarfilterpress.
Inget mesa i GLS.

Från biologisk
rening

Sulfatprocessen

Grönlutslam 9 000-10 000

8 000 - 10 000

2 000

Fiberslam

12 000 - 15 000

4 000

Process

Sulfatprocessen,
filtrering

Övriga
slammer
Barkslam
Bioslam

3 000
6 000
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6 500
40 000 - 50 000

6 500

4.3.1

Grönlutsslam

Grönlutsslam består främst av kalkföreningar, oförbrända kolrester, mesa och processhämmande
ämnen innehållande som Al och Si (Avfall Sverige, 2007) och utgör den största delen av
restprodukter inom pappersindustrin, cirka 35 % (SGI, 2001). Sulfatbruksprocessen används
i de flesta pappersbruk i Sverige, men ett undantag är exempelvis Domsjö Fabriker AB.
Grönlutsslam skapas vid massatillverkningen då kemikalier återvinns, dvs. då grönlut från
sodapannor renas från uppslammade partiklar (Avfall Sverige, 2007; SGI, 2003). De fysikaliska
och kemiska egenskaperna i grönlutsslammet kan variera mycket från bruk till bruk (Rihm et
al. 2009). Årligen produceras cirka 300 000 ton grönlutsslam i Sverige (Hamberg et al, 2013).
Största delen av grönlutsslammet deponeras internt. I sammanställningen av SGI (2003) var den
totala produktionen drygt 200 000 ton/år och den totala mängden deponerade på upplag var över
3 000 000 ton.
GLS har tekniska och kemiska egenskaper som kan bidra till en effektiv skyddsskiktslösning med
optimal funktion vad gäller täthet, syrebarriär och lång livslängd på efterbehandlingskonstruktionen
(Mäkitalo et al 2010; Jia et al, 2013; Jia et al 2014; Maurice et al 2010). Forskningen har visat
att GLS kan fungera som alternativ till naturliga material och vara mer effektiva än dessa (Jia
et al 2013; Mäkitalo 2012). Materialet är finkornigt och kan liknas vid en lerig silt med en
D10 < 5µm och D50 mellan 10 och 30 µm (Hamberg et. al 2013, Rihm et al. 2009). En viss
variation i partikelstorleken förekommer mellan grönlutsslam från olika massabruk beroende
på process och råvara. En jämförelse visade att partikelstorleksfördelningen för GLS med olika
ursprung hade stora likheter (figur 2). GLS har även en relativ hög porositet (upp till 80 %) och
en specifika ytarea mellan 10-20 m2/g (Mäkitalo 2012). En vanlig metod att blöda ut GLS ur
processen är att använda ett filter täckt med mesakalk. Samtidigt som GLS skrapas från filtret
går en viss andel mesa förlorad vilket medför att GLS sammansättning varierar med avseende
på TS-halten (30-60 %), andelen Ca (9-40 %) samt materialets hydrauliska konduktivitet.
En av GLS mest intressanta egenskaper är dess vattenbindningskapacitet eller vattenhållande
förmåga (engelska water retention capacity - WRC), dvs materialets kapacitet att motstå
uttorkning. Vattenmättnadsgraden används som mått för bedömning av hur stor del av
porvolymen som är fylld av vatten. WRC är högre hos GLS jämfört med naturliga material
som traditionellt används vid täckning av gruvavfall (lerig morän som tätskikt, oklassificerad
morän som skyddsikt). Vattenmättnadsgraden hos undersökta GLS batcher varierar mellan 45
och 85 % vid maximalt undertryck (Hamberg et al 2013). Motsvarande värden för material som
traditionellt används vid täckning av gruvavfall är cirka 7-25 %. Hamberg et al (2013) visade även
att torkat grönlutsslam kan återfå samma egenskaper som det råa materialet om det återfuktas.
GLS har även en låg hydraulisk konduktivitet. En jämförelse mellan fem olika material visade
på ett spann mellan 5,6 – 36*10-9 m/s (Hamberg och et al 2013). Rihm et. al (2009) visar på en
hydraulisk konduktivitet i samma storleksordning (10-9 m/s). Den hydrauliska konduktiviteten
verkar inte påverkas nämnvärt av åldern på materialet, men materialet kompakteras med tiden
vilket leder till lägre genomsläpplighet (Mäkitalo et al 2012). Materialet blir även tätare vid
lägre mesahalt i slammet (Avfall Sverige, 2007).
GLS är en alkalisk restprodukt med ett pH kring 10-12, med en god buffrande förmåga vid pH
7,5. Den buffrande kapaciteten i grönlutsslam från nio olika pappersbruk beräknades till 4,1–11,4
mmol H+/g TS (Hamberg et al 2013). Kalciumhalten varierar mellan 9 och 40 %, till stor del
bundet i kalcit (CaCO3). Mindre fraktioner av manganit, jamborit, berlinit och grafit förekommer.
Enligt SEM är mineralkornen i GLS är små (<0,5 µm) och består av tätt sammanpackade
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platta kristaller (Mäkitalo 2012), vilket är en motsägelse mot partikelfördelningen redovisad i
figur 5. En möjlighet är att fördelningen i figur 5 egentligen visar storleksfördelningen av
aggregat bestående av mindre, sammanvuxna partiklar.
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Figur 5. Partikelstorleksfördelningen i grönlutslam från olika producenter (Hamberg och Maurice, 2013).

Buffertkapaciteten i GLS är hög och detta indikerar att GLS kan användas som en syrabuffrande
barriär, vilken kan förväntas vara långtidsverkande då upplösningen av de buffrande mineralen är
långsam i basisk miljö. Undersökta GLS uppvisar en stor variation gällande buffertkapaciteten,
vilket bör fastställs för utvalt material. Buffrande mineral förutom karbonatmineral är
silikatmineral men dessa har betydligt lägre upplösningshastighet (Torstensson, 2002). Vissa
mineral kan också finnas i amorf form (icke kristallin) vilka inte har kunnat identifieras.
Den kemiska sammansättningen av GLS påverkas av råvaran, trä och returpapper, och andelen
mesa som har skrapats från filtret. Analyser av materialen visar på en stor variation gällande Cu-,
S- och Ni halter. Slam med låga halter av Ca innehåller förhållandevis höga halter av spårämnen.
Andelen natrium, som förekommer som natriumsulfid och natriumkarbonat, varierar mellan
1-27 % mellan massabruk längs Norrlandskusten.  Vanligtvis överskrider halterna av flertalet
spårämnen de generella riktvärdena för sluttäckning av deponier. Krom, Ni, Zn och As är ämnen
som visar halter som överskrider naturvårdsverkets gränsvärden för avfall som får användas i
deponitäckning. I en kemisk sammanställning av Hamberg et al (2013) överskreds gränsvärdena
för ”Nivåer av ämnen vid deponitäckning” (NDT) för samtliga ämnen förutom Pb och As. GLS
innehåller några procent S (2-5%) som förekommer som natriumsulfid. Enligt naturvårdsverket
(Naturvårdsverket, 2010) skall avfall som innehåller sulfider ha en neutraliseringspotential som
är tre gånger så stor som den syrabildande potentialen vilket sällan är ett problem för GLS.
4.3.2

Mesakalk

Stora mängder kalk används vid regenerering av vitlut i pappersmassaframställning (figur 6).
Bränd kalk (CaO) släcks vid bildning av Ca(OH)2. Den släckta kalken kausticeras tillsammans
med NaCO3 i grönlut och bildar NaOH och CaCO3. Kalciumkarbonaten tas ut ur processen
som ett finkornigt slam kallat mesa, som avvattnas, torkas och bränns till ny CaO i en mesaugn
(Lundquist, 2005). Uttag av mesa sker främst vid störning eller haveri, eller avsiktligt för att
tömma ugnarna. Den mesa som töms avsiktligt kan till och med vara renare än den kalk som
sätts in i systemet, bortsett från något förhöjda halter av fosfor och magnesium. Vid uttag i
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samband med haveri innehåller mesan ofta GLS (Ek et al. 1998). Enligt Bengt-Åke Lundbäck
på Billerud i Kalix kallas biprodukten som körs ut från mesaugnen vid haverier och andra stopp
för kalkgrus, och innehåller inte alltid helt färdigbränd kalk.
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Figur 6. Schematisk bild över vitlutsframställning vilket genererar restprodukter som grönlutslam, kalkrester och
mesa.

Billerud Korsnäs
Mesa är en biprodukt hos Billerud i Karlsborg, Kalix. Mesan mellanlagras hos Billerud i
anslutning till bruket. Mängden uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till ca 3 500 ton. I dagsläget
säljer Billerud sin mesa till Trafikverket, som använder den inom vägbyggnationer. Utförliga
analyser av kemiskt innehåll görs tre till fyra gånger per år. Under andra halvan av 2012
uppmättes högre halter av S (1020-1530 mg/kg TS) än under tidigare mätperioder. Torrhalten
för materialet ligger mellan 71-76 % för 2012. År 2012 producerades även 455 ton kalkgrus
som lagras vid Billeruds deponi.
SCA
En mesaugn är i nuläget under uppbyggnad hos SCA i Piteå. Den beräknas ge ett årligt uttag
på 1500-2000 ton mesa. Under projektets gång utreds olika alternativ för omhändertagande av
mesan.
Smurfit- Kappa
Smurfit Kappa i Piteå blöder ut ca 4000 ton mesa årligen. Materialet omhändertas och hanteras
av Ragnsells. Metallanalyser på mesan utförs varje månad av Ragnsells.
4.3.3

Fiberslam

Fiberslam är en biprodukt som bildas vid papperstillverkning och består till stor del av träfiber
och kaolin (Avfall Sverige, 2007). Fiberslammet består av fibrer som är för långa/grova för
att användas vid papperstillverkningen. Det är skillnad mellan fiberslam och returfiberslam.
Den senare innehåller mer lera. Materialet kallas även fiberlera och klassas som en restprodukt
då materialet är för grovt för att tillverka papper. Vanligen bränns fiberslam då det inte är
tillåtet enligt lag att deponera organiskt material i Sverige. Fiberslammet har vanligtvis ett högt
vatteninnehåll och måste därmed avvattnas innan det bränns.
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Enligt IVL (2000) producerades cirka 260 000 ton TS fiberslam per år i Sverige. Enligt E.O.N

har fiberslam en torrhalt på cirka 25%. Tidigare studier visade på TS-halter mellan 75 och
160% (Lahtinen et al. (2005). Den hydrauliska konduktiviteten var cirka 10-10 m/s (Macsik et al.
2011). Fiberslam innehåller låga koncentrationer av tungmetaller och höga halter organiskt kol
(Avfall Sverige, 2007, Jinmei et al, 2013). Fiberslam innehåller ofta höga halter av lermineral
från bestrykning. Fiberslammet från pappersbruket i Munksjö innehåller 30-50% lermineral
och Klippans finpappersbruk innehöll 20% kaolin, 30% krita och 50% cellulosafibrer (Avfall
Sverige, 2007).
4.3.4

Användning och avsättning

Neutralisering av ARD
Eftersom grönlutsslam är ett alkaliskt material kan det finnas potential att kunna ersätta, när
det är tekniskt möjligt, en del av kalken som används av gruvindistrin för pH-justering i bl.a.
lakvattendammar och dagbrottssjöar. Undersökningar av GLS gjorda vid LTU   (Hamberg et
al 2013) visade att buffert-kapaciteten lätt kan underskattas då upplösningen av de buffrande
mineralen är en långsam process. Buffertkapaciteten ökade med 21-96% i kompletterande
undersökningar av GLS och varierade mellan 4,1- 11,4 mmol H+/gramTS GLS när syra tillsattes
under en 72-dagars period (Hamberg et al 2013). Mesa är ett material som till största del består
av CaCO3 och används vid filtreringen av GLS. Andelen CaO  i undersökta material av GLS
varierar mellan 9 och 42 %. Det antas bero på att mängden mesa som skrapas från filtret och
blandas i GLS är en okontrollerad process.
Minimering av vattenperkolation
Det finns inga formella krav på hydraulisk konduktivitet för material som används i byggandet
av tätskikt för gruvavfallsdeponier men det gängse målet för att uppnå god vattenmättnad är
1×10-9 m/s (Höglund et al., 2004). Uppmätt hydrauliska konduktivitet i undersökta grönlutsslam
varierar mellan 5,6×10-9 och 3,6×10-8 m/s (Hamberg et al 2013). Hydraulisk konduktivitet
lägre än 1×10-9 m/s har uppmätts i GLS efter att materialet hade kompakterats (Pousette och
Mácsik, 2000). Den hydrauliska konduktiviteten minskade med ökad kompakteringsgrad.
För att erhålla en ökad kompakteringsgrad bör vattenkvoten i materialet minskas. Enligt
tidigare undersökningar så dammar grönluslam vid en vattenkvot 20–40 %, som är optimal
för kompaktering (Pousette och Mácsik, 2000). Materialet är dessutom starkt basiskt och kan
orsaka andningsbesvär. Grönlutsslam kan blandas med morän för att förbättra dess hydrauliska
egenskaper samtidigt som slammet stabiliseras mekaniskt. Blandning av kohesivt grönlutsslam
och partikulärt (morän eller sand) material är svårt att genomföra i stor skala på ett sätt som
säkerställer en homogen blandning (Maurice et al. 2007a, Lidelöw et al., 2007). Stor vikt bör
läggas vid att säkerställa blandningens kvalitet (Maurice et al., 2007b).
Utlakning av spårämen
För att kunna använda GLS som ett tätskikt över gruvavfall bör inte Naturvårdsverkets
gränsvärden för ”Nivåer av ämnen vid deponitäckning” (NDT) gällande lakning (L/S 10) och
totalhalter överskridas (Naturvårdsverket, 2010). Gränsvärdena för lakning (LS 10) överskrids
för krom, Zn och S och till en mindre del för Cu och As. Totalhalten för Cd, Cr, Cu, Zn och Ni i
undersökta GLS överskrider gränsvärdet för NDT. Trots den höga totalhalten av dessa metaller
är lösligheten generellt låg. Bland de undersökta GLS överskreds gränsen för lakning i NDT för
Cr, As, Cu och Zn. Tidigare undersökningar av GLS (Mäkitalo et al., 2011) visar att GLS har en
negativ zeta-potential vid alla pH och därmed en negativt laddad yta.
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Bevarande av syrebarriär
Vattenbindningskapaciteten (WRC) är hög i GLS jämförelse med naturliga material som
traditionellt används vid täckning av gruvavfall (lerig och sandig morän). Vattenmättnadsgraden
i de undersökta materialen var över 80 % när ett undertryck på 90 kPa (c:a 900 cm vatten-pelare)
applicerades. Detta innebär att GLS kan behålla en hög vattenmättnadsgrad vid högt undertryck
vilket ger GLS en hög förmåga att motstå torka. WRC är starkt beroende av materialets
kornstorlek. Kornstorleksfördelningen liknar material som silt men undersökta GLShar en hög
uppmätt vattenkvot vilket kan göra materialen svåra att kompaktera. Vattenbindningskapaciteten
i undersökta GLS ligger på en hög, jämn nivå utan större variationer, även i de torkade och
återfuktade proven.
Fiberslam
En försöksyta med aska som tätskikt och fiberslam som täckskikts anlades under 2000 på
Garpenbergs deponi för anrikningssand. Fiberslammet hade sitt ursprung från Fors bruk, och
hade en kemisk sammansättning där endast Ca, Al och P överskred halterna i den underliggande
anrikningsanden (Jinmei et al., 2013). Utvärdering av en försöksyta där fiberslam täckte
anrikningssanden, visade på låg syrehalt, hög vattenmättnad och en låg oxidationshastighet i
den underliggande anrikningssanden (Jinmei et al., 2013). Resultaten indikerar att fiberslam
har en vattenhållande kapacitet. Tester har gjorts på att blanda fiberslam med flygaska för
vägkonstruktion med goda resultat (Lahtinen et al., 2005).
Utvärdering och demonstration av efterbehandlingsalternativ för historiskt gruvavfall med
aska och alkaliska restprodukter har gjorts av Bäckström et al (2009). Syftet med projektet
var att visa att alkaliska restprodukter som askor, mesa, grönlutsslam, slagg och filterkalk kan
användas för att efterbehandla ett historiskt gruvavfall med tillhörande surt lakvatten. Två av
försöken utfördes i pilotskala och ett utfördes som laboratorieförsök. Pilotförsöken bestod av
stabiliserings- och filterförsök. Stabiliseringsförsöket innebar injektion eller inblandning för
att höja pH-värdet och på så sätt minska utlakningen av metaller. Filtreringsförsöket innebar
omhändertagande av surt lakvatten som lämnade deponin. Laboratorieförsöket utfördes med
syftet att få en tydligare uppfattning om vilka alkaliska material som behövde tillsättas för att
erhålla ett önskat pH i gruvavfallet.
Laboratorieförsöket visade tydligt att ett gruvavfall behandlat med askor hade betydligt högre
pH jämfört med ett gruvavfall som endast var behandlat med karbonater (pH 10 och pH 8
jämfört med pH 3 för karbonatbehandlat avfall). Vidare visade laboratorieförsöken också att
fastläggningen av spårmetaller för det karbonatbehandlade proverna överskred 99 %. För
samma resultat med askbehandlat material krävdes en tillsats av minst 10 % aska.
Stabiliseringsförsöken (pilotförsök) visade att för de behandlade materialen hade pH ökat med
mellan 0,8-1,8 pH enheter jämfört med obehandlat material. Denna ökning av pH gav en tydlig
minskning av koncentrationerna av spårelement, en minskning som i genomsnitt var 98 % efter 2
år. Filterförsöken (pilotförsök) noterade också fastläggningar över 96 % för samtliga spårelement.
Filterförsöken visade vidare också att de sämsta resultaten uppnåddes för material som innehöll
mycket karbonater och ett pH under 5. Exempel på dessa material var åldrad aska, mesa och
grönlutsslam. De bästa resultaten erhölls av färsk aska och filterkalk vilka hade en mycket god
fastläggningsgrad för samtliga metaller. Sammanfattningsvis kan sägas att pilotförsöken i detta
projekt visade tydligt att alkaliska restprodukter kostnadseffektivt och miljömässigt uthålligt
kan användas för att neutralisera lakvatten. Utöver detta visade pilotförsöken också kraftigt
minskande spårmetallhalter i naturen som ett resultat (Bäckström et al., 2009).
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En testyta med GLS anlagd på anrikningssand vid på Rönnskärsverket utvärderades. Skiktet
med GLS är cirka 30 centimeter tjockt med ett skyddsskikt på 1 meter. GLS kom från Piteå
och användes utan förbehandling eller inblandning. I Mölndal används en blandning av färsk
flygaska från Mölndals värmeverk och GLS från bruket i Värö för att sluttäcka Kikåsdeponi i
Mölndal. SCA-bruk i Obbola använder en blandning av GLS och stenmjöl för att sluttäcka sin
deponi. I båda fallen blandas GLS och ett finkornigt material (flygaska respektive stenmjöl) i
lika mängder med syfte att öka GLS geotekniska egenskaper. Materialet används som tätskikt
och har visat sig uppfylla kraven för täckning av deponier för icke-farligt avfall avseende
vattenperkolation.
4.4

Kalkbaserade restprodukter

Kalksten
Den största andelen restprodukter inom kalkindustrin uppkommer i samband med brytning
(Tossavainen, 2010). Kalk krossas och mals till olika fraktioner för olika användningsområden
inom industrin. Vissa fraktioner har lägre avsättning än andra och kan därmed anses vara en
restprodukt. Dessa fraktioner kan variera från stenmjöl till block (Nordkalk, s.a.).
Filterkalk
Filterkalk är materialet som samlas på rökgasfilter vid tillverkning av bränd kalk i mesaugnen.
Materialet kallas även filterstoft och utgör omkring 4-15 % av ingående material. Kvaliteten
beror främst av ingående kalkmaterial och typ av bränsle. (Tossavainen, 2010)
-

-

Geotekniska egenskaper: Materialet är homogent, mycket finkornigt, ofta med en
kornstorlek på 0-1 mm, och har hög hållfasthet.  Elasticitetsmodulen för filterkalk är hög
och därför kan sprickor ofta uppstå vid spänningar och deformationer. När materialet
är torrt, genererar det en hel del damm vid hantering som därför kan behöva fuktas.
Filterkalkens optimala vattenkvot är 15 % och skrymdensitet omkring 1,9 ton/m3 (Rihm
et al., 2009).
Kemiska egenskaper: Filterkalk består till största delen av CaCO3 och innehåller ofta även
förhållandevis höga halter av K, Si, och sulfat (Tossavainen, 2010). Materialet innehåller
också en viss andel bränd kalk, CaO.  Från filterkalken urlakas främst klorid och sulfat.
Den hydrauliska konduktiviteten för filterkalk är < 6 × 10-10 m/s (Rihm et al., 2009).

Producenter
Kalksten bryts vanligtvis i dagbrott och krossas eller mals sedan till rätt fraktion beroende på
användningsområde. SMA mineral, Nordkalk och Cementa är tre stora aktörer inom området.
SMA Mineral
SMA Mineral, utanför Torneå i Finland, har flera produkter där efterfrågan är låg. Hos SMA
Mineral finns bland annat filterkalk (5000 ton/år) och fuktig CaCO3 (15000 – 30000 ton/år). En
del av dessa produkter ligger blandade på mellanlagring, i en mix som kallas ”Kalkmix Mild”.
SMA Mineral har även dolomitkalk i olika fraktioner samt en mix av kasserad och malen
dolomitkalk, som kallas kompostkalk, 30000 ton i mellanlagring. De finkorniga materialen
dammar vid torr hantering. När materialen är fuktiga bildar de klumpar som lätt faller sönder.
Kornstorleksfördelning för filterkalk hos SMA Mineral visas i figur 7. I tabell 7 visas en översikt
av restprodukter från SMA Mineral.
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Kornstorleksfördelning filterkalk
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Figur 7. Kornstorleksfördelning för filterkalk hos SMA Mineral.
Tabell 9. Sammanställning av restprodukter hos Sma Mineral.
Produkt

Består av

Varifrån produkten
kommer

CaO
aktiv

Förekommer
årligen

Lagras

Finns i
lager

Kalkmix
normal

Blandning av
bränd kalk och
kalksten

Förekommer vid processens
0-30 mm
start och stopp

14%

-

utomhus

30 000 ton

Kalkmix
special

Filterstofft från
kalkugn

Förekommer från
rökgasrening

< 1mm

10%

c. 5 000 ton

i silo

300 ton

Kalkmix
mild

Blandning kalksten Har förekommit genom
och filterstoft
åren

0-15 mm

1%

-

utomhus

50 000 ton

Kalkmix
quick

Bränd kalk

0-30 mm

75%

c. 200 ton

silo

-

Fraktion

Bränd kalk som inte
uppfyller specificationen

Nordkalk
Nordkalk i Luleå har flera kalkrika sekundärprodukter bl.a. släckrester och filterkalk på mellanlager
(25000 ton). Dessa produkter har idag låg avsättning.Det faller årligen från släckningsprocessen
ca 1500 ton lägre klassad släckt kalk. I Verdal, Norge, genereras filterkalk (ca 3000 ton/år).
Terra E är en kalkrik aska från Lilla Edet (20000 ton/år), vilken innehåller relativt höga halter
av Cu och Zn. Terra G är kalksten från Gotland bränd i roterugn, Köping (filterkalk, 20000 ton/
år) och Terra H är en kalkrik slagg (3000 ton, lager).Kalkugnen på Gotland genererar årligen ca
3000 ton filterstoft. Samtliga Nordkalks material dammar vid torr hantering, men då de lagras
utomhus uppnår de en fuktighet som gör att de kan hanteras utan betydande damning. Inget
av materialen deponeras externt, utan mellanlagras endast i dagsläget. Kalkprodukter fyller en
viktig funktion inom ett stort område som berör människor dagligen.  Nordkalk har ambition att
allt material som bildas vid produktion placeras på lämpliga användningsområden.
Cementa
Cementa AB producerar i samband med sin cementframställning CKD, cement kiln dust, som
kan jämföras med filterkalk, kallat lime kiln dust. Skillnaden är att CKD har ett högre innehåll
av metaller och klorider. CKD liknar flygaska från förbränning, men har ett högre kalkinnehåll
och är, precis som filterkalk, ett finmaterial. Detta innebär att materialet dammar vid hantering
i torrt tillstånd. Cementa har en fallande mängd av CKD på omkring 10 000 ton/år (torrvikt).
Denna CKD behandlas torrt i silo och cement tillsätts för att få en högre kvalitet på produkten.
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Det finns även ett lager av CKD som uppgår till 100 000 ton. Det deponerade materialet består
av släckt kalk, ren CKD och är mindre reaktivt. Det är också fuktigt, vilken gör att det kan
beskriva som ”kletig”.
4.4.1

Användning och avsättning

Den finns flera användningsområden för kalkrika restprodukteren. Enligt Johanna Holm
på SMA Mineral i Torneå har fuktiga, heterogena material sämst avsättningsmöjlighet.
För dessa material finns inga direkta användningsområden och de skapar problem hos
slutanvändaren. Kunder till SMA använder en del av materialen till exempelvis jordförbättring
och konstruktionsmaterial. En del säljs även till rökgasrening och foderindustrin. I dagsläget
deponeras inget material hos SMA, men i framtiden beräknas de inte kunna sälja alla sina
restprodukter och kan då behöva deponera en del av materialen. Utöver SMA Mineral finns
endast en annan kalkproducent i Finland. Filterkalk från Nordkalk används till viss del för
överläggningsmaterial inom bland annat vägbyggnationer. För Terra-produkterna finns en viss
avsättning inom markstabilisering. Nordkalk kommer att arbeta aktivt med att hitta avsättning
för dessa restprodukter i framtiden och utvecklar gärna ett samarbete för att hitta bra metoder.
Cementa har idag låga hanteringskostnader för CKD, men då deras deponier börjar fyllas, är
de intresserade av att hitta nya avsättningsmöjligheter för materialet. Cementa har utfört försök
med CKD som täckningsmaterial på deponi.
4.5

Slamprodukter

Avloppsslam är det slam som bildas i reningsverken vid rening av främst avloppsvatten men
även ca 30 % av dagvattnet (Naturvårdsverket, 2014). Ett avloppsslams innehåll beror därför på
avloppsvattnets sammansättning såväl som dagvattnets (Ren åker - Ren mat, 2009). Syftet med
ett reningsverk är att rena främst avloppsvatten från syreförbrukande ämnen, fosfor och kväve
där mänskliga fekalier och urin är de främsta källorna. Detta innebär att stora delar fosfor och
kväve förekommer i löst form (ca 50 % fosfor och 75 % kväve). Reningsprocessen kan i grova
drag delas in i tre steg: mekanisk, kemisk och biologisk rening. Observera att reningsprocessen
kan skilja mellan reningsverk.
Mekanisk rening
Syftet med detta steg är att avskilja fasta föroreningar. Detta görs med hjälp av galler, sandfång
och försedimentering.
Kemisk rening
Syftet med detta steg är att avskilja fosfor men steget kan även minska andelen organiskt material
och minska risken för inverkan av gifter till den efterföljande biologiska reningen. Detta görs
genom tillsats av olika fällningsmedel vilket reducerar fosforinnehållet med 80-98 %, varav ett
mycket fosforrikt slam bildas. I själva avloppsreningen kombineras denna metod med någon typ
av biologisk rening (Avloppsguiden, 2013). Fällningskemikalierna består vanligtvis av Al- eller
Fe salter som i sin tur kan vara uppbyggda i olika former. Laddningen har stor betydelse för
hur en fällningskemikalie uppför sig eftersom ju högre laddning desto bättre förmåga har saltet
att neutralisera laddningen på partiklarnas yta. En högre laddning medför alltså att en lägre
koncentration av fällningskemikalien krävs. Anledningen till varför just Fe och Al används som
katjon i den kemiska fällningen är en kostnadsfråga. Det viktigaste är att man använder en jon
med hög laddning, något som bland annat guld, titan och många andra joner också uppfyller
men till en betydligt högre kostnad (Kemira, 1997).
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Själva fällningen kan delas upp i fyra olika processer när det gäller avloppsvatten i) direktfällning
ii) förfällning iii) simultanfällning samt iv) efterfällning. Beroende på vilken typ av fällning
som används blir det också olika resultat vad gäller slamproduktion och slamkvalité. Typen av
fällningskemikalie spelar stor roll vad gäller kvaliteten på avloppslammet, där exempelvis ett
slam som är fällt med Fe kommer att ha bättre avvattningsegenskaper jämfört med ett slam som
är fällt med Al. En kemisk fällning med Fe kommer också att ge större slammängder (räknat i
torrsubstans) jämfört med Al (Stockholm Vatten, uå). En varierande kvalitet på avloppsslammet
fås beroende på fällningsprocess och fällningskemikalie som använts.
Biologisk rening
Syftet med detta steg är att avskilja löst organiskt material genom nedbrytning av mikroorganismer
som finns naturligt i avloppsvattnet. I detta steg kan även kväve, och under vissa förutsättningar
även fosfor, avskiljas. Observera att det biologiska steget är väldigt känsligt för störningar. En
störning i form av t.ex. inkommande kemikalier eller för låg temperatur på avloppsvattnet kan
kraftigt störa mikroorganismerna (Naturvårdsverket, uå)
Sammansättning
Ett avloppsslams sammansättning beror av dess ursprungsprodukter, och är dessa förorenade
så kommer avloppsslammet också att vara förorenat förutsatt att föroreningarna inte bryts
ner någonstans i slamprocessen (Henriksson et al., 2012). Avloppsslammet består främst av
organiskt material, olika näringsämnen, metaller, mullbildande material, svårnedbrytbara
kemikalier som PAH och PCB och allt annat som på ett eller annat sätt spolas ner i avloppet
(Naturvårdsverket, 2014). I avloppsslammet finns både lättnedbrytbart organiskt material så
som fetter och proteiner men också material som humus och fiber som är svårare att bryta ner
(Witkiewicz, 2012). Slammet innehåller till en början upp mot 75 % organiskt material, där en
anaerob behandling kan minska halten till 45-60 %. Detta inkluderar även cellulosa och olika
humusämnen (Linderholm, 2011). I tabell 10 redovisas medelvärden för vissa näringsämnen,
metaller och organiska miljögifter i slam från kommunala reningsverk under 2010.
Tabell 10 Näringsämnen, metaller och organiska miljögifter i slam från
kommunala reningsverk 2010 (Statistiska Centralbyrån, 2012).
Ämne
Medelvärde 2010 [mg/kg TS]
P
27 640
N
44 080
Cd
0,9
Cr
28,8
Cu
347,3
Hg
0,6
Ni
16,6
Pb
21,9
Zn
570,1
Nonylfenol
10,3
PAH
0,94
PCB
0,04

Näringsämnen
Ur tabell 10 framgår det att avloppsslam kan innehålla 2,8 % fosfor samt ca 4,4 % kväve
(medelvärde för 2010). Kväve är ett förhållandevis lättlösligt ämne. Förekommer kvävet i
formen av nitrat kan kvävet därmed enkelt transporteras med vatten och kan därmed utgöra en
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miljörisk om slammet skall användas som ett jordförbättringsmedel. Detta då kväveutlakning
kan resultera i övergödning, döda havsbottnar och en allmän obalans i det ekologiska systemet.
När det gäller fosfor binds de fosfatjoner som frigörs från slammet i oorganiska föreningar
genom att bilda komplex med Al- & Fe-hydroxider i jorden. Detta medför att fosforn blir relativt
orörlig och riskerar inte att laka ut i samma utsträckning (Ledin, 2006).
Fosfater förbjöds i tvättmedel 2008, och 2011 förbjöds även fosfater i maskindiskmedel. En av
de viktigaste uppgifterna i ett reningsverk är att fälla ut fosforn från avloppsvattnet innan det
släpps ut i recipienten. I Sverige sker detta mestadels genom en kemisk fällning efter tillsats
av Fe- och Al salter som reagerar med fosfaten i vattnet. I vissa fall kan även en fällning med
Ca(OH)2 ske, men de producerande slammängderna blir då betydligt större än med andra
fällningsmedel (Linderholm, 2011).
Patogener
Patogener är sjukdomsalstrande mikroorganismer och förekommer i avloppsslam från
avloppsreningsverk. Patogener förekommer dels som bakterier men också som virus, parasiter
och maskar, där bakterier är den enda gruppen som kan få en ökad tillväxt i slammet. En
återväxt av patogener kan ske om hygieniseringen inte har lyckats under behandling av
avloppsslammet och även en återinfektering av slammet kan ske vid bristande hantering av
rötresten/kompostresten (Fahlander, 2004).
Läkemedelsrester
De läkemedelsrester som återfinns i ett avloppsslam kommer ursprungligen från medicinerande
människor där resterna går ut i avloppsvattnet. Ett avloppsreningsverk är dock inte byggt för
att kunna bryta ner rester av olika toxiska ämnen, inklusive läkemedel, varpå dessa rester
återfinns i slammet och främst i det utgående vattnet till recipienten. Vissa läkemedel kan dock
brytas ned helt eller delvis, varav vissa även kan omvandlas (Eriksson & Helmfrid, 2010).
Enligt Henriksson, et.al. 2012 finns det vissa antibiotikasorter där mer är 10 % av massflödet
kan bindas till slammet. Det finns mycket få studier som undersöker läkemedelsrester i
slam, deras halveringstid, biotillgänglighet samt deras effekter på slammet och senare
användningsområde. Enligt en studie gjord av Eriksson & Helmfrid (2010) detekterades dock
relativt få läkemedelssubstanser i slammet inom studien. Främst förekom blodtryckssänkande,
vätskedrivande, antidepressiva läkemedel och rester av antibiotika. De substanser som detekterats
förekom i höga koncentrationer. Fler studier och utredningar behövs innan miljörisker kan
uteslutas (Eriksson & Helmfrid, 2010).
Hormoner
Hormoner som tar sig ut i avloppsvatten kan vara biologiskt aktiva och påverka akvatiska
organismers fortplantningsförmåga negativt. De hormoner som utsöndras av människor
förekommer som vattenlösliga och inaktiva former som däremot kan återfå sin aktiva form
på vägen mot reningsverken genom en mikrobiell nedbrytning. De syntetiska hormonerna är
designade för att vara mycket stabila med en bra biologisk effekt i mycket små koncentrationer.
Detta får till följd att de små mängder hormoner som når vattenmiljön kan påverka de akvatiska
organismerna. Utöver detta finns det även vissa industrikemikalier som har hormonella
egenskaper och kan påverka. Avloppsreningsverken har dock en mycket effektiv rening vad
gäller hormonstörande ämnen där både den biologiska reningen och sandfilter bidrar till en
reducering av dessa ämnen i vattnet. Hormonerna kan däremot adsorberas till slammet. Vissa
hormoner bryts ner vid en anaerob behandling av slammet, medan vissa svårnedbrytbara ämnen
istället anrikas (Adolfsson-Erici et al., 2005).
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4.5.1

Producerade mängder

Produktionen av avloppsslam vid svenska reningsverk dimensionerade för över 2000 personer var
under 2010 ca 203 500 ton TS (Statistiska Centralbyrån, 2012). Detta skulle motsvara ca 1 miljon
ton blött avloppsslam (Henriksson et al., 2012). År 2010 uppgick Sveriges befolkningsmängd
till knapp 9,5 miljoner invånare (Statistiska Centralbyrån, 2013) vilket ger ett nyckeltal på ca
22 kg TS/person. I tabell 11 redovisas producerad mängd avloppsslam (ton TS) per län samt per
person (kg TS) under 2010, varav ett medelvärde kan sättas till en producerad mängd på 22,8
kg TS/person under 2010. Anledningen till varför nyckeltalet minskar i de län med en större
andel befolkning i glesbygd beror på att den producerande mängden slam endast har beräknats
från avloppsreningsverk som är dimensionerade för fler än 2 000 personer, varav små lokala
reningsverk i exempelvis byar har uteslutits.
Tabell 11 Producerad mängd avloppsslam (ton TS) per län samt per person (kg TS) under 2010.

1
2

Län

Producerad
mängd1
[ton TS]

Folkmängd 20102

Producerad mängd/
person
[kg TS]

Stockholm
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

36 030
6 120
6 010
11 050
8 360
5 690
5 170
1 650
4 000
25 650
8 040
36 380
7 070
6 310
6 300
5 870
6 220
6 270
1 280
5 440
4 640

2 054 343
335 882
270 738
429 642
336 866
183 940
233 536
57 269
153 227
1 243 329
299 484
1 580 297
273 265
280 230
252 756
277 046
276 508
242 625
126 691
259 286
248 609

17,5
18,2
22,2
25,7
24,8
30,9
22,1
28,8
26,1
20,6
26,8
23,0
25,9
22,5
24,9
21,2
22,5
25,8
10,1
21,0
18,7

Medel

22,8 kg TS/person

Källa: (Statistiska Centralbyrån, 2012)
Källa: (Statistiska Centralbyrån, 2014)

I tabell 12 redovisas även de producerande mängderna avloppsslam (ton TS) för riket under
2000-talet.
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Tabell 12 Producerad mängd avloppsslam (ton TS) i riket under
2000-talet (Statistiska Centralbyrån, 2012).
År
Producerad mängd [ton TS]
2010
203 520
2008
213 790
2006
209 988
2004
242 575
2002
222 420
2000
222 420

Krav och restriktioner
Den svenska slamhanteringen påverkas främst av den svenska lagstiftningen som till största
del återfinns i miljöbalken (SFS 1998:808) men även EU förordningar och direktiv påverkar
slamhanteringen kraftigt då Sverige genom sitt EU-medlemskap omfattas av dessa. Sedan
2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall enligt SFS 2001:512 med de två undantagen
för komposterat slam från rening av avloppsvatten och GLS från återvinning av kokvätska
(Henriksson et al., 2012). Största delen av det behandlade avloppsslammet går dock inte till
deponi utan används för andra ändamål. Exempelvis sprids stora delar av avloppsslammet på
jordbruksmark (se avsnitt 4). Gränsvärden för en slutprodukt som innehåller avloppsslam och
som är tänkt att spridas över jordbruksmark regleras i sin tur av den svenska förordningen
(SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av
kemiska produkter där det maximala tillåtna metallhalterna för jordbruksändamål listas under
20 §, se tabell 13.
Avloppsslam kan användas för sluttäckning av deponier, enligt Naturvårdsverkets handbok om
deponitäckning rekommenderas då högst 40 % inblandning av ett avloppsslam i ett tätskikt
på grund av slammets höga innehåll av salter, metaller och organiska föroreningar. Slam som
istället skall användas ovan tätskiktet skall även uppfylla de bestämmelser som finns listade
i Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningarbeten (Henriksson et al., 2012). Vid
användning av avloppsslam på en deponi för exempelvis sluttäckning finns det också krav enligt
Henriksson et.al (2012) på att ett stabiliserat slam måste användas. Med detta menas att slammet
har komposterats i minst 6 månader om slammet var orötat eller kompostering i 3 månader om
rötat. Vidare rekommenderas minst 6 månaders lagring efter komposteringen (Henriksson et al.,
2012). Utöver detta krävs det tillstånd från tillsynsmyndigheter att transportera, mellanlagra och
använda slammet.
Tabell 13 Gränsvärden enligt Förordning (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel
av kemiska produkter 20 §, samt riksgenomsnittet på slamkvalitet
under 2006 (Tideström, 2008).
Ämne
Pb
Cd
Cu
Cr
Hg
Ni
Zn
P tot
N tot

Slamkvalitet 2006.
Riksgenomsnitt.
[mg/kg TS]
28
1
358
29
0,8
19
552
27 000
42 000

Gränsvärden
[mg/kg TS]
100
2
600
100
2,5
50
800
-
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Hygienisering
En hygienisering innebär att slammet förbehandlas för att undvika smittspridning. Enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:15; Naturvårdsverkets allmänna råd till 2 kap. 3 §
miljöbalken (1998:808) om metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av
avfall; bör rötresten och kompostresten efter en behandling av avloppsslam ha hygieniseras så
att materialet uppfyller kravet ”att Salmonella är frånvarande i ett representativt prov om 25 g av
materialet (våtvikt)”. Enligt NFS 2003:19 så skall även hanteringen av en röt- eller kompostrest
ske på ett sådant sätt att risken för återinfektion och återväxt av smittämnen begränsas. Samma
fordon eller behållare bör inte användas för transport av obehandlat avfall respektive färdig
kompost eller rötrest, om inte fordon eller behållare genomgått rengöring och desinfektion mellan
transporterna. Vidare anger även NFS 2003:15 att en efterbehandling och lagring av kompost
och rötrest bör ske så att bildning och utsläpp av oönskade ämnen minimeras samt att metangas
skall nyttiggöras eller facklas av vid en lagring av en flytande rötrest efter reaktorbehandling. I
NFS 2003:15 anges också två olika klasser på behandlat avfall genom rötning och kompostering;
Klass A och klass B där klass A bedöms medföra en säkrare hygienisering. I tabell 14 listas
föreslagna metoder för hygienisering, men Naturvårdsverket anger också att andra metoder bör
godtas om ett likvärdigt resultat kan uppnås vad gäller avdödning av patogener (smittämnen).
Även ett alternativ på separat hygienisering före både rötning och kompostering bör godtas
(NFS 2003:15). I tabell 15 anges enligt denna förordning lämpliga tider och temperaturer vid
öppen respektive sluten kompostering.
Tabell 14 Hygieniseringsmetoder i samband med rötning och kompostering uppdelade på
klasserna A och B. Temperatur och tid är angivna som minimivärden (NFS 2003:15).
Klass

A

A

A

B

Behandlingsmetod

Parametrar som skall
uppfyllas

Förutsättningar

Termofil rötning

Temperatur:
> 55 °C.
Exponeringstid: > 6 h
(kan utföras som hygienisering innan
rötning)

Allt material skall uppnå
angiven temperatur.
Medeluppehållstid vid
efterföljande rötning:
minst 7 dygn vid 55 °C

Våtkompostering

Temperatur:
> 55 °C.
Exponeringstid: > 6 h
(kan
utföras
som
innanvåtkompostering)

Allt material skall uppnå
angiven temperatur.
Medeluppehållstid vid
efterföljande rötning:
minst 7 dygn vid 55 °C

hygienisering

Sluten kompostering

Enligt tabell 6.

Allt material skall uppnå
angiven teuppehållstidmperatur.
Vattenhalten bör uppgå
till 35–60 %

Öppen kompostering

Enligt tabell 6.
Eftermognad i minst 6 månader efter
huvudprocessen och före användning.

Angivna parametrar skall
uppfyllas i tre omgångar med vändning
av materialet mellan varje omgång.
Vattenhalten bör uppgå
till 35–60 %

Tabell 15 Kombinationer av temperatur och tid vid kompostering.
Temperatur (minimum) °C

Tid (minimum)

55

7 dygn

60

5 dygn

65

3 dygn

70

1 dygn
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Vissa studier och försök har gjorts på att hygienisera avloppsslam. Enligt Davidsson et.al
(2012) visade försök som finansierades av Svenskt vatten AB att en otillräcklig hygienisering
uppnåddes vid en rötning vid endast 35ºC (mesofil rötning) medan hygieniseringen ansågs
vara fullgod vid en rötning vid temperaturerna 55ºC och 60ºC (termofila temperaturer). Samma
goda hygienisering uppnåddes även vid pastörisering (vid 70ºC i 60 minuter). Vidare visade
studien att en exponeringstid på 2 timmar var tillräcklig för de termofila temperaturerna för att
naturvårdsverkets gränsvärden för Salmonella och E-coli skall uppnås. Gränsvärden finns även
föreslagna för enterokocker, för att undersöka slamprover med avseende på dessa bakterier var
deti studien tvunget att centrifugera proverna vilket innebar att analysmetoden frångicks vilket
i sin tur innebar att det inte gick att fastställa omgränsvärdena överskreds för dessa bakterier,
även om de centrifugerade proverna pekade mot att så inte var fallet (Davidsson et al., 2012).
Endast korttidslagring under naturliga förhållanden som hygieniseringsmetod ger inte ett
tillfredsställande resultat enligt en studie från Svenskt vatten AB och bör därmed undvikas.
Samma studie visade att lagring dock skulle kunna ge en ökad hygienisering om lagringsmetoden
förändrades med avseende på lagringsmetod, ökad temperatur och ökad uppehållstid (Albihn et
al., 2005). För läkemedelsrester i slam saknas det gränsvärden och det saknas också tillräckligt
studiematerial på vilka substanser i slammet som skulle kunna vara farliga. Det saknas också
gränsvärden för organiska ämnen i slam (Henriksson et al., 2012).
4.5.2

Användning och avsättning

Sedan 2005 är det förbjudet att deponera avloppsslam i Sverige. Naturvårdsverket (2013) anser
därmed att de områden där användandet av avloppsslam i framtiden kommer att domineras
är gödsling av både skogs- och åkermark, tillverkning av anläggningsjord (med slam för att
uppnå en bra näringsbalans i jorden), förbränning med energiutvinning (torkat eller avvattnat
slam förbränns antingen separat eller i samförbränning med biobränslen), deponering efter en
förbehandling samt framställning av produkter så som fällningskemikalier och liknande. Gödsling
av åkermark var under både 1980- och 1990- talen det enskilt största användningsområdet för
just avloppsslam. Användningen av avloppsslam i jordbruket och i odling av enregigrödor har
varierat mellan 10-50 % och har på senare år legat omkring 25 %. När det gäller jordbruket
ligger ca 90 % av det svenska avloppsslammet inom de kvalitetskrav som finns för slam
gällande både metaller (gränsvärden) och organiska ämnen (riktvärden) (Naturvårdsverket,
2013). Naturvårdsverket (2013) anger att gödsling av skogsmark med avloppsslam är ett
användningsområde där intresset ökar både hos skogsvårdsforskare samt skogsbolagen. Genom
försurning och jordbruk urlakas skogsmarken på näringsämnen och baskatjoner, något som
skulle kunna kompenseras genom en tillförsel av avloppsslam. Vidare skulle fällningskemikalier
och koncentrerade gödselprodukter kunna framställas ur hydrolyserat slam eller ur en aska som
härstammar från en slamförbränning (Naturvårdsverket, 2013). I tabell 16 listas procentuell
användning av slam från reningsverk under 2008 och 2010.
Tabell 16 Användning av slam från reningsverk under 2008 och 2010.
Användning
Andel 2008 [%]1
Åkermark
26
Skogsmark
1
Anläggningsjord
27
Tätskikt på deponi
20
Deponi
3
Annan användning
7
Lager
3
Förbränning
0
Ej redovisat
13
1
Källa: (Statistiska Centralbyrån, 2010)
2
Källa: (Statistiska Centralbyrån, 2012)
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Andel 2010 [%]2
25
1
32
20
4
8
9
1
0

Försök i pilot- och fullskala
Avloppsslam har använts för anläggning av tätskikt i samband med sluttäckningen av deponier
eller gruvavfall. Slammet har i de flesta fallen använts i blandningar med andra material och
restprodukter. Bland annat har avloppsslam och flygaskor blandats till FSA (flygaskestabiliserat
avloppsslam) i ett flertal projekt och materialet kan numera betraktas som en konventionell
metod. Information av FoU om blandning av avloppsslam och askor tas upp i kapitlet om
energiaskor.
I en avhandling (Nason, 2013) utvärderades ett antal pilot-fältförsök där rötslam testats som
barriär och vegetationsskikt på anrikningssand. Studier av rötslammets funktion som ett tätskiktbarriärmaterial i en torr täckning, visade att rötslammet efter åtta år fortfarande var effektivt som
en fysisk och organiskt reaktivt barriär mot syrediffusion. Slammet skapade en reducerande miljö
och genererade en hög alkalinitet, vilket bidrog till att pH var nära neutralt i den underliggande
anrikningssanden. Rötslammets nedbrytningsprocesser konsumerade ca 85 % av den organiska
delen av slammet, och i kombination med utlakning av metaller reducerades slammets massa
med 19,6 %. Mobiliserat Cd, Cu, Pb och Zn från rötslammet fastlades i anrikningssanden,
vilket resulterade i ett lakvatten med låga halter (<10 µg/L) av löst Cd, Cu, Pb och Zn.   I
en annan studie (Nason, 2013) utvärderades användandet av rötslam som vegetationsskikt på
anrikningssand. Resultaten indikerade att ca 17 % av rötslammet hade konsumerats efter två
år, och att en kortvarig utlakning av Cu, Ni, Pb och Zn förekom till grundvattnet. I ytterligare
en studie utvärderades ett område med rötslam i kombination med flygaska som barriär mot
syreinträngning på gruvavfall (Nason 2013). Syftet med studien var att identifiera om ett enda
lager av rötslam minskat syrediffusionen, och om inte, om en kombinerad slam/flygaska var
effektivare. Resultaten visade att ett enda lager av rötslam ovanpå anrikningssand var ineffektivt
för att förhindra syrediffusion och bildandet av surt lakvatten, oxidationen av anrikningssand
med endast 20 % under 2 år. Dessutom ackumulerades löst Cu, Fe, Ni, Zn i den underliggande
anrikningssanden. Lagret med en kombination av slam/flygaska fungerade effektivare som
barriär mot syre.
Två laboratorieexperiment sattes upp för att kvantifiera aerobisk och anaerobisk biologisk
nedbrytning av den organiska delen av rötslam och kalibrerades med fältdata för att skapa en
modell för att uppskatta livslängden(Nason 2013). Efter156 och 230 dagars experiment vid 2022 °C, var förlusten av den organiska fraktionen vid aeroba nedbrytningen 14,8 % och för den
anaeroba nedbrytningen 27,8 %. Nedbrytning i fält antas vara långsammare, på grund av det
kalla klimatet och den högre graden av vattenmättnad, och förespås resultera i 20 % nedbrytning
av organiska ämnen under 2 år. Den återstående organiska fraktionen är troligen mer resistent
mot biologisk nedbrytning. Slutsatserna i avhandlingen visar att rötslam kan vara effektivt i
begränsade typer av applikationer vid efterbehandling av sulfidiskt gruvavfall. Däremot kan
långsiktiga konstruerade täckningar äventyras av den höga biologisk nedbrytningen.
4.6

Restprodukter från gruvindustrin

LKAB
LKAB har idag underjordsgruvor i Kiruna (28 Mton/år) och Malmberget (19 Mton/år) och
dagbrottsgruvor i Svappavaara området; Mertainen (2014, planerad brytning av 5-10 Mton/
år), Gruvberget (2010) två Mton/år och Leveäniemi (planerad start 2015). Järn i Kiruna och
Malmberget utvinns från järnoxidmalm (magnetit) och genererar två olika fraktioner av
anrikningssand från mineralprocessen; fin- och grovkornig. De finare partiklarna pumpas till ett
sandmagasin, medan den grövre fraktionen lagras tillsammans med gråberg. Anrikningssanden
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från Kiruna är väl karakteriserad med avseende på mineralogi, lakningskinetik, kemisk
sammansättning samt dess mekaniska och geotekniska egenskaper. Anrikningssanden domineras
av silikater, vilket ger en Si halt (SiO2) på ca 34 vikt%, och en Fe halt på 15 vikt%. Eftersom
delar av malmerna innehåller apatit är även fosforhalten hög i anrikningssanden, ca 3 vikt%.
Svavelhalten är 0,4 vikt%, och Ca halten (CaO) 13 vikt%, vilket medför att den neutraliserande
kapaciteten överskrider den syrabildande potentialen (kalict finns). Några spårelement som
Cu och V visar relativt höga koncentrationer i anrikningsanden, men har mycket låga halter i
dräneringsvattnet (EU-kommissionen, 2009). Detsamma gäller fosfor pga att apatiten är svårlöslig
vid rådande pH-förhållanden. Bulkdensiteten för anrikningssanden deponerat i magasinen är
mellan 1,8och 2,0 ton/m3 och torrdensiteten är ca 3.2 ton/m3. Partikelstorleksfördelning från
gravimetrisk separering är 70 % < 63 µm, och 97 % <700 µm. För finare anrikningssand är
partikelstorleksfördelningen 85 % <45 µm och 92 % < 63 µm (personlig kommunikation, Bertil
Pålsson, LTU).
4.7

Muddermassor

Sediment är lösa partiklar av sand, lera, silt eller annat material som har sedimenterat på bottnen
av ett vatten (hav, älvar, sjöar etc.). Partiklarna har ofta sitt ursprung från eroderade jordar,
nedbrutna växter och djur eller avloppsreningsverk, varpå sedimentets karaktär kan variera
kraftigt. Vind, vatten och is bär ofta med sig dessa partiklar vilket resulterar i att ett visst område
inte begränsas av en specifik typ av sediment utan dess fysiska såväl som kemiska egenskaper kan
variera kraftigt. Ett naturligt, oreglerat vattendrag tenderar att nå en slags jämvikt där variationer
i vatten- och sedimentflöde är självreglerande (Bortone, 2006). I vissa fall kan den ansamlade
mängden sediment utgöra ett ekologiskt problem på grund av övergödning, föroreningar eller
minskat vattendjupet. Det kan medföra att sediment från bottnen avlägsnas genom muddring.
Det kan finnas andra skäl för muddring som t.ex. utvinning av sand och grus eller av arkeologiska
skäl (Naturvårdsverket, 2010). Sjötrafiken i svenska hamnar ökar och allt mer gods hanteras.
Verksamheten leder till allt större och mer djupgående fartyg. Igenslamning av hamnbassänger
och landhöjning i kombination med ökad trafik leder till att kontinuerlig underhållsmuddring
behövs i flera hamnar. Bedömningen 2010 var att ca 14 miljoner kubikmeter massor behöver
muddras under de närmaste åren, SGI 2011.
Muddringsmetoder
Muddring kan i dag ske med två olika huvudtekniker: mekanisk (skopmuddring) och hydraulisk
(sugmuddring). Inom dessa huvudtekniker finns flera olika varianter och val av metod styrs
av de specifika behoven i det enskilda fallet. Frysmuddring är en allt mer använd metod för at
muddra förorenade massor.
Densitetssorterande muddring
Densitetssorterande muddring är en muddringsmetod, av hydraulisk karaktär, speciellt
framtagen av Teknikmarknad (Teknikmarknad.se) för miljömässig muddring. Systemet består
av en dator- och vajerstyrd flotte som drar en sugande undervattensenhet utefter en förutbestämd
muddringsbana. Metoden möjliggör upptagning av recenta sediment med låg densitet (stor
andel organiskt sediment) ”lager för lager” som traditionell muddringsutrustning inte klarar
av. Sedimentet pumpas upp genom ett speciellt nedåtriktat munstycke och vidare genom
slangar vilket minimerar partikelspridning. Systemlösningen innehåller även en landbaserad
trekammarbrunn dit allt bärgat sediment pumpas för att sedan sorteras. På detta sätt möjliggörs
sortering av tyngre fraktioner som mineralsediment och/eller äldre sedimentfraktioner från
organiska recenta sediment. De olika fraktionerna från trekammarbrunnen kan vidare behandlas
beroende på massornas avsättning.
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4.7.1

Egenskaper

Fysiska och tekniska egenskaper
De fysikaliska egenskaperna hos muddermassor skiljer sig åt beroende på om de återfinns i ett
hav eller i en insjö och beroende på vald muddringsmetod. Gemensamt är att massorna ofta
innehåller en stor andel vatten varpå förbehandling kan anses nödvändig, vilken förekommer som
antingen naturlig eller mekanisk, se Bortone (2006). Andelen vatten beror på muddringsmetod
och sedimentmaterialets ursprungliga vattenkvot. Muddermassornas vattenkvot ligger generellt
mellan 150 % och drygt 400 %, dvs. TS är 33 % respektive < 20 %.
Kemiska egenskaper
I havet är transporten av näringsämnen och grundämnen större än i insjöar. Havets sediment
är i de flesta fall en sänka för transporterade partiklar och grundämnen från land och insjöar
via vattendrag. Hav är generellt sett djupare än insjöar vilket i stor utsträckning påverkar
sedimentens karaktär. Syrefattig miljö förekommer i organiskt rika sediment i hav. Under sådana
förutsättningar kan Fe-sulfider bildas. Järnsulfider i dessa sediment oxideras när massorna
exponeras för syre vid deponering på land t.ex. vid muddring. Vid oxidation av Fe-sulfider bildas
syra samt frigörs metaller. Bildandet av Mn och Fe-hydroxider i hav fungerar som effektiva
sänkor vad gäller spårelement som t.ex. kadmium. Hydroxiderna kan antingen lösas upp eller
fällas ut på havsbottnen beroende på den flukterande redox barriär som finns.
Trots att hav generellt sett är djupare än insjöar och detta medför en större benägenhet för
syrefattig miljö så är det inte enbart djup som skapar syrefattiga bottnar. Övergödning beror på
överskott på näringsämnen som ökar produktion av organiskt material, som kan konsumera det
syre som finns tillgängligt. Överskott på näringsämnen och organiskt material är därför vanligt
i dessa sediment. Eftersom sjöar har ett mer begränsat området än hav påverkas ekosystemet
snabbt.
Karakterisering
I en rapport från Naturvårdsverket framtagen av Statens Geotekniska Institut (SGI, 2011)
rekommenderas att en karakterisering av muddermassornas fysiska, kemiska och tekniska
egenskaper ska genomföras som ett första steg i utvärdering gällande behandlingsmetod/
användningsområde för massorna. Bestämning av föroreningsinnehåll och massornas mineralogi
och mikrostruktur samt halten organiskt material är primära undersökningar. Övriga analyser
så som halten organiska ämnen (PAH, PCB och TBT) och lakningstest (pH-statisk, skak och/
eller perkolation) bör göras. För samtliga eluat och vattenprover rekommenderas analys av spåroch huvudelement, DIC (dissolved inorganic carbon, dvs. löst oorganiskt kol), DOC (dissolved
organic carbon, dvs. löst organiskt kol), pH, redoxpotential och elektrisk konduktivitet (Statens
geotekniska institut, 2011). Utöver detta bör även fastställning av kornstorleksfördelning och
vattenkvot i materialen genomföras.
4.7.2

Användning och avsättning

Muddring (grävning, schaktning, sprängning eller sugning) kräver vanligtvis tre prövningar
(oavsett storlek)
•
•
•

Ansökan om strandskyddsdispens
Tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet
Anmälan om uppläggning av muddermassor, alternativt ansökan om dispens från 		
dumpningsförbudet (sista utväg).
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För muddring av vattendrag (<500m2) eller annat vatten (<3000m2) gäller anmälningsplikt till
länsstyrelsen. För muddring av större storlek krävs tillstånd av Mark och Miljödomstolen där
ansökan bland annat ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Tillståndet är tidsbegränsat
vilket gör att om muddringen av någon anledning inte kan genomföras inom tillståndets tidsram
så förfaller detta och nytt tillstånd måste sökas. Finansiering är en kritisk faktor. Det är inte
bara själva muddringen som är kostsam utan även muddermassornas avskaffande. Beroende på
muddermassornas karaktär och omfattning kan de användas i anläggningsarbeten men detta är
helt beroende på tillgång och efterfrågan. I värsta fall kan det krävas att massorna deponeras
(jämförs med förorenad jord) eller bortskaffas genom dumpning (sista utväg). Att deponera
på land kan bli mycket dyrt (ca 1500 – 2000kr per kubikmeter). Det finns i dagsläget flera
potentiella användningsområden för muddermassor och de bör enligt Naturvårdsverket (2010)
ses som en resurs vilket innebär att möjligheterna för återvinning och användning bör utredas
innan andra omhändertaganden tillämpas. I vissa fall finns det möjlighet för muddermassor att
användas för anläggningsändamål (Naturvårdsverket, 2010). Om muddermassorna inte anses
förorenade kan det vara möjligt att återföra dessa till åkermark i form av giva då massorna ofta
är rika på näringsämnen. Detta är ofta inte fallet varpå muddermassor oftast bortskaffas vilket
resulterar i att muddringsprojekt ofta är väldigt kostsamma. För användning av muddermassor
krävs noggranna undersökningar och karakterisering av den kemiska sammansättningen
och lakbarheten. Eventuella föroreningar som riskerar att lakas ut kan stabiliseras och/eller
solidifieras.
Muddringsprojekt
Det är inte möjligt inom ramen för denna förstudie att beskriva samtliga planerade mudderprojekt
eftersom det förekommer stor osäkerhet om/när dessa muddringar kan genomföras p.g.a.
tillståndförfarandet. Information om kommande/planerade mudderprojekt finns hos aktuell
länsstyrelse. För att återanvända/återvinna muddermassor som en ”extern aktör” är det av stor
vikt att vara delaktig i tillståndsprocessen. Nedan projekt är utvalda som kommande eventuella
muddringsförsök.
Mönsteråsviken
Mönsteråsviken är belägen vid Mönsterås, Kalmar län och är en grund vik där de inre delarna
av viken sällan uppkommer till djup större än 2m. Till Mösteråsviken finns inlopp från bl. a.
Lillån som är kopplat till ett större avrinningsområde som till stor del består av jordbruksmark.
I den inre delen av viken mynnar även den mindre Mönsteråsbäcken som är belägen inte långt
från Nynäs avloppsreningsverk (Johansson, 2012). Muddring planeras under 2014 med hjälp
av densitetssorterande muddring i syfte att avlasta vattenmiljön och återställa ekosystemet.
Sedimentet är näringsrikt med höga halter fosfor. Provtagning genomfördes i november 2013
men provresultat är ännu inte klara.
Vansjön
Vansjön ligger i Heby kommun, Västmanlands län och är en sjö/våtmark som fungerar som
källflöde till Örsundaån som rinner genom Västmanlands och Uppsala län för att slutligen
mynna ut i Mälaren (Sweco VBB AB, 2006). Sjön användes tidigare som kraftkälla till
kvarnverksamheter i området. När dessa i slutet på 1700-talet avvecklades så sänktes vattennivån
i sjön för att på så sätt skapa mer lämpliga förhållanden för jordbruksproduktion i området.
Vansjön tillsammans med den anknutna Nordsjön är därför grunda, med djup mellan 1-2m men
med en total ytarea av 2,33km2. Det totala avrinningsområdet för Vansjön-Nordsjön uppgår till
55,4 km2 och domineras av skogsmark (omkring 80 %)(Söderberg, 2013). Muddring planeras
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under 2014 med hjälp av densitetssorterande muddring i syfte att avlasta vattenmiljön och
återställa ekosystemet. Sedimentet är rikt på fosfor. Provtagning är vid dagens datum ännu inte
genomförd. Initiala tester pekar dock på en stor andel mineralsediment (>80%).
Östersjön
Östersjön är ett innanhav som angränsar till sammanlagt nio länder, däribland Sverige. Sedan
början av 1900-talet har övergödningen succesivt orsakat problem med bl.a. igenvuxna vikar.
Näring tillförs främst från jordbruk och trafik men även reningsverk och industrier för att nämna
några (Havs- och vattenmyndigheten, 2012). Övergödningen har visat på stora negativa effekter
på ekosystemet med bl.a. kraftig algblomning och grönt slem av cyanobakterier. Östersjöns
totala yta uppgår till 368700 km2 och en yta av 60000 km2 (motsvarar en yta stor som halva
Danmark) har de senaste åren lidit av syrebrist (Havsmiljöinstitutet, 2012). Under 2014 planeras
muddring av de lite djupare delarna av Östersjön med hjälp av modifierad densitetssorterande
muddring. Grundprincipen för muddringen är den samma men med skillnad i vajerstyrningen
pga. vågor och större djup (<120m). Initial provtagning har visat att massornas karaktär och
egenskaper skiljer sig avsevärt åt beroende på provtagningsplats. Vid dagens datum är tanken
att endast plocka upp det översta sedimentskiktet som till stora delar antas bestå av organiskt
material.
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5 Transport och logistik
Gruvindustrin har fokus på att efterbehandlingsåtgärderna ska vara miljöriktiga, långsiktiga
och kostnadseffektiva. Ett flertal industriella restprodukter bedöms ha god potential som
sluttäckningsmaterial och restprodukternas funktionella egenskaper kan bidra till miljöriktiga
och långsiktiga lösningar. Det måste också visas att lösningen är tekniskt genomförbar och
kostnadseffektiv. Detta kapitels frågeställningar behandlar transportlogistik, som omfattar
följande:
•
•
•
•
•
•
•

Nollalternativets logistik och kostnader
Industriell restprodukt, tillgång
Transport, dvs. val transportsätt, väg-, tåg- och sjötransporter.
Modifiering och utläggning (entreprenad)
Efterbehandlingsåtgärdens kostnad, jämförelse
Anrikningssand i tätskikt
Materialförsörjning

Intervjuer har utförts med representanter från gruvindustrin, industrin som producerar
restprodukter, hamnverksamhet och entreprenörer. Syftet med intervjuerna var att få information
om transportkostnader, möjliga transportmedel, avstånd, transportlogistik, hanteringsfrågor,
produktion av restprodukt, behov av efterbehandling (EBH), alternativa kostnader etc.
Med denna information har en enkel modell tagits fram som beskriver transportlogistiken
och ger en indikation på EBH-kostnader. Undersökningen begränsas till torrtäckning som
efterbehandlingsmetod och har fokus på efterbehandlingskonstruktionen, främst tätskiktet.
Grundtesen är att genom tillsats av en mindre andel restprodukt kunna modifiera moränmaterial
som annars inte uppfyller funktionskrav på tätskikt. Genom modifiering med en mindre mängd
restprodukt kan den totala transporten av material minskas, dvs. en liten mängd restprodukt
som transporteras långa sträckor bidrar till att begränsa transporten av stora volymer morän.
En annan positiv bieffekt bedöms kunna bli att tätskiktskonstruktion med modifierad morän
(kvalitetssäkrad) ger tillförlitligt resultat vad gäller täthet.
Anrikningssand som är gruvindustrins restprodukt har geotekniska egenskaper mellan en siltig
lera till siltig sand. Materialet bedöms kunna modifieras för att kunna användas i tätskikt. Det
utfördes en enkel kostnadsbedömning att använda modifierad anrikningssand som tätskikt på
Aitik som case.
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6 Logistiksystem
Transportlogistiken är ett system som är uppbyggt av ett antal delsystem. Det är viktigt att
belysa respektive delsystem eftersom dessa innehåller komponenter med inbördes relationer.
Systemgränsen i detta fall dras mellan industrin som producerar restprodukter och gruvindustrin
som lämnar efter sig en efterbehandlad yta, se figur 8. Däremellan finns det delsystem som
beskriver transporten, tillverkningen av modifierad morän och utläggningen av tät- och
skyddsskikten. För att hitta lösningar och optimera effektiviteten för alla involverade företag
dras logistiksystemets gränser utifrån ett externt perspektiv. Aktörer som beaktas är främst
gruvindustri och restproduktproducenter. I många fall anlitar industrin avfallsentreprenörer för
att hantera restproduktflödet.

Figur 8  Systemgränsen för transportlogistiken (restprodukt till efterbehandling av gruvavfall).

6.1

Morän i EBH, dvs nollalternativets logistik och kostnader

Tillgång på morän vid efterbehandlingsåtgärder är en viktig förutsättning för kostnadseffektiv
efterbehandling. Tätskiktskonstruktionen består av upp till 0,5 m tjockt lager av väl packad
morän med hög finhalt. Moränmaterial behöver behandlas och sorteras för att uppnå rätt
kvalitet och täthet, exempelvis sorteras stenar > 50 % av skiktets tjocklek bort. I skyddsskiktet
är kvalitetskravet på morän lägre än i tätskiktet, dvs. lägre andel finjordshalt och lägre
packningsgrad kan accepteras. I tabellen nedan redogörs för de arbetsmoment som utförs för att
efterbehandla en gråbergsdeponi eller sandmagasin. Kostnaderna anges per m2 efterbehandlad
yta. Tabellens grundförutsättningar är att moränen finns på plats, dvs. 1000 meter från EBHplatsen. Beräkningarna baseras på att
•
•

moränens skrymdensitet är ca 2 ton/m3,
transport sker med dumper, kostnad ca 45 kr/ton och mil.
Tabell 17 Efterbehandlingskostnader med morän av god kvalitet från moräntäkt ca 1000 m från
nedlagd gråbergsdeponi. Avser ”småskaliga” efterbehandlingsprojekt på upp till 10 hektar.
Skyddsskikt, 1,5 m

Tätskikt, 0,5 m
Flacka ytor

Schaktning
37 kr/m2
13 kr/m2
Sortering#
6 kr/m2
£
2
Transport
14 kr/m
5 kr/m2
Utläggning
15 kr/m2
15 kr/m2
2
EBH-kostnad
66 kr/m
39 kr/m2
Summa EBH-kostnad
105 – 133 kr/m2
#
sten > 50 % av skiktets tjocklek sorteras bort
£
transportavstånd 0,1 mil (1000 m), dumpertransport
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Tätskikt, 0,5 m
Slänter
13 kr/m2
6 kr/m2
5 kr/m2
43 kr/m2
67 kr/m2

6.2

Industriella restprodukter

Industriella restprodukter av intresse produceras med en produktionstakt av mellan 1 000
– 10 000-tals ton/år, vilket motsvarar typisk dagsproduktion på 3 – 30 ton/dag. Generellt
transporteras dessa material till deponi, där en stor andel användas som konstruktionsmaterial
vid sluttäckning av deponier. Få restprodukter har avsättning utanför deponiområdet.
Industrin strävar efter att på sikt eliminera sina restproduktströmmar. Deponering medför
deponiskatt och hanteringskostnader i storleksordning 500 – 1000 kr/ton. De flesta material
används idag som konstruktionsmaterial och därmed ligger hanteringskostnaden nere på några
hundra kronor per ton. Vissa material som vissa askor och GLS är skattebefriade och kan
deponeras utan att drabbas av deponiskatt. Revision av dessa skatteregler pågår.
I dagsläget går ca 60 – 70 % av exempelvis alla askor som inte klassas som farligt avfall till att
sluttäcka deponier. Sluttäckningsverksamheten bedöms pågå under de närmaste 5 – 10 åren.
Därefter minskar behovet av material till sluttäckning av deponier.
6.3

Transport av restprodukt

Transportavståndet från producent av restprodukt till efterbehandlingsplats utgör en ekonomisk
begränsning. Tre alternativa sätt att transportera är väg-, sjö- och tågtransport, se figur 9.
Vägtransport ger störst utsläpp av koldioxid, följt av sjötransport och tågtransport. Kostnaden
att transportera ett ton material över en sträcka varierar mellan de olika transportsätten, se
tabell 18.
Byte mellan transportmedel medför att det finns ett behov av ett mellanlager. Vid varje tillfälle
som material hanteras tillkommer en kostnad motsvarande 5 kr/ton. Inom hamnområdet ingår
generellt mellanlagring under två veckor. Mellanlagringskostnaden ligger runt 18 kr/ton.
Tabell 18 Bedömda kostnader för att transportera ett ton material.
Transportsätt

Kostnad

Kommentar

Vägtransport

10 kr/ton, mil

Högre kostnader kan
förekomma.

2 kr/ton, mil

Tågtransport sker
idag av exempelvis
avloppsslam, tillkommer
hanteringskostnader
och lagringskostnader
(mellanlager)

35 kr/ton, Östersjöområdet

Till detta tillkommer
kostnader för hantering
och mellanlagring inom
hamnområdena, exempelvis
mellanlagring som är längre
en två veckor kostar extra.
Framtida krav på högre
bränslekvalitet kan påverka
prisläget vad gäller transport.

Tågtransport

Sjötransport
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Figur 9 Schematisk bild av kostnader som belastar efterbehandlingskonstruktionen.

Summan av transport-, hanterings- och mellanlagringskostnader mellan industrin som tillverkar
restproduktet (A) och efterbehandlingsplatsen (B) beror på avståndet och valet av transportmedel
(figur 9). Nedan ges det exempel på hur långt en restprodukt bedöms kunna transporteras för en
kostnad på 300 kr/ton, se figur 10, I – IV:
Alternativ I
Alternativ II
Alternativ III
		
Alternativ IV

– Vägtransport ca 25 mil.
– Tågtransport och kortare vägtransport (100 mil).
– Båttransport från hela Östersjöregionen, tågtransport 30 mil och vägransport
ca 12 mil.
– Båttransport från hela Östersjöregionen och vägransport ca 20 mil.

Figur 10 Fyra olika transportalternativ.

Transportkostnad på ca 300 kr/ton bedöms kunna räcka till att leverera restprodukter till stora
dela av Sverige och från större delar av Östersjöområdet. Ett exempel är transport av rötat
avloppsslam från Stockholm till Aitik, där transportkostnaden ligger på ca 315 kr/ton.
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I tabell 19 redovisas hur transportkostnaden, 150 kr/ton, 300 kr/ton och 500 kr/ton påverkar
priset fördelat per kvadratmeter. Vidare i rapporten används inblandningsmängd på 10 vikt-%
(av våtvikt). Vid 10 % inblandning ligger transportkostnaden uttryckt i kr/m2 på 16 kr/m2, 32 kr/
m2 och 53 kr/m2, se tabell 19.
Tabell 19 Beräkning av transportkostnaden uttryckt som kostnad per kvadratmeter efterbehandlad yta
i kr/m2. Tre olika transportkostnader (från producent, A till efterbehandlingsplats, B) och för fyra olika
inblandningsmängder redovisas.
Transportkostnad
150
kr/ton
300 kr/ton
500 kr/ton
Restproduktsinblandning,
vikt% av morän
Transportkostnad uttryckt i
2
kr/m
kr/m2
kr/m2
7,5 %
12
24
39
10 %
16
32
53
15 %
24
47
79
30 %
47
95
158

6.4

Modifiering och utläggning (Entreprenaden)

Ett sätt att förändra moränens heterogenitet vad gäller täthet, är att ändra på materialets
kornstorlekssammansättning genom att avlägsna större stenar och tillsätta finmaterial. En annan
viktig faktor som påverkar tätheten är materialets packningsgrad. Av industrins restprodukt är
det främst material som har ler- och siltfraktion och därmed kan bidra till en låg hydraulisk
konduktivitet, som är av intresse. Genom inblandning av industriella restprodukter bedöms även
morän som inte uppfyller funktionskravet kunna användas i tätskiktsapplikationer. Andelen
restprodukt som behöver blandas med moränen, för att sänka dess hydrauliska konduktivitet
till värde < 10-8 m/s, ligger runt 10 % (våtvikt), men kan variera med moränkvalitet och med
restproduktens kvalitet. Tillsatsmängd och blandningsteknik måste anpassas efter moränens
kornstorlekssammansättning och restproduktens egenskaper.
Tillverkningstakten och tillverkningskostnaden av den modifierade moränen behöver naturligtvis
utvärderas i fält. Baserat på dagens empiri vad gäller sluttäckning av deponier med blandningar av
bl.a. GLS och stenmjöl alternativt GLS med flyg- och bottenaska, ligger tillverkningskostnaden
på ca 35-45 kr/m2 färdig blandning. Mängden färdig blandning ligger runt 50 ton i timmen med
dagens utrustning. Utläggningskostnaden av ett tätskikt på 0,5 m ligger på ca 15 kr/m2. I detta
ingår utläggning i två skikt som packas, se tabell 20. Det bör noteras att utläggningskostnaden
på slänter kan bli tre gånger högre än den på flacka ytor. Kostnaderna kan också skjuta i höjden
vid störningar i produktion och utläggning.
Tabell 20 Restproduktåtgång per hektar beroende på andel restprodukt vid modifiering av
morän. (Tabellen utgår från skrymdensitet efter packning på 2,1 ton/m3 och tätskiktstjocklek
på 0,5 m)
Restproduktsinblandning,
vikt% av morän

Restprodukt
ton/m2

1 ton restprodukt
räcker till EBH av
x m2

Restproduktåtgång,
ton/ha

7,5 %
10 %
15 %
30 %

0,079
0,105
0,157
0,315

12,7
9,5
6,3
3,2

788
1050
1575
3150
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6.5

Efterbehandlingsåtgärdens kostnad

Gruvindustrins sluttäckningskostnader ligger i dagsläget i storleksordning mellan 60 - 200 kr
per kvadratmeter efterbehandlad yta. Avståndet till morän med lämplig kvalitet är en viktig
kostnadspost. Efterbehandlingsobjektens storlek i Västerbotten och Dalarna varierar mellan 10
– 20 ha. Områdena är dels sådana som är nedlagda och dels sådana där gruvverksamhet pågår.
Efterbehandlingsområdet i Aitik (Norrbotten) är totalt ca 1600 ha, varav 450 ha är gråberg och
1150 ha är sandmagasin. Vanlig efterbehandlingsåtgärd, där syretransporten genom tätskiktet
ska minimeras, är att täcka deponin med 0,5 m tätskikt och 1,5 m skyddsskikt. Funktionskravet
på tätskiktet är att täthet k < 10-8 m/s uppnås. För detta krävs morän med tillräcklig hög finhalt
i tätskiktet.
Till en hektar yta krävs ca 10 000 ton morän som uppfyller kravet för tätskikt. Av ekonomiska
skäl används morän från täkt så nära efterbehandlingsplatsen som möjligt, ofta ett avstånd
på några kilometer. I många fall är det dock svårt att hitta morän med rätt kvalitet. Därmed
uppstår problemet att stora volymer morän behöver transporteras stora avstånd. Frågan är om
restprodukt är konkurrenskraftiga trots att transport- och tillverkningskostnader tillkommer.
I tabell 21 jämförs tre fall. I beräkningen har restproduktet ett värde av noll kronor. I fall a) finns
morän med god kvalitet inom 1 km från efterbehandlingsområdet, i fall b) är avståndet 2 mil. Som
det framgår av tabellen ökar transportkostnaden för morän till tätskiktet från 105 kr/m2 till 190 kr/
m2 på grund av avståndsökningen. I fall c), redovisas kostnader där lokalt förekommande morän
med sämre kvalitet modifieras med tillsats av en restprodukt. Det sistnämnda har ekonomisk
potential om avståndet till lämpligt morän är stort. I tabell 21 redovisas tre transportkostnader
för restprodukt, nämligen 150 kr/ton (16 kr/m2), 300 kr/ton (32 kr/m2) och 500 kr/ton (53 kr/
m2). Kostnaden för blandning och utläggning av den modifierade moränen är ca 35 - 45 kr/m2,
respektive ca 15 kr/m2. Blandningsproduktionen bedöms i dagsläget ligga runt 50 ton/h.
Tabell 21 Efterbehandlings-(EBH-) kostnader med tre olika förutsättningar, a) morän (Mn) av god kvalitet inom
1,5 km från EBH-platsen, b) avståndet är 2 mil, och c) där lokalt förekommande morän materialmodifierat med
restprodukt.

Skyddsskikt
1,5 m£

Tätskikt
0,5 m

Schaktning
Transport
Utläggning
Schaktning
Sortering
Transport
Transport av
restprodukt
Blandning
Utläggning
Summa
EBH-kostnad

£
$

a) Mn av god
kvalitet
37 kr/m2
14 kr/m2
15 kr/m2

b) Mn av god
kvalitet
37 kr/m2
14 kr/m2
15 kr/m2

c)Modifierat
morän
37 kr/m2
14 kr/m2
15 kr/m2

13 kr/m2
6 kr/m2
5 kr/m2 (£)

13 kr/m2
6 kr/m2
90 kr/m2 ($)

13 kr/m2
6 kr/m2
5 kr/m2 (£)

-

-

16 - 32 - 53 kr/m2

15 kr/m2

15 kr/m2

35 - 45 kr/m2
15 kr/m2

105 kr/m2

190 kr/m2

141 - 157 - 188 kr/m2

transportavstånd 1000 m – mellan moräntäkt och efterbehandlingsplats.
transportavstånd 2 mil – mellan moräntäkt och efterbehandlingsplats.

Notera att på slänter ligger utläggningskostnaderna för tätskiktet tre gånger högre än på flacka ytor.
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En jämförelse, mellan de kostnader som gruvindustrin generellt budgeterar för efterbehandling
av gruvavfall med de kostnader som uppstår vid transport och hantering av restprodukt,
modifiering av morän (inblandning av restprodukt) och utläggning, tyder på att metoden är
ekonomiskt fördelaktigt enbart i fall där traditionell efterbehandling är i storleksordning >140
kr/m2, alternativt där traditionell lösning inte kan uppfylla funktionskravet på täthet.
Som det framgår av tabell 21 kan modifiering inte konkurrera om morän av god kvalitet finns
intill gråbergsdeponin. Modifieringsalternativet kan göras mer kostnadseffektiv genom följande:
•
•
•
•

minska transportkostnaderna, flertalet restprodukt kan transporteras till EBH-platsen
billigare än för 300 kr/ton.
öka blandningseffektiviteten
minska inblandningsmängden av restprodukt (förutsätter effektiv blandning).
minska tät- och/eller skyddsskiktets mäktighet.

Modifierad morän bedöms kunna ge större homogenitet vad gäller exempelvis täthet än
obehandlad morän. Ökad homogenitet bör också leda till att packningsegenskaperna kommer
att variera mindre mellan olika batcher. Ökad homogenitet kan leda till att tätskiktets mäktighet
kan minskas, vilket sparar både transporter av morän och restprodukt samt ger lägre blandningsoch utläggningskostnader per kvadratmeter EBH-yta.
6.6

Anrikningssand i tätskikt

Ett alternativ till att använda morän i tätskiktet är att nyttja befintlig anrikningssand som
modifieras med inblandning av lämpligt restprodukt. I fallet Aitik, finns det tillgång till stora
volymer lågsvavlig sand (LS-Sand) Anrikningssanden betecknas som siltig sand, och behöver
modifieras med avseende på täthet, bärighet och packningsegenskaper för att kunna nyttjas som
tätskiktsmaterial, speciellt på deponins slänter.
Grundförutsättningarna för den i tabell 22 utförda kalkylen är att:
•
•
•
•
•
•
•

Skyddsskiktet består av morän som i tidigare exempel.
Avståndet mellan anrikningsverket och de olika gråbergsdeponierna ligger mellan 1,5
km till 7,4 km.
Anrikningssanden pumpas till gråbergsdeponin, avvattnas, modifieras innan utläggning
som tätskikt. (För att pumpa anrikningssanden till gråbergsdeponierna krävs det en nu
pumpstation och nya ledningar.)
Andelen restprodukt som blandas med sanden är 10 vikt%.
Den modifierade anrikningssanden transporteras i medelvärde 2 000 m innan
utläggning.
Anrikningssandens skrymdensitet vid optimal vattenkvot bedöms ligga runt 1,7 ton/m3.
Tätskiktets mäktighet är 0,3 m, dvs. ca 0,54 ton/m2.

Vid inblandning av restprodukt med 10 vikt% ger detta att mängden restprodukt är 0,054 ton/
m2, dvs. ett ton restprodukt räcker till ca 18 m2. Två alternativ väljs för transportkostnaden för
restprodukten, 300 kr/ton och 500 kr/ton, vilket ger att transportkostnaden uttryckt i kr/m2 ligger
mellan 17 kr/m2 och 28 kr/m2. Avståndet som den modifierade sanden transporteras är i medel
2 000 m, vilket ger en kostnad på 5 kr/m2.
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Tabell 22  Efterbehandlings-(EBH-) kostnader med modifierad anrikningssand.
Kostnad per yta
Schaktning
37 kr/m2
Skyddsskikt med morän
Transport
14 kr/m2
1,5 m£
Utläggning
15 kr/m2
Tätskikt med modifierad
anrikningssand
0,3 m

Pumpning&
Transport

xx kr/m2
5 kr/m2 (#)

Transport av restprodukt

17 – 28 kr/m2

Blandning

31 kr/m2

Utläggning

10 kr/m2

Summa
EBH-kostnad

129 -140 kr/m2

Transport av Mn 1000 m. Kostnad
					[ 45
£

kr
ton
kr
x 0.1 mil x 3 2 ~ 14 2 ]
ton, il
m
m

Transport av modifierad anrikningssand 3000 m. Kostnad
					
kr
ton
kr
x 0.2 mil x 0.51 2 ~ 5 2 ]
					
[ 45
ton, il
m
m
6.7

Materialförsörjning

Sluttäckning av en tio hektar stor yta, där moränmaterial modifieras med 10 vikt-% restprodukt
och där den modifierade moränens skrymdensitet är 2,1 ton/m3, kräver ca 10 500 ton restprodukt.
Som det diskuterades tidigare ligger enskilda industriers årsproduktion mellan 1 000-tals till
10 000-talt ton per år. Det kommer att krävas mellanlagring av restprodukt för att kunna utföra
efterbehandlingsåtgärden under en säsong, dvs mellan juni och oktober, ca 4 månader. I många
fall kommer det att behövas restprodukt från fler än en restproduktproducent.
Produktionstakten att producera modifierad morän är i dag ca 50 ton/h per blandare, dvs ca
8 000 ton per månad och enhet. För att tillverka tätskikt motsvarande tio hektar, motsvarande
105 000 ton modifierad morän, behövs flera enheter alternativt en större modifieringskapacitet.
Ett annat alternativ är att efterbehandlingen utförs under två till tre år, förutsatt att detta är
möjligt. Metodiken kan enkelt appliceras på mindre EBH-objekt.
För stora EBH-objekt som exempelvis Aitik krävs det så stora volymer restprodukt att det
bedöms bli nödvändigt med flera restproduktsleverantörer. Vid modifiering av anrikningssand
med 10 % inblandning och tätskiktsmäktighet på 0,3 m är det ca 540 ton restprodukt som behövs
per hektar. Detta ger att i storleksordning 900 000 ton restprodukt behövs för att efterbehandla
1600 ha stor yta.
6.8

Förväntad ekonomisk och teknisk potential

I detta kapitel har en sammanställning av transportlogistiken genomförts för att modifiera
morän med tillsats av restprodukt. Långsiktiga målsättningen är att visa att modifierad morän
med tillsats av restprodukt är tekniskt genomförbar, ger god efterbehandlingsekonomi och
miljömässigt fördelaktig jämfört med efterbehandling av morän.
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Det finns ett antal frågeställningar som är viktiga för att effektivisera arbetet med efterbehandling.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det finns idag få enskilda producenter som kan leverera restprodukter i tillräckligt
stora mängder. Det är viktigt att redan i tidigt skede knyta dessa aktörer till projektet.
Varje byte av transportmedel kräver ett extra mellanlager och tillståndsfrågan behöver
utredas. Varje omlastning fördyrar transportkostnaden.
Val av transportmedel påverkar materialkostnaden. Upphandling av stora volymer kan
sänka transportkostnaderna.
Det kommer att behövas ett mellanlager på efterbehandlingsplatsen.
Mellanlagring under längre perioder kan påverka både tekniska och kemiska
egenskaper hos vissa restprodukter.
Pilotförsök – Produktionen av modifierad morän och anrikningssand behöver utvecklas
för att möta krav på efterbehandling av stora ytor.
Utläggning på slänter behöver effektiviseras (stor enskild kostnadspost)
Uppföljning av hur tätskikt med modifierade material som morän och anrikningssand
fungerar i full skala.
Vägledning behövs innan praxis – säkra att material av rätt kvalitet produceras genom
kvalitetssäkring
Demoförsök – Efterbehandlingens målsättning är att säkra att syrehalten i den atmosfär
som når exempelvis gråberget inte bidrar till pyritoxidation.

7 Diskussion och slutsatser
7.1

Avsättning

Flera material som nämns i rapporten har idag en viss avsättning. För konstruktion av tätskikt
på deponier finns handledning för konstruktion av tätskikt innehållande aska och rötslam (FSA)
och för EAF- och LF-slagg. Dessa material som fungerar bra som tätskikt på deponier med
kommunalt avfall har däremot inte utvärderats i fältförsök applicerat på gruvavfall. Få material
har studerats som ersättning för täckskikt eller vegetationsskikt. För vegetationsskikt har rötslam
varit det dominerande materialet. Stabilisering av sulfid-rikt anrikningssand i cementerad pasta
vid återfyllnad har genomförts, men den långsiktiga geokemiska stabiliteten har inte studerats i
tillräcklig stor utsträckning för att det ska kunna garanteras vara positivt ur ett miljöperspektiv
(Alakangas, 2013).
Gruvindustrins totala efterbehandlingsbehov är i storleksordning 2000 hektar. Behovet av
tät morän i tätskiktet är ca 1 ton/m2, vilket ger en total mängd på ca 10 000 000 miljoner
ton morän till tätskiktskonstruktionen. I många fall finns det inte lämplig morän med hög
finjordhalt i närområdet av efterbehandlingsområdena, vilket leder till ökade transporter och
transportkostnader. Varje mil extra motsvarar ca 45 kr/m2 i ökad kostnad. Genom modifiering av
morän eller anrikningssand med leriga/siltiga restmaterial, möjliggör även lokalt förekommande
morän att uppfylla funktionskravet på täthet vilket skulle leda till att branschen kan spara 100tlas miljoner kronor. Modifieringen kan också leda till att funktionskravet på tätskiktet kan
uppnås med tunnare tät- och täckskiktskonstruktion, vilket minskar uttaget av morän som är en
jungfrulig resurs.
Sulfid oxidation i t.ex. gråbergsdeponier under drift kan generera ett surt och metallhaltigt
dräneringsvatten, som idag oftast samlas upp, återanvänds eller renas före utsläpp till recipient.
Reningen består oftast av kalkning, vilket medför att en mängd slam uppkommer som måste
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omhändertas. Användning av restprodukter med cementerande eller pozzolana egenskaper skulle
kunna testas för att minska reaktiviteten hos sulfider, eller transport av vatten genom deponi,
genom bildning av svårlösliga sekundära mineral. Inhibering kan medföra att produktionen av
surt metallhaltigt lakvatten minskar, konsumtionen av kalk och genereringen av slam minskar.
Inhiberingen måste vara långtidsstabil och komplettera den slutliga torra täckningen.
En del laborativa studier av inhiberingsförsök har genomförts och fältförsök på historiskt
gruvavfall, men inga resultat har visat på långtidseffekterna av sådan åtgärd. Inga inhiberingsförsök
har genomförts på fallande reaktiv anrikningssand eller reaktivt gråberg i fältförsök i Sverige.
Många restprodukter har både kemiska och fysikaliska egenskaper som är intressanta för att
förhindra sulfidoxidation. Nedan diskuteras material intressanta för varje lager i torr täckning
utifrån dess funktion, samt för inhibering. Inventeringen av lämpliga restmaterial, se tabell 23,
visar att det finns ett stort antal restmaterial med potential att användas vid modifiering av morän
eller anrikningssand och inhibering.
Torrtäckning
Vid torrtäckning av gruvavfall är en av de viktigaste faktorerna att det avsedda täckmaterialet finnas
i tillräckliga mängder, har gynnsamma egenskaper samt har en realistisk transportlogistik. Vid
tillverkning av täckskikt behöver mängden restprodukt som används per ytenhet vara väsentligt
mindre än mängden morän som krävs vid en traditionell sluttäckning för att transporten av
restprodukten skall vara ekonomiskt realistisk om inte transportkostnaderna sponsras. Eftersom
de olika skikten i en torrtäckning har olika funktioner måste valet av material baseras på den
specifika funktionen som skall uppfyllas. Vilka restprodukter som uppfyller de specifika kraven
för de enskilda skikten diskuteras nedan och en sammanställning i tabell 23.
Tätskikt
Viktiga faktorer för tillverkning av ett tätskikt med restprodukter, är att de är finkorniga och
kan blandas med bulkmaterial som finns att tillgå i anslutning till gruvområdet (t.ex. morän
och anrikningssand). Restprodukten används för att förbättra kornstorleksfördelningen i
bulkmaterialet, minska den hydrauliska konduktiviteten och eventuellt höja den vattenhållande
kapaciteten. Hur bulkmaterialets packningsegenskaper påverkas vid inblandning av restprodukt
behöver studeras för varje blandning samt hur blandningen ska genomföras. Av de i förstudien
studerade materialen, anses grönlutsslam mest lämplig och intressant för inblandning i morän
eller anrikningssand. Detta på grund av dess vattenhållande egenskap, finkornighet och den
stora mängd som finns tillgänglig. Även flygaska, CKD, LKD, kalkrik aska, hyttsten/hyttsand
och mesakalk bedöms vara intressanta med avseende på deras fina kornstorlek, men det finns
en okunskap om stabilitet eftersom de består av reaktiva mineral/föreningar. Inblandning av
reaktiva alkalina restprodukter i anrikningssand kan leda till oönskade kemiska reaktioner
och vittring vilket bör undersökas innan detta används i fältskala. Transportkostnaderna och
materialtillgång kan begränsa användningen av restprodukterna. Detta påverkas av om ett litet
eller stort gruvområde ska efterbehandlas.
Skyddsskikt
Funktionskraven för skyddsskikt är enklare att uppnå. Skiktets funktion består i första hand i dess
mäktighet. Även vattenhållande och isolerande egenskaper är av intresse. Mängden material som
behövs i skyddsskiktet är stor vilket innebär att hantering- och transportkostnaderna behöver
finansieras för att vara konkurrenskraftig. Material som är aktuella för tillverkning av skyddsskikt
är avpyritiserad anrikningssand enskilt (högre mäktighet än normal tjocklek på täckskikt) eller
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x

Grönlutslam

x
x

Rötslam

Fiberslam
x

x

x

x

*: det mesta bedöms inte kunna användas då materialitet har blandats med annat avfall.

x

Muddringsmassor

Flygaska

x

x

Kalkrik aska (SMA)

Bottenaska

x

LKD (Filterkalk) (Nordkalk)

x

x

x

LKD (Filterkalk) (SMA)

Fuktig CaCO3 (SMA)

x

x

TU-kalk

Bruken

Många
producenter

Många
producenter

Bruken:
Billerud,
Smurfit, SCA
Många
producenter

Lilla Edet

Köping

Torneå

Torneå

Höganäs

Blandning

Blandning

Blandning

ej lämplig

Blandning

Dammhantering

Dammhantering

Dammhantering

Dammhantering

Krossning

x

x

Hyttsand
Oxelösund

Krossning

Luleå/
Oxelösund

x

x

Hyttsten
x

Ragnsell

Smurfit/Piteå

x

26 000 ton/år

200 000 ton/år

osäkert

ca 100 000 ton/år

200 000 ton/år

20 000ton/år

20 000ton/år

15-30000 ton/år

5 000 ton/år

17-20000 ton/år

≈ 80 000 m3

≈ 300 000 m3

4000 ton/år

1500 – 2000 ton/år

10 000 ton/år

Damm hantering/
cement

Mesakalk

SCA/Piteå

Mängd (fallande)

Förbehandling

x

Anläggning

Mesakalk

x

VegetationsInhibering
skikt

x

Täck-skikt

CKD (Cement Kild Dust)

Tätskikt

Funktion

Tabell 23. Överskikt av restprodukter med egenskaper för användning i olika lager i en torr täckning samt vid inhibering.

?

* 3 000 000
ton

ja

25000 ton
(Luleå)

ja

ja

100 000 ton
(kletig)
3 500 ton
(Billerud,
Kalix)

Mellanlager

Regelverk

blandat med ett vattenhållande material som skulle kunna öka den vattenhållande kapaciteten.
Muddermassor med högt innehåll av organiskt material skulle kunna vara ett alternaivt material
att använda i täckskikt, men muddermassornas egenskaper och innehåll skiljer sig beroende
på sedimentursprung, och i dags dato finns för lite information om framtida muddringsmassor
för att kunna göra en bedömning. Vissa muddermassor innehåller stor andel vatten, samt höga
halter av kväve och fosfor. Transportlogistiken och ekonomin kring transporter, avvattning
och förbehandling av muddermassor är idag osäker. Slagg som t.ex. järnsand och kompost har
isolerande egenskaper som skulle kunna användas för att minska skyddsskiktets mäktighet.
Samtidigt kan materialbehovet att vara så stort att, även vid anläggning av ett tunt skikt, kommer
både transportkostnaderna och materialtillgång att vara begränsande. Fiberslam har visat sig ha
bra egenskaper som täckskikt, p.g.a. sin vattenhållande kapacitet och näringsämnes innehåll
och relativt låga halter av metaller. Begränsad tillgång av fiberslam medför att användningen är
begränsad.
Vegetationsskikt
Näringsinnehåll (tabell 24), vatten-och näringshållande och dränerande egenskaper är viktigast
vid tillverkning av ett vegetationsskikt. Muddermassor beroende på organisk och grundämnes
innehåll, fiberslam (lokalt) och avloppsslam (3-5%) är tänkbara material vid tillverkning av
industrijord tillsammans med ett grovkornigt strukturmaterial som anrikningssand, kalkrester
eller sorterad morän som skulle kunna utgöra 30-70% (tabell 25).
Tabell 24 Riktvärden för näringsinnehåll (Avfallsverige, 2006)
Enhet

AL-metod

Överiga metoder

Författarens förklaringar

6-7

pH i jord upplöst i vatten
Ledningstal anges för jordar i
mS7dm med ord upplöst i vatten
L/S=10

pH, H2O

1,5-5 (*)

Ledningstal, Lt
P
K

4-8
mg/100g lufttorr jord

AL-metoden ger alltid svaret i
mg/100g lufttorr jord

8-16

Mg

4-8

Cu
6-20
mg/kg jord
B
1-2
* Vid Lt>4 ska orsak till detta anges. Kvoten K/Mg bör ligga omkring 1-2

Tabell 25. Krav på en jord till en växtbädd och gräsytor
(Avfallsverige, 2006)

Innehåll

Halt

Vikt-%

Grus
Sand
Finsand-grovsilt

2-20/20
0,2-2/20
0,02-0,20/20

0-15
30-70
0-15

Fin- och mellansilt
Ler
Mull

0,002-0,02/20
<0,002/20

5-15
2-12
3-5
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Inhibering
Vilka material som är intressant för inhiberingsförsök beror på vilken metod som används.
CKD, LKD, filterstoft, mesakalk samt slagg som hyttsten/hyttsand eller LD-slagg har
intressanta egenskaper som att de är finkorniga och reaktiva (tabell 28). Hyttsand är granulerad,
amorf och därför mer reaktiv än t.ex. hyttsten, men måste krossas innan användning. Hyttsten
innehar också pozzolaniska egenskaper vilket skiljer dem från de kalkbaserade restprodukterna.
För att skapa basisk miljö för att möjliggöra bildning av karbonater och hydroxider är alla
nämnda material intressanta. De finns också tillgängliga i relativt stora mängder och för vissa
kalkbaserade material finns idag ingen eller låg avsättning, och en del finns på mellanlagring.
Hyttsand/hyttsten har idag avsättning. Samtliga nämnda material finns inom 15 till 30 mil
avstånd från gruvområden i Västerbotten (Torneå, Luleå, Kalix och Piteå) förutom hyttsand
som finns i Oxelösund. De flesta kalkbaserade materialen är finkorniga vilket medför att det
lätt dammar vid hantering, vilket kan innebära förbehandling. Oftast fuktas materialen under
mellanlagring. Flygaska har också pozzolaniska egenskaper, är finkornigt och lättlösligt.
7.2

Kritiska faktorer för användning av restprodukter

Materialtillgång och behov är viktiga faktorer som påverkar om en tekniskt och miljömässigt
gynnsam lösning kan tillämpas. Materialbehovet styrs av ytan som behöver sluttäckas eller
inhiberas och mängden restprodukt som behövs per ytenhet. En viktig aspekt att beakta
är även i vilken takt gruvområden ska (efter)behandlas. För mindre gruvor (5-10 ha) kan
efterbehandlingsåtgärden utföras under en eller två säsonger vilket ställer krav på att
restprodukten finns att tillgå under relativt kort tid. Även om mängden restprodukt som behövs
finns att tillgå kan transportlogistiken vara begränsande. Vissa material produceras i mängder i
storleksordning 10 000 ton/år av enskilda industrier. Även om mängden material som produceras
räcker för efterbehandling av ett specifikt objekt betyder det inte att restprodukten är tillgänglig.
Variation i materialets kvalitet, egna behov hos industrin och konkurrerande avsättning kan
leda till att material från olika producenter måste användas. För material som genereras i små
mängder och har flera producenter (som t.ex. flygaskor) eller om stora mängder krävs vid
efterbehandling måste flera leverantörer från olika delar av landet användas, vilket ställer krav
på transportlogistiken. Ökat antal leverantör, olika transportrutter och fler inblandade parter
är faktorer som påverkar ekonomin och komplicerar genomförbarhet av lösningar. Oavsett
storleken på gruvområdet faller restprodukten i en takt som kräver att materialen mellanlagras.
Detta kan ske hos producenten eller hos mottagren. Utöver de juridiska aspekterna som behöver
lösas, finns det risk att materialen förändras på grund av yttre faktorer som nederbörd, torka
och tjäle vid lagring. Beroende på hur materialen påverkas kan det bli aktuellt att ställa krav på
materialförvaringen och kvalitetskontroll av de inkommande restprodukterna.
Vid val av material behöver flera faktorer beaktas för att säkerställa att lösningen fungerar i
verkligheten. Ett resultat av den här förstudien är att följande kritiska faktorer bör beaktas vid
val av material:
-

Miljöpåverkan: Användning av de restprodukter som föreslås behöver vara miljörvänlig.
Restprodukterna får inte leda till att nya miljöproblem uppstår. Utlakning av främmande
ämnen, ökade utsläpp av koldioxid, patogena organismer eller näringsämnen är
exempel på oönskade effekter. Även underliggande gruvavfall kan påverkas negativt
av exempelvis utlakning orsakad av starkt alkalina material. Vissa material är starkt
alkalina och finkorniga vilket medför att särskilda restriktioner måste vidtas vd hantering
av dessa material i gruvområdena
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-

-

-

-

Blandningar med kohesiva material som GLS och slam med friktionsmaterial som sand
och morän är svåra att genomföra, speciellt om moränen innehåller grus och stenar.
Vid förekomst av större stenar kommer harpning eller siktning att vara nödvändigt.
Därför bör kostnadseffektiva förbehandlingsmetoder tas fram för att kunna få fram
lämpliga material. Inblandningen kommer att ske vid låga halter vilket ställer krav
på att homogeniseringen är tillräckligt bra för att all material som tillverkas uppfyller
kvalitetskraven
Kvalitetssäkring: Viktigt är att ta fram en robust metod och identifiera dess känslighet
(dvs. vilka variationer i halter som kan tolereras). En robust metod är enklare att tillämpa
i stor skala för både entreprenörer och beställare.
Åldring vid lagring: Materialen genereras inte i samma takt som tillverkningen av
tätskikt- eller skyddsskiktmaterial eller inhibering sker. Därför kommer materialen att
behöva mellanlagras där de genereras eller där de kommer att användas vilket kan leda
till oönskade förändringar. Materialen kan förändras kemiskt på grund av karbonatisering
eller vittring, vilket kan vara både positivt och negativt beroende på funktionskrav
Åldring i funktion: Vittring av material i tätskikt på grund av t.ex. hög alkalinitet,
pozzolaniska effekter eller reaktiva material, kan påverka de fysikaliska och mekaniska
egenskaperna. Det kan medföra att porositet och hydraulisk konduktivitet förändras och
därför måste förändringar i t.ex. ett tätskikt eller i ett inhiberat område studeras under
lång tid. Den långsiktiga stabiliteten hos sekundära mineral formade vid inhibering
måste studeras. En hög tillförsel av alkalinitet vid täckning eller vid inhibering, kan
minska utlakning av metaller lakvatten
Erosion: Topografin och geometrin på en avfallsdeponi samt vald restprodukt påverkar
stabiliteten på täckningen samt på cementerad deponi
Materiallogistik: De flesta restprodukten genereras långt från gruvområdena som är i
behov av efterbehandling vilket innebär att transporten av materialen till mottagaren blir
avgörande för efterbehandlingens ekonomi. Varje moment i hanteringen, dvs. lastning,
frakt, lossning, mellanlagring, material bearbetning som siktning och harpning, blandning
och utläggning bidrar var och en till efterbehandlingens slutkostnad. Varje moment bör
vara så kostnadseffektivt som möjligt och onödiga omlastningar skall undvikas så lång
som möjligt.
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Bilaga A

Slagg

Tabell A1 Slaggtyper inom svensk stålindustri samt dess mängder.

Slaggtyp

Företag

Ort

Mängd
[kton/år]

Masugnsslagg
Hyttsten

SSAB EMEA AB

Luleå, Oxelösund

Hyttsand

SSAB EMEA AB

Oxelösund

40

SSAB EMEA AB

Luleå, Oxelösund

160

Outokumpu Stainless AB

Avesta

50

Sandvik

Sandviken

Uddeholms AB

Hagfors

16

Höganäs

Halmstad

12

Ovako Bar

Smedjebacken

Ovako

Hofors

Scana Steel Björneborg

Björneborg

Outokumpu Stainless AB

Avesta

SMT

Sandviken

Outokumpu Stainless AB

Avesta

Ovako Bar

Smedjebacken

Ovako

Hofors

SMT

Sandviken

Scana Steel Björneborg

Björneborg

380-490

LD-slagg
EAF-slagg
Rostfri

Höglegerad

Erasteel Kloster AB
Låglegerad

40-45

AOD-slagg
31

LF-slagg

5

SSAB EMEA AB
Uddeholms AB

Hagfors

1.5

Höganäs

Halmstad

2,5-3,5

Höganäs

Höganäs

17-20

Vargön Alloys AB

Vargön

Boliden Minerals AB, Rönnskär

Skellefteå

BEFESA Scandust

Helsingborg

TU-slagg
Ferrokromslagg
90

Järnsand
250-300

Plasmaugnsslagg

77

25

78
V

3.8

ja

nej

2

Deponeras

<0,5

Cr, F, Mo

1.4

-

0.3

varierande 1

3-4

Sluttäckning
deponi

11-11,8

Cr, V

0,9-2,7

delvis3

varierande 1

1,8-2,3

Hagfors

Uddeholms AB

Markarbeten

10-12,5

-

Cr, S, V

2,5-3,0

-

-

nej

mkt låg

0.5

varierande 1

-

3.5

1.7

Halmstad

Höganäs
Sweden AB

Ovako
Hofors AB

Outokumpu
Stainless AB

Sluttäckning
deponi

11.5

nej

C, Cr, S, V

2.5

dränerande

nej

varierande 1

2.1

Hofors

Deponeras

<0,5

Cr, F

1,5-2,7

-

ja

0.3

Avesta

Avesta

Outokumpu
Stainless AB

Luleå
Oxelösund

SSAB

cemmenttillverkning,
råvara till GGBS Slaggbildare,
mineralulls(bindemedel),
tillverkning
vägmaterial,
golvspackeltillsats.

S

0.88

nej

ja

90% < 4mm

-

1.45

1.1

Oxelösund

SSAB EMEA AB

Ljusbågsugnsslagg
Höglegerad EAF-slagg Låglegerad EAF-slagg AOD-slagg

LD-slagg

Stor variation i kornstorlek, kan krossas och/eller siktas till önskad storlek
Beror till stor del på kornstorlek, generellt sett mer pozzolan ju större specifik yta
3
Delas upp i olika sorters slagg där vissa uppvisar sönderfall medan andra inte.

1

Användningsområde

pH vid lakning [L/S = 10]

S

0.88

0,38-0,78

nej

ja 2

varierande 1

F1

2.1

1,25-1,6

Oxelösund

SSAB

Väg och
Väg och
anläggning anläggning

S

Spårelement

Fri kalk [%]

0.98

Basisitet [CaO/SiO2]

Kemiska egenskaper

Värmekonduktivitet

0,38 - 0,68

nej

Vattenhållande kap.

Sönderfallande

varierande 1

F1

ja 2

Proctor

Partikel

Kompakt

Bulk

Pozzolanisk

Porositet

Kornstorlek

Frostbeständighet

Densitet [g/cm3]

1,25 - 1,5

Luleå

Tillverkningsort

Fysikaliska egenskaper

SSAB

Hyttsand

Masugnsslagg (BFS)

Hyttsten

Företag

Slaggtyp

1

-

3.5

1.7

Halmstad

11.6

3.7

1

20

V

2.0

-

-

nej

låg

-

finkornig

-

-

1

Höganäs

TU-slagg

Höganäs Sweden AB

Tunnelugnsslagg

Markstabilisering,
Mark- jordförbättringsmedel,
kalkersättare,
arbeten
deponering

10-12,5

-

Cr

3,3-6,1

-

-

ja

låg

0.5

80% < 2mm varierande

1.7

Hagfors

Uddeholms
Höganäs
AB
Sweden AB

Sluttäckning Sluttäckning
deponi
deponi

-

nej

Cr, S

4.2

ja

ja

varierande

<2,1

Hofors

Ovako
Hofors AB

LF-slagg

Skänkugnsslagg

Tabell A2 Översikt av fysikaliska och kemiska egenskaper för metall- och stålslagg i Sverige samt deras nuvarande användningsområde.
Observera att ingen information finns för permeabilitet

Väg och
anläggning

Cu, Zn, S (Sb)

0.1

0.26

dränerande

nej

0,25-3,0

god

3.38

1,8-2,0

Skellefteå

Järnsand

Boliden Mineral AB,
Rönnskär

79

Ca2(Al,Fe)O5

(Mn,Ca)3Si3O9

MgSiO3

Ca4Si2O
(F,OH)2

Brownmillerite

Bustamin

Clinoenstatite

Cuspindine

CaMg(CO3)2

Ca2Al2SiO7

Ca3SiO5

Fe

CaO

C

SiO4

Dolomit

Gehlenite

Hareurite

Järn

Kalk

Kol

Kvarts

(Mg, Fe)O

Ca12Al14O33

Ca3Mg(SiO4)2

CaMgSiO4

MgO

Ca20Al26Mg3Si3O68

Ca(OH)2

Me Me2 O4

Ca2Fe2O5

Ca3Al2O6

FeO

Ca2MgSi2O7

Magn.Järn Oxid

Mayenite1

Merwinite

Monticellit

Periklas

Pleochroite/Q-fas

Portlandit

Spinell
(Fe,Mg,Mn,Al,Cr)

Srebrodolskite

Trikalciumaluminat

Wüstite

Åkermanite

3+

MgAl2O4

Magn.Alum.Oxid

2+

β-Ca2SiO4

Larnite

α-Ca2SiO4

Ca2SiO4

Dikalciumsilikat

Dikalciumferrit

Ca14Mg2(SiO4)8

Bredegite

SSAB

SSAB

Hyttsand
SSAB

LD-slagg

x

x

x

x

x

x

Amorf

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Luleå Oxelösund Oxelösund Luleå Oxelösund

SSAB

Hyttsten

AOD-slagg

LF-slagg

TU-slagg

x

x

x

x

x

Avesta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hagfors Halmstad

x

x

x

x

x

Hofors

x

x

x

x

x

Avesta

x

x

x

x

x

x

x

x

Avesta

x

x

x

Avesta

x

x

x

Hofors

x

x

x

x

x

x

x

x

Luleå

x

x

x

x

x

x

Hagfors

x

x

x

x

x

x

Höganäs

Outokumpu
UddeHöganäs
Ovako
Outokumpu Outokumpu Outokumpu
Ovako
UddeHöganäs
SSAB
Stainless AB holms AB
AB
Hofors AB Stainless AB Stainless AB Stainless AB Hofors AB
holms AB
AB

Höglegerad EAF-slagg Låglegerad EAF-slagg

Tabell A3 Mineralogi och kemiska föreningar hos olika metall- och stålslagg i Sverige.

Bilaga B.

Askor

Tabell B.1 Kemiskt innehåll i flygaskor från förbränning av olika biobränslen och torv
Flygaskor från biobränslen
SiO2
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
TiO2
As
Ba
Cd
Cl
Co
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
V
Zn

% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Antal

Medel

Median

Min

Max

8
8
8
8
8
8
7
8
8
7
13
9
12
2
8
12
13
12
9
12
12
6
10
13

32,3
7,8
24,2
4,04
4,03
4,9
1,04
1,7
2,1
0,3
58,06
1533
10,03
0,45
24,69
87,64
181,67
0,48
12,00
93,83
251,40
4,24
90,4
2690, 0

34,3
7,8
21,7
3,4
4,7
3,4
1,1
1,7
2,2
0,2
21,5
1470
9,2
0,4
10,3
61,6
126
0,4
7,1
41,2
124
1,6
39,1
1620

22,8
3,7
12,6
0,6
1,1
1,9
0,3
1
0,97
0,1
2
705
0,7
0,3
5,7
21
5,7
0,001
4
13,5
14
1,2
16,9
6

36,6
14,9
42,2
9,7
7,4
17,7
1,6
2,8
2,9
0,5
440
2285
21
0,6
124
231
650
2
22,2
700
970
17,3
590
17200

Fysikaliska och mekaniska egenskaper hos flygaska
Tabell B.2 Geotekniska egenskaper för flygaska från trädbränslen: Källa: databasen Allaska.
Egenskap
Enhet
Antal
Median
Medel
Min
1
3040
3040
3040
Kompaktdensitet
Kg/m3
1
97
97
97
Frostbeständighet
%
1
23
23
23
Optimal vattenkvot
%
2
0,75
0,75
0,4
Naturlig vattenkvot
%
1
94
94
94
Packningsgrad
%

Max
3040
97
23
1,1
94

Tabell B.3 Geotekniska egenskaper från flygaska från övriga biobränslen. Källa: databasen Allaska.
Egenskap

Enhet

Antal

Median

Medel

Min

Max

Kompaktdensitet

Kg/m3

7

2670

2740

2150

3720

Max.torr
skrymdensitet, tung
instampning

Kg/m3

3

1100

1270

1030

1680

Kg/m3

4

463

619

340

1210

%
%

1

0,4

0,4

0,4

0,4

5

30

34,5

20

53

1

1620

1620

1620

1620

Skrymdensitet utan
packning
Naturlig vattenkvot
Optimal vattenkvot
Värmekonduktivitet
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Tabell B.4 Fallande mängder flygaska från biobränslen
Verksamhet

Företag

Ort

Panntyp

Bränsle

Flygaska
[Ton/år]

Bottenaska
[Ton/år]

Pappersbruk

Stora Enso

Hylte

CFB &
BFB

Biobränsle + slam från
returpapper
tillverkning

40 000

10

Pappersbruk

Billerud
Korsnäs

Kalix

BFB

Bark, Flis & Spån

3580

2048

Pappersbruk

SCA

Piteå

CFB

Biobränslen

5000

4000

Pappersbruk

Smurfit
Kappa

Piteå

BFB

Biobränslen, 1 % fossilt

4500

2500

Värmeverk

Tekniska
verken

Kiruna

Rosterpanna

Flis, Returträ (85100%), Torv (0-15%)

140

1000

Värmeverk

Tekniska
verken

Linköpng

Rosterpanna

Återvunnet trä (88 %),
Bark (5 %), skogsträ (2
%), plastrejekt (5%)

2800

9000

Värmeverk

Skellefteå
kraft

Hedensbyn

BFB &
CFB

Biobränsle, torv + lite
olja

4350

2658

Värmeverk

Skellefteå
kraft

Lycksele

CFB

Biobränsle och torv.
Olja i uppstart.

1301

539

Värmeverk

Skellefteå
kraft

Malå

BFB

Biobränslen & mindre
andel olja

175

33

Figur B.1 Framställning av slaggrus (Flyhammar, 2006)
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Figur B.2 Detaljerad översikt av framställning av slaggrus (Flyhammar, 2006).
Tabell B.5 Kemiskt innehåll i bottenaskor från förbränning av olika biobränslen och torv
Bottenaskor från biobränslen
SiO2
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
TiO2

% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS

Antal
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7

Medel
57,7
11,4
15,2
3,7
3,9
2
0,2
2,2
1,1
0,5

Median
59,15
11,15
11,4
3
3,8
1,6
0,2
2,1
0,5
0,2

Min
30,6
6,7
5,3
1,3
0,7
1,04
0,1
0,37
0,2
0,1

Max
73,1
17,5
41,3
7,67
7,5
5,07
0,5
4,42
5,98
1,89

As
Ba
Cd
Cl
Co
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
V
Zn

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

10
12
11
6
11
12
12
12
11
12
12
11
12
12

44,8
1004, 3
0,3
0,1
14,3
253,2
514
0,03
9,4
44
413,8
23,5
36,0
2410, 2

12,2
954,5
0,2
0,1
10,8
127,5
101,3
0,01
6
26,7
18,0
2,8
34,5
794,5

3
350
0,1
0,1
2,9
33
32,7
0,01
1,48
7,6
3,7
0,5
12
27,4

200
2340
0,5
0,1
52
899
1890
0,1
40
147
2870
200
78
14800
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Tabell B.6 Kemisk sammansättning i slaggrus
Slaggrus
Antal

Medel

Median

Min

Max

SiO2
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
TiO2

% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS
% TS

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

55,8
10,7
12,5
7,8
2,00
2,1
0,1
5,0
0,8
1,0

61,3
9,7
11,7
6,4
2,1
2,3
0,1
5,2
0,6
0,8

40,8
7,5
9,2
3
1,3
1,3
0,08
4
0,4
0,6

67,1
14
18,9
12,6
2,6
3
0,2
6,1
1,2
1,5

As
Ba
Cd
Cl
Co
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
V
W
Y

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

15
14
15
6
14
15
15
14
15
15
15
15
14
6
6

38,5
1559, 5
5,4
0,5
38,43
545,6
5910, 5
0,15
22,3
202,6
1186, 1
124,3
57,1
53,9
14,1

32,2
1485
5,2
0,45
37,5
586
3869
0,04
19,1
153
870
111
45,9
60
13,8

5
898
1,35
0,1
18,3
360
1600
0,01
6
62,2
563
5,2
30,2
13
12,8

65,9
2630
12
1,1
81,8
789
17300
1
58
517
2800
321
115
70,6
15,9

Zn

mg/kg TS

15

4247

4090

2490

10600
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Geotekniska egenskaper
För utredning av de geotekniska egenskaperna har databasen Allaska använts. I tabell B7
samt tabell B8 redovisas de geotekniska egenskaperna för bottenaska från avfallsförbränning
respektive från blandbränslen innehållande avfall. Partikelstorleksfördelning redovisas i
Bilaga 2.

Tabell B.7 Geotekniska egenskaper för bottenaska från avfallsförbränning. Källa: databasen Allaska.
Egenskap
Enhet
Antal
Median
Medel
Min
Max
Frostbeständighet
%
1
6,8
6,8
6,8
6,8
Kompaktdensitet
Kg/m3
2
1660
1660
1650
1660
3
Lösdensitet
Kg/m
6
900
930
800
1180
Optimal vattenkvot
%
6
29,9
27,9
0,812
32,8
-5
-5
-6
Permeabilitet
m/s
3
1,3 * 10
1,2 * 10
3 * 10
2 * 10-5
Värmekonduktivitet
1
0,2
0,2
0,2
0,2

Tabell B.8 Geotekniska egenskaper för bottenaska från blandbränslen innehållande avfall. Källa: databasen
Allaska.
Egenskap
Enhet
Antal
Median
Medel
Min
Max
Kompaktdensitet
Kg/m3
1
1780
1780
1780
1780
3
Lösdensitet
Kg/m
3
560
560
530
590
Optimal vattenkvot
%
1
12,7
12,7
12,7
12,7
-5
-5
-5
Permeabilitet
m/s
4
5 * 10
4,75 * 10
1 * 10
8 * 10-5
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15908

1257

175

8213

-

33908

16470

383962 44847 -

Bio-bränsle

Bio-bränsle inkl.
fiberslam

Torv/Trä

Returträ

Kol

Bland-bränslen

Annat bränsle,
BRINI

Avfall från hushåll
+ industri

-

-

-

-

-

73646 -

-

4636

23349 2200

5494

20924 3719

Roster

Panntyp

FluidPulver
bädd

Bottenaska

-

1

-

6154

-

-

3104

3874

47464

5525

17599

-

1185

-

-

18022

Andra Roster

-

-

22000

-

6011

33330

-

-

-

889

8654

-

31

-

1541

-

9789

91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13522 -

26783 5935

37874 -

-

-

7347

4959

RGR

Annan asksort

-

6

-

-

-

-

-

82

-

-

-

-

-

-

14

25282 -

-

676

-

-

-

-

291

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122

-

-

-

-

-

-

547

-

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

-

-

-

10322 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3420

-

FluidFluidFluidPulver Andra Roster
Pulver Andra Roster
Pulver Andra
bädd
bädd
bädd

Blandad bottenaska/flygaska
Pulver Andra Roster

173974 -

-

8340

24690

15222

20789

Fluidbädd

Flygaska

Tabell B.9 Sammanställning över fallande mängder aska, sorterat för bränsletyp och panntyp (Svenska Energiaskor, 2010).

Bilaga C

Fiberslam
FIBERLERABLANDNING + FLYGASKOR
Proctor-kurvor

1250

FL + Stora Enso Fors FA1 1:2
FL + Stora Enso Fors FA1 1:1
FL + Stora Enso Fors FA1 2:1
FL + Holmen Paper FA2 1:2
FL + Holmen Paper FA2 1:1
FL + Holmen Paper FA2 2:1
FL + Bravikens Pappersbruk FA3 1:2
FL + Bravikens Pappersbruk FA3 1:1
FL + Bravikens Pappersbruk FA3 2:1
FL + Mälarenergi FA1 1:2
FL + Mälarenergi FA1 1:1
FL + Mälarenergi FA1 2:1

1200
1150
Torr densitet (kg/m3)

1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700

25

30

35

40

45

50

W [%]

55

60

65

70

75

Figur C1 Proctor-kurvor, där stjärnorna antyder vattenkvoten i blandningen vid leverens (Lahtinen et al., 2005).
Tabell C1 Resultat för de fyra utvalda blandningar (Lahtinen et al., 2005).

FIBERLERABLANDNING + FLYGASKOR
“packning”

1100

wopt-40%
wtlv-50%

Torr densitet (kg/m3)

1000

wopt-47%
wtlv-57%

w-40%
w-50%

900

w-57%
w-47%

w-47%
w-57%

800

wopt-50%
wtlv-55%

700

600

wopt-47%
wtlv-57%

FL + Stora Enso Fors FA1 1:2
FL + Holmen Paper FA2 1:2
FL + Bravikens Pappersbruk FA3 1:2
FL + Mälarenergi FA1 1:1
…

w-50%
w-80%

5

10

15

20

25

Arbetsmängden vid packningen [Pr-hammarslag/skikt, 5 skikt/provst.]

Figur C2 Packningsgrad av de fyra blandningar (Lahtinen et al., 2005).
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