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Abstract 

 

Undersökning av askor har pågått i över 20 år. Telge Återvinning har i samarbete med 
Luleå tekniska universitet undersökt askor (biobaserad flyg- och bottenaska från för-
bränning av sorterat verksamhetsavfall/samförbränning, upparbetat slaggrus och pann-
sand från avfallsförbränning) och ett antal andra restprodukter (rötat slam från avlopps-
rening, kompost, LD-slagg) inför användning som konstruktionsmaterial i sluttäckning 
av avfallsupplag. 

Undersökningarna har visat att de testade materialen väl klarar funktionskraven som 
ställs på en sluttäckning för deponier för icke-farligt avfall och delvis även för deponier 
för farligt avfall.  

Materialen har noga karakteriserats i både små- och storskaliga laboratorieförsök och 
sedan testats framgångsrikt i fullskala på Tveta Återvinningsanläggning. Resultaten 
redovisas i denna rapport. Ett fyra hektar stort fältförsök ledde till en permanent slut-
täckning av detta område.  

Miljö- och miljööverdomstolen har godkänt sluttäckningsmetoden för hela verksamhe-
ten på Tveta Återvinningsanläggning. 
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Utdrag från domstolarnas domar 
 
Stockholms Tingsrätt/Miljödomstolens dom den 26 juni 2000. 
”Fram till utgången av år 2003 får stabiliserade och ostabiliserade förbränningsrester också användas 
för sluttäckning inom ett område om ca 40 000 m2 vid östra slänten av hushållsavfallsdeponin”. 
 
 
Svea Hovrätt/Miljööverdomstolens dom den 18 december 2003. 
“Sluttäckning av askupplaget skall ske successivt med dels ett tätskikt av stabiliserade förbränningsrester 
som utgör icke-farligt avfall, dels ett 0,3 m tjockt dränskikt och dels ett minst 0,7 m tjockt täckskikt vilan-
de på en geotextil. Sluttäckningen skall vara så konstruerad att mängden lakvatten som passerar genom 
täckningen inte överskrider eller kan antas komma att överskrida 5 liter per kvadratmeter och år. Bola-
get skall två gånger per år till tillsynsmyndigheten redovisa hur sluttäckningen fortskrider intill dess att 
deponin är helt täckt.” 
 
 
Stockholms Tingrätt/Miljödomstolens dom den 29 mars 2006.  
”Sluttäckning av hushållsdeponin skall ske successivt med dels ett minst 0,5 m tjockt utjämnings- och 
gastransportskikt, dels ett minst 0,7 m tjockt skikt av stabiliserade förbränningsrester som utgör icke-
farligt avfall, dels ett minst 0,3 m tjockt dräneringsskikt, dels ett minst 1,5 m tjockt skyddsskikt och dels 
ett minst 0,3 m tjockt vegetationsskikt.” 
”Restprodukter som t ex slagg, betongskrot, askor, glas, slam, förorenad jord och som utgör icke-farligt 
avfall får återvinnas som sluttäckningsmaterial inom anläggningen.” 
 
 
Miljödomstolen har därmed godkänt sluttäckningsmetoden för hela verksamheten på 
Tveta Återvinningsanläggning. 
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Sammanfattning 

Miljödomstolen i Stockholm beviljade Telge Återvinning tillstånd år 2000 att sluttäcka 
fyra hektar med restprodukter på den avslutade hushållsdeponin. Tillståndet utvidgades 
senare till att även omfatta den del av askdeponin som inte längre var i bruk. År 2006 
erhölls ett obegränsat tillstånd att etappvis sluttäcka övriga delar av deponin med Tve-
taMetoden. 
 
Askor användes första gången 1996 på hushållsdeponin för att pröva om askor skulle 
kunna fungera som tätskikt i en sluttäckningskonstruktion eftersom tidigare undersök-
ningar hade visat att askor kan härda genom naturlig fukthalt.  
 
Ett samarbete inleddes 1999 med Luleå tekniska universitet för att undersöka askors 
fysikaliska och kemiska egenskaper. De askor som undersöktes var inledningsvis bioba-
serade bestående av trä, träflis, papp, papper, torv och returbränslen med liten andel 
plast. Även äldre askor kunde användas efter reaktivering. 
 
Undersökningarna utökades sedan till att även omfatta andra avfallsprodukter såsom 
rötat och avvattnat avloppsslam, renade jordar, gjuterisand, kompost m fl. Bottenslagg 
från avfallsförbränning kunde efter upparbetning och siktning återanvändas i konstruk-
tionen. Detta innebar att sluttäckningen kunde konstrueras av enbart returmaterial. 
 
Sex provytor på östra slänten av Tveta hushållsavfallsdeponin planerades med avsikt att 
prova olika askor i en eller flera skikt av en sluttäckningskonstruktion. Olika material-
sammansättningar och olika släntvinklar testades. Provytorna färdigställdes mellan åren 
2003 och 2005. Materialen lades ut med konventionell utrustning. Noggrann dokumen-
tation gjordes. Lysimetrar och sonder installerades under tätskiktet samt mät- och kon-
trollutrustning på ytan. 
 
Resultaten hittills visar att ytorna klarar permeabilitetskravet på 50 liter per kvadratme-
ter och år och ett par ytor mindre än 5 liter per kvadratmeter och år. Det förmodas att 
den kemiska sammansättningen, kornstorleksfördelningen och de processer som sker i 
en reaktiv aska med pH kring 12 bidrar till att tätskiktet efter hydratisering och karbona-
tisering bildar en monolitisk konstruktion där utlakningen sker främst genom diffu-
sionsstyrda processer. Resultat från borrningar i den befintliga askdeponin, som anlades 
1982, visar att askors porutrymmen är små och att någon transport in och ut ur systemet 
av luft – vatten sker långsamt. En jämförelse kan göras med vulkanisk aska som histo-
riskt använts som konstruktionsmaterial. En ombildning av askor till leror sker naturligt 
och bidrar till att sådana konstruktioner blir hårdare och stabilare med tiden.  
 
Rapporten avslutas med en beskrivning av praktiska erfarenheter och en diskussion 
kring de resultat som uppnåtts och behovet av ytterligare forskning. Vidare tas en del 
frågor upp som berör tillståndprövningen och myndighetens inställning till att använda 
restprodukter som sluttäckningsmaterial.  
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Summary  

In 2000 Telge Återvinning – a waste management recycling company – started investi-
gating ashes from incineration of industrial and biowaste waste. The company was 
given a permit from the Swedish Environmental Court to cover four hectares of the 
house hold waste landfill area.  
 
In 2006 the company received an unlimited permit to cover the remaining part of the 
landfill when the works end some thirty years later. 
 
Ashes were used the first time in 1966 for testing. Literature studies indicated the ashes 
can have a low hydraulic conductivity under certain conditions. In 1999 collaboration 
started with the Division of Waste Science and Technology at Luleå University of 
Technology. 
 
Residuals from household and industrial waste were subject to investigation. Initially, 
biowaste incineration products were subject to testing and were later extended to other 
waste products, e.g. sludge, contaminated soils, foundry, and compost material. Several 
different sub-fractions of ashes were included in the investigation e.g. bottom and fly 
ash, various slag products after up-grading including dewatering, separation and sifting. 
Subsequently, a complete covering system of a landfill consists of residuals. 
 
Six test areas were outlined in order to give a good representation for cover construction 
in flat and steep areas with different compositions of liner material. 
 
The results show that in all areas the hydraulic conductivity construction yields less 
then 50 liters per square meters and years and can be less the than 5 liters in a repository 
for hazardous waste if required.  
 
In accordance with literature data the field observations show the liner material con-
structed only by ash material under certain conditions can form a monolithic structure 
due to very slow processes thus indicating small pore volumes that unable water – air to 
interact with other media. 
 
The concept of using ash can be related to natural analogues of volcanic ashes and has 
been used in old defence walls and other buildings thousand years back.  
 
The last part of the report brings a number of topics for future research and a discussion 
about problems to with the authorities to use residuals for covering landfills. 
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1 INLEDNING 

1.1 Allmänt 

Svensk deponilagstiftning har radikalt förändrats under senare år. Införlivandet av EU:s 
deponeringsdirektiv genom nya förordningar och föreskrifter har avsevärt skärpt villko-
ren för deponering. Merparten befintliga deponier uppfyller dock inte de nya kraven. Ett 
stort antal av dem kommer därför att behöva avslutas inom det närmaste decenniet. Där-
till nyetableras kontinuerligt deponier, bl a i samband med efterbehandling av förorena-
de områden. Sammantaget leder detta till en stor efterfrågan på konstruktionsmaterial. 
Potentialen att använda askor från förbränning men även andra restprodukter bedöms 
därför som stor.  

Behovet av material för att sluttäcka deponier beräknas bli omfattande och under en 
kommande tioårsperiod väl överstiga 100 miljoner ton. Det är därför värdefullt ur ett 
nationellt bevarandeperspektiv att även sekundära material kan användas för sluttäck-
ning. 

Föreliggande rapport beskriver hur Telge Återvinning har använt avfall som upparbetats 
för att återanvända dessa restprodukter som konstruktionsmaterial. Undersökningen av 
lämpligheten att använda restprodukter främst askor innebär att hänsyn tagits till de 
miljömässiga och tekniska krav som ställs i deponilagstiftningen.  

1.2 Bakgrund och syfte 

Syftet är att undersöka möjligheterna att återvinna samhällets avfallsprodukter genom 
upparbetning på ett ekonomiskt och miljömässigt acceptabelt sätt. 
 
Idag tillämpas lagstiftningen så att en restprodukt ej får användas för att det klassas på 
ett visst sätt, t ex som Farligt avfall eller efter en subjektiv bedömning att viss risk före-
ligger i att återanvända ett avfall.  
 
Den arbetsfilosofi som tillämpats på Tveta är ett helhetsperspektiv. Vad innebär återan-
vändning av restprodukter t ex i sluttäckning eller som vägmaterial och vad blir det för 
konsekvenser som kan påverka människa och miljö. Det grundläggande syftet är att 
motverka spridning av föroreningar från deponin genom att skapa barriärer med materi-
al oavsett om det är naturmaterial eller avfall. 
 
Myndighetens synsätt är att följa kemikalieinspektionens rekommendation att klassa 
avfallet därefter ämnens inneboende farlighet. Det är ett trubbigt sätt att generalisera när 
det gäller att bestämma vilka föroreningar som kan ha en negativ inverkan. I utveck-
lingen av TvetaMetoden har tillämpningen inte bara grundats på klassificeringen utan 
också på en konsekvensbeskrivning, där hänsyn tas till risken för exponering till männi-
ska och miljön, d v s ett mer korrekt sätt som bedömningsgrund än att kategoriskt utgå 
från en kemisk analys eller motsvarande. 
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All påverkan av material är beroende av den miljö som materialet hamnar i. Det är 
många faktorer som spelar in och som inte alltid går att verifiera i laboratorier utan mås-
te observeras och utvärderas under realistiska förhållanden. 
 
Många utredningar ligger till grund för den sluttäckning som har gjorts på Tveta och i 
den här rapporten redovisas de viktigaste bland dem. Ett antal delprojekt har varit hug-
skott och inte kunnat tillämpas av olika skäl. 
 
Förfarandet i undersökningarna illustreras av följande blockschema. 
 
 

Design och utformning av 
sluttäckningskonstruktion

Fältförsök: test av 
utläggning, funktion, miljö-
påverkan och beständighet

Åldrings- och 
långtidsförsök 

(i labb)

Lämpliga material Icke lämpliga material

Försök avs. stabilisering, 
förbättring av material-

egenskaperna; behandling

Icke lämpliga material

Material används inte 
i konstruktionen

Utvärdering, metodutveckling

Erfarenheter och
kunskap från

tidigare försök

Test av material och 
materialblandningar

Materialtillgång

Krav avseende 
miljöpåverkan

Funktionskrav 
för konstruktionen

Lagliga krav

 

Figur 1 Flödesschema över undersökningsmetod 

Figure 1 Flow chart of the investigation method 

FARA + EXPONERING (DOS) RISK (påverkan på människa och miljö (Mkb)
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1.3 Verksamhetsbeskrivning på Telge Återvinningsanläggning 

Verksamheten omfattar insamling och mottagning av hushållsavfall, verksamhetsavfall, 
gatu- och industrislam. Hushållsavfallet källsorteras i två fraktioner, dels en matfraktion 
och dels en restfraktion. Matavfallet läggs i en grön påse som avskiljs optiskt och mals 
på anläggningen. Den fraktionen behandlas sedan i 300-ton slutna plastsäckar (AgBag) 
för att först rötas och därefter komposteras. Efter kompostering sker siktning och in-
blandning av sandigt material för att nyttjas som jordförbättringsmedel. Restfraktionen 
läggs efter krossning i en biocellreaktor för rötning.  
 
Verksamhetsavfallet som i huvudsak består av metall och brännbart sorteras. Av det 
brännbara materialet tillverkas en bränslefraktion för fjärrvärmeproduktion. Förorenade 
jordar behandlas och återanvänds efter avslutad behandling. Gatu- och industrislam 
avvattnas och den inerta delen av restfraktionen återanvänds på anläggningen. 
 
Lakvattenhanteringen sker i ett flertal steg. Efter luftning i en uppsamlingsdamm förbe-
handlas vattnet genom metallrening om behov finns. Därefter sker kvävereduktion i ett 
antal seriekopplade komprimerade våtmarker. Det renade vattnet används sedan för att 
bevattna ett skogsområde. Överskottsvatten överförs sedan till lokal recipient innan det 
når Östersjön. 
 
Denna kortfattade beskrivning har återkoppling till de restprodukter som har använts 
vid sluttäckningsprojektet. Under 2006 omsattes nämligen över 200 000 ton material 
med en återvinningsgrad på 95 % tack vare sluttäckning och extern avsättning. 

1.4 Försöksytorna 

Provytorna ligger i den östra delen av deponin. Försöksytornas design, funktion och 
uppbyggnad framgår av Figur 2 nedan och beskrivs detaljerad i kapitel 3.6. Deponering 
av hushållsavfall i detta område upphörde 2000/01, varefter ett lager med slam lades 
överst för att hindra syre att tränga ned i deponin och påverka metangasuttaget. 
 
Väster om hushållsdeponin har dammar anlagts för att mellanlagra lakvatten vintertid. 
Vattnet ska sedan behandlas under växtperioden. I den bortre delen ligger askdeponin 
och i den mellersta sektionen sker sortering och upparbetning av avfall. I det vita fältet i 
övre kanten syns röt- och komposteringscellerna för den biologiska behandlingen av 
källsorterat hushållsavfall. I förgrunden ligger behandlingsytan för oljehaltiga schakt-
massor samt den öppna dammen för luftning av lakvatten.  
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Figur 2 Sluttäckning på östra slänten på Tveta. På fyra hektar anlades sex försöksytor med 
olika material. Testytorna är försedda med lysimetrar och annan mätutrustning. 
Loggning, avläsning och provtagning sker i fem mätbodar på ytan. 

Figure 2 Landfill cover of the Eastern slope at Tveta. Four hectares are covered with six test 
areas consisting of different materials. Measurement equipment is installed in each 
area. Small sheds on the top serve for logging and sampling.  

Provytorna är instrumenterade med 10 lysimetrar var, som ligger under tätskiktet och är 
till för att mäta mängden lakvatten som perkolerar genom tätskiktet. Temperaturen följs 
med hjälp av tre horisontala sonder under tätskiktet och tre vertikala sonder i skydds-
skiktet. Temperaturen registreras i datalogger som är placerade i mätboden på ytan. 
Med hjälp av gasslangar kopplade till sonderna tas gasprover. Försöksytornas design, 
funktion och uppbyggnad beskrivs i kapitel 3.6. 
 
 



VÄRMEFORSK 
   
 

5 

2 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

2.1 Askprovtagning 

Askprovtagningen inleddes 2000 med att ta prover av flygaska och askor i olika bland-
ningar. Askorna kom från värmeverket i Södertälje som förbränner trä, papper och plast 
i form av pellets (rosterpanna 1), torv (pulverpanna 2) och returträflis, skogsflis, bräns-
lekrosspellets, torv (Fluidbäddpanna 3). Proverna togs både vid värmeverket och på 
Tvetas askdeponi (en kort beskrivning av askdeponin finns i kap. 5.2).  

Syftet var att testa askorna som tätskikt vid sluttäckningen av deponin. Det som främst 
gjorde askorna intressanta var deras reaktivitet, t ex härdningsförmågan som bidrar till 
at de kan bilda täta skikt respektive block. Litteraturstudier (t ex Zevenbergen et al., 
1998 och 1999) pekade dessutom på relativt snabba omvandlingsprocesser av vulkan- 
och kolflygaskor till lermineral.  

I den första fasen undersöktes färska flygaskor (blandade el- och slangfilteraska direkt 
från värmeverket), en ca ett år gammal blandaska från askdeponin (flyg- och bottenas-
ka) som siktades < 60 mm och en härdad blandaska (stora block) som krossades och 
siktade < 6 mm. TS-halt, siktkurvor, glödförlust, kornstorlek, packningsegenskaper, ele-
mentaranalys, laktest och härdningsförsök ingick i den inledande karakteriseringen (Ar-
vidsson, 2001). 

Under 2003 och 2004 togs ett flertal prover på flyg- och bottenaska i samband med in-
jekteringsförsöken (se pkt 5.3, prover togs från både askupplaget och färska leveranser) 
samt på olika åldrade bottenaskor inför tester av tätskiktsblandningar med Friedlandle-
ra. År 2004 togs även flygaska med separata prov för el- och slangfilteraska direkt vid 
värmeverk. 

2.2 Materialen 

Innan fältförsöken undersöktes ett stort antal möjliga material i laboratoriet. Materialen 
karakteriserades i flera steg avseende kemisk sammansättning, kornstorleksfördelning, 
härdning, packningsegenskaper, hydraulisk konduktivitet, utlakningsbeteende och lång-
tidsstabilitet. Material som efter någon analys bedömts som olämpliga genomgick inte 
hela testkedjan (jämför Figur 1). En sammanställning av analysmetoderna finns i bila-
gan. Tabell 1 ger en översikt över vilka material som testades för de olika skikten i slut-
täckningen. 
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Tabell 1 Översikt över material som testades för användning i en sluttäckningskonstruktion 

Table 1 Overview over tested materials for use in a landfill cover construction 

Lager Materialslag 

Vegetationsskikt Kompost, renad jord, schaktmassor 
Skyddsskikt Avloppsreningsslam (olika slam; rötat och mognat), sand, renad 

jord, finfraktion slaggrus från avfallsförbränning, havreskal, hav-
rekli, gjuterisand (den rena sandfraktionen, innehåller ca 4 % 
bentonit som dock inte är svällande längre) 

Dräneringsskikt Slaggrus, betongkross, grus, CFB aska1, pannsand 
Tätskikt Flygaska (slangfilter-, elfilteraska och blandningar), bottenaska 

med/utan Friedlandlera, blandad flyg- och bottenaska, LD-slagg2 
(< 7 mm) 

Utjämnings- och  
gastransportskikt 

Slaggrus, bottenaska (grov fraktion), pannsand 

1 circulated fluid bed dvs. fluiserande bädd: en sandaskarest som kommer ut ur denna typ av förbrän-
ning 

2 LD-slagg bildas av slaggbildande tillsatser (bränd kalk/dolomit) samt oxiderande ämnen (Si, Fe, P 
m.m.) under blåsning av järnet till stål i LD-ugnen. LD är en förkortning av för Linz-Donawitz, ett 
(sammanslaget) stålverk i Österrike där processen först utvecklades. LD-slaggen innehåller ca 45 % 
oreagerad kalk, 20-25 % järn räknat som FeO och 12 % SiO2. 

 

2.3 Kemisk sammansättning 

Totalanalyser genomfördes för ett stort antal askor samt för pannsand och skydds-
skiktsmaterial och framgår av Tabell 2 nedan för de material som användes i provytor-
na. 

Som förväntat domineras askorna och pannsanden av kalcium och kisel. Glödgningsför-
lusten (LOI) summerar avgången av oförbränt kol, kemiskt bundet vatten och oorganisk 
kol (elementärt eller som karbonat). Askorna innehåller relativt höga halter Zn, Pb, Cu, 
Cr, Hg och As vilket antas bero på bränslen som förorenat träavfall exempelvis järn-
vägsslipers. I jämförelse med rena träaskor som beskrivits i litteraturen (Narodoslawsky 
& Obernberger, 1996; Steenari et al., 1999), är halterna på Cl, As, Cd, Cu, Hg, Mo, Pb, 
and Zn i bottenaska mer än tio gånger högre. 
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Tabell 2 Kemisk sammansättning för askor, pannsand och skyddsskiktsmaterial 

Table 2 Total solids (TS), loss on ignition (LOI), and elemental composition of the ashes, 
bed sand and protection layer material  

 FA  
Yta 1 

FA 
Intervall a 

BA  
Yta 2 

BA 
Intervall a 

FA/BA 
Yta 4 Pannsand 

Skydds-
skikt yta 

2 
Torrsubstanshalt (g (kg aska)-1) 
TS 799 n.a. 718 n.a. 978 993 989 
Huvudelement och LOI (g (kg TS)-1) 
LOI 
(1000°C) 165 n.a. 178 n.a. 190 2 n.a. 

Al 10 0,7 – 48 46 18 – 34 22 97 n.a. 
Ca 275 13 – 180 155 220 – 300 214 112 n.a. 
Cl 62 0,9 – 16 15 <0,02 – 0,3 n.a. n.a. n.a. 
Fe 12 0,4 – 29 17 17 14 41 n.a. 
K 5 3 – 44 6 24 – 41 8 23 n.a. 
Mg 11 0,9 – 23 14 20 – 37 10 20 n.a. 
Mn 0,9 0,8 – 17 0,8 12 – 27 1,0 1,4 n.a. 
Na 3 0,4 – 17 5 2 – 8 8 47 n.a. 
P 0,9 0,6 – 16 1,1 7 – 18 0,8 10 n.a. 
S 24 n.a. 24 n.a. 30 5,9 n.a. 
Si 104 3 – 250 133 57 – 130 102 592 n.a. 
Ti 5 2 – 51 10 1 12 9 n.a. 
Spårelement (mg (kg TS)-1) 
As 147 0,7 – 110 104 1 – 3 135 58 18 
Ba 1 875 n.a. 1 671 n.a. 2 030 1 290 883 
Cd 13 7 – 39 22 <0,2 – 1 25 9 6,8 
Co 15 0,6 – 5 32 10 19 28 n.a. 
Cr 287 15 – 480 447 80 – 185 433 480 349 
Cu 443 30 – 250 2 801 100 – 146 2 940 5 023 2 120 
Hg 1,3 0,03 – 1 1,2 0,003 – 0,02 1,4 0,11 0,4 
Mo 10 0,3 – 38 24 <5 13 14 <6 
Ni 38 4 – 170 141 27 – 200 123 177 140 
Pb 1 725 22 – 760 1 478 4 – 7 2 130 1 408 596 
V 32 2 – 114 113 32 – 64 40 43 n.a. 
Zn 3 108 510 – 6 380 4 137 165 – 485 6 710 5 650 3 970 

FA … flygaska 2002, n=4 
BA … åldrad bottenaska 2002/03, n=21 
n.a. … data not available  
a … Baserad på data från Narodoslawsky & Obernberger (1996), Steenari, et al. (1999). n=4 för FA; n=2 
för BA. 
 

En utvärdering av 48 askprover (färska, åldrade och borrprover) och referensdata för 
brunkols-, trä- och bottenaska från avfallsförbränning med hjälp av multivariat dataana-
lys (ej illustrerat i/del av denna rapport) visar att sammansättningen av Tvetaaskorna 
ligger inom ramen för dessa material men att det finns skillnader relaterade till typ av 
aska och ålder. 
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2.4 Kornstorleksfördelning 

Siktning av material till främst tätskiktet genomfördes på flygaskor, bottenaskor och 
LD-slagg. Med hjälp av kornstorleksfördelningen kan en preliminär uppskattning av 
materialets packningsegenskaper, permeabilitet, porositet, friktionsegenskaper och 
frostkänslighet göras. 

Kornstorleken för material som används i tätskikt bör inte överskrida en diameter mot-
svarande ca 1 % av skiktets tjocklek, dvs. exempelvis 10 mm för ett 1 m tjockt skikt. 
För material innehållande aggregat som smulas sönder under packningen kan dessa ag-
gregat även ha större diameter. Siktkurvorna för tätskiktsmaterialen skall inte vara ens-
artade utan månggraderade; graderingstalet CU bör vara minst 10-15. För dräneringsma-
terialen eftersträvas det däremot en brantare (ens- eller mellangraderad) siktkurva. Figur 
3 visar kornstorleksfördelningen för några askor, askblandningar och LD-slagg. Dia-
grammet innehåller även Fuller-kurvan1 som visar kornstorleksfördelningen för material 
med optimala packningsegenskaper. I Tabell 3 redovisas graderings- och krökningstal 
för några av de undersökta materialen.  
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Figur 3 Exempel för siktkurvor på tätskiktsmaterialen (Åa … åldrad aska, BA … bottenas-
ka, FA … flygaska, LD … LD-slagg, F … Friedlandton, y … yta, P1e, P1s … el- 
resp. slangfilteraska från panna 1 Igelsta) 

Figure 3 Grain size distribution for some of the liner materials. 

                                                 
1 Fullerkurva a = (d/D)n med a … andel kornstorleksklass [%] (passerande mängd); d … kornstorlek 

(diameter) [mm]; D … största kornstorlek i materialet [mm]; n … exponent (0,5 för sfäriska korn 
motsv. blandningar med minst porvolym; 0,3-0,5 för ej sfäriska) 
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Tabell 3 Graderings- och krökningstal för några undersökta askor 

Table 3 Uniformity coefficient and curvature for some of the ashes 

Material Graderingstal CU 
(d60/d10) 

Krökningstal CC 
(d30

2/(d10*d60)) 

Bottenaska (åldrad, < 16 mm ) 4 (1/0,25) n.a. 

Bottenaska (åldrad, < 50 mm) 12-27 0,04-0,09 

Flygaska (färsk och åldrad, < 50 mm) 13-18 0,78-1,03 

Siktning fraktioner mindre än 125 µm 

För att uppskatta hur finandelen ser ut siktades fraktionen < 125 µm vidare för några av 
materialen med hjälp av en Coulter Multisizer II. Detta är ett instrument som räknar 
antalet partiklar med olika storlekar (partikeldiamenter). Om man antar att partiklarna är 
sfäriska kan man beräkna deras volym och med hjälp av partiklarnas densitet kan resul-
taten räknas om till vikt och sammanfogas med kurvorna > 125 µm. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 10 100 1000 10000

Kornstorlek [µm]

P
as

se
ra

nd
e 

m
än

gd
 v

ik
t-[

%
]

P1s

P3s

P1e

P3e

FA (KA-01)

BA 021212

BA 030708

Fuller n = 0,4

LD (KA-01)

 

Figur 4 Siktresultat för tätskiktsmaterial inkl fraktioner <125 µm 

Figure 4 Sieving results for liner materials including the grain size fractions < 125 µm 

El- och slangfilteraskorna samt en flygaska som togs direkt ur silon på värmeverket 
2001 är mycket finkorniga. För P1s, P3s och FA (KA-01) är 95-100 % av vikten mindre 
än 0,1 mm. Ur både packnings- och permeabilitetssynpunkt är dessa därför icke lämpli-
ga att använda som enskilda material i ett tätskikt. Däremot har askblandningar (bland-
ningar av de olika rökgasreningsresterna och efter vattentillsats inför transporten till 
Tveta Återvinningsanläggning, men även blandningar av flyg- och bottenaska) visat sig 
ha kornstorleksfördelningar som fungerar väl vid packning och permeabilitetsprovning. 
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2.5 Härdning av tätskiktsaskor, karbonatiseringsförmåga 

Tätskikt av flygaska stelnar i takt med att de fuktas, kompakteras och cementeringsreak-
tioner inträffar. I kontakt med koldioxid kommer dessutom komplex mellan metaller 
och koldioxid att bildas i fuktig aska, i huvudsak kalciumkarbonat. Karbonatbildningen 
sker främst i och kring porer där koldioxid kan transporteras och lösas i vatten. Sam-
mantaget gör reaktionerna att flygaska binder samman och blir hård och att porer tätas. 
Dessa processer bidrar till en ökad stabilitet. Enligt Maurice och Lagerkvist (1998) ger 
karbonatiseringen ökad styrka och täthet liknande betong. För att erhålla bra härdnings-
förmåga och höga hållfasthetsvärden är det bland annat önskvärt att askan har en hög 
CaO-halt. I Figur 5 visas CaO tillsammans med övriga huvudelement som oxider i ett 
antal askor. Flygaskorna har en högre CaO-halt jämfört med bottenaskorna. 
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Figur 5 Andel huvudoxider i flyg- och bottenaskor samt tre referensmaterial. 

Figure 5 Main oxides in fly and bottom ashes as well as three reference materials. 

Reaktivitetsförsök gjordes med syfte att se hur rena flygaskor reagerar vid tillsats av 
vatten. Eftersom askorna är väldigt reaktiva gjordes hårdhetsmätningar redan två tim-
mar efter provberedning. Därefter utfördes mätningar efter ett dygn och sedan ytterliga-
re två resp. tre gånger. Hårdheten förändrades väldigt lite mellan de olika mätningarna. 
Det tydde på att den huvudsakliga reaktionen skedde inom de första två timmarna efter 
beredning. Sammanfattningsvis gav hårdhetstesterna som utfördes på olika flygaskor 
från olika bränslen att samtliga askor härdas mer eller mindre, varav elfilteraskor härdar 
mest och slangfilteraska minst. Färska flygaskor är med eller utan inblandning mycket 
reaktiva och har därmed också ett mycket kort härdförlopp. 

Ett tjugotal askprover har undersökts m a p karbonatiseringspotential, dels askor som 
provtagits från det befintliga askupplaget på Tveta Återvinningsanläggning och dels på 
färska askor och askor som lagts ut för åldring. Potentialen för karbonatisering varierar 
från några enstaka procent hos väl åldrade askor till kring 10 viktprocent för färska as-
kor. 
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2.6 Fältkapacitet  

Fältkapacitet anger andelen bundet vatten efter dränering. För skyddsskiktets funktion 
är en bra vattenhållande förmåga en av de avgörande faktorerna. Skyddsskiktet minskar 
vattenmängden som kommer till dräneringen ovanför tätskiktet med i genomsnitt 75 %, 
ofta mer. Vattnet tas upp genom växtligheten eller avdunstar från ytan. Försök genom-
fördes för att testa fältkapaciteten hos olika skyddsskiktsmaterialblandningar. Resultat  
visas i Figur 6 som vattenhalt efter 30 timmars avrinning och fuktdensitet. Fältkapacite-
ten motsvarar typiska värden för silt vilket motsvarar en bra vattenhållande förmåga. 
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Figur 6 Fältkapacitet och fuktdensitet för olika skyddsskiktsblandningar 

Figure 6 Field capacity and moist density of different protection layer materials 

2.7 Packningsegenskaper och hydraulisk konduktivitet 

Packningsförsök med modifierad proctorpackning och permeabilitetsförsök (hydraulisk 
konduktivitet) utfördes på tätskiktsmaterialen. Proctorpackning utförs för att få kunskap 
om maximal torrdensitet (packningsgrad) och vid vilken vattenkvot denna uppnås. Ex-
empelvis bör svällande material läggas ut med en vattenkvot som är något mindre än 
proctorvattenhalten för att undvika torrsprickor (Horn 2001, Ramke et al. 2002). Proc-
torvattenhalten var typiskt kring 25-30 % för flygaska och drygt hälften för åldrad bot-
tenaska med 8-10% lera, se Tabell 4. 

Proctorpackningstest utfördes även på blandningar av åldrad bottenaska (Åa) med färs-
ka, rena flygaskor (P1e, P1s, P3e, P3s)2 respektive LD-slagg (LD), se Figur 7.  

Eftersom askorna är reaktiva och härdar efter en tid i kontakt med vatten, undersöktes 
hur packningsegenskaperna förändras under ett dygn efter att vatten har tillsatts. Proc-
tortest utfördes vid tre tidpunkter: (1) direkt efter inblandning av vatten, (2) 6 timmar 
efter inblandning av vatten samt (3) 25 timmar efter inblandning av vatten. 

                                                 
2 P1…panna 1; P3…panna 3; e…elfilteraska; s…slangfilteraska 
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Indelningen på x- och y-axeln är lika i alla diagram för att bättre kunna jämföra resulta-
ten. Fukthalterna avser andel vatten relaterad till materialets torrvikt. Översatt till fukt-
halt i procent av våtvikt är variationsbredden 17-33 % v.v. 

För packningarna ”direkt efter” samt ”25 timmar efter” anges den hydrauliska konduk-
tiviteten från permeabilitetstester i högre övre hörnet av diagrammet samt i Tabell 4. 
Eftersom resultaten ligger inom önskad storleksordning utfördes inga ytterligare perme-
abilitetsförsök med blandningarna ”efter 6 timmar”. 

Slangfilteraska panna 1 – Åa + 15 % P1s 

 
Slangfilteraska panna 3 – Åa + 15 % P3s 

 
LD-slagg – Åa + 5 % LD-slagg 

 

Figur 7 Packningsegenskaper och hydraulisk konduktivitet för askblandningar vid olika 
tidpunkter efter vatteninblandning (0, 6, 25 timmar från vänster till höger). 

Figure 7 Compaction properties and hydraulic conductivity for ash mixtures at different 
points of time after water addition (0, 6, 25 hours from left to right) 
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Både maximal densitet och vattenhalt för att uppnå denna densitet förändras bara ovä-
sentlig beroende på tidpunkt för packning. Detta betyder att packningsegenskaperna 
påverkas bara marginellt genom att materialblandningen ligger i väntan på användning. 

Laboratorieförsöken avseende hydraulisk konduktivitet gav värden mellan 8•10-9 och 
1•10-10 m/s för både flygaskor, blandningar av åldrad bottenaska och Friedlandlera samt 
blandningarna av åldrad bottenaska med färska el- eller slangfilteraskor eller LD-slagg, 
se Tabell 4. Dessa värden är till fullo godkända för att kunna använda materialen inom 
tätskiktet. Den hydrauliska konduktiviteten förväntas vara ännu lägre i fält på grund av 
flera faktorer: permeabilitetsförsök för lågpermeabla material utförs i labb med flera 
meters vattenpelare ovanpå materialet för att kunna få resultat inom två till fyra veckor. 
Vattentrycket under fältförhållanden kommer att vara betydligt mindre (någon mm) pga. 
lutningen i konstruktionen (minst 1:20), skyddsskiktets minskande samt utjämnande 
effekt på vattenflödet och dräneringsskiktets transportkapacitet. Det är viktigt att drän-
skiktets permeabilitet är tydligt högre (ca 10-3 m/s) än tätskiktets. Packningen blir ofta 
något lägre i fält (ca 10 % i våra försök, se Tabell 12) men sammanlagd förväntas ge-
nomströmningen i fält vara lägre än vid laboratorieförsöken. 

Tabell 4 Sammanställning av resultat för hydraulisk konduktivitet hos olika askor och ask-
blandningar samt torrdensitet och vattenhalt vid proctorpackning i labb 

Table 4 Hydraulic conductivity for different ashes and mixtures, dry density and optimal 
water content, results from proctor compaction tests 

Asktyp Blandning med Hydraulisk  
konduktivitet* 

Torr-
densitet* 

Vatten-
halt* 

  [m/s] [t/m3] [% v.v.]
Flygaska (Feb 2003) - 1.5⋅10-9 1.42 23 
Flygaska (Apr 2004) - 1.8⋅10-9 1.12 29 
Åldrad bottenaska (<6 mm)    

 10 % Friedlandlera 8.0⋅10-9 1.43 19 
 18 % Friedlandlera 8.5⋅10-9 1.47 18 
 15 % LD slagg 3.7⋅10-9 / 2.1⋅10-9 1.20 / 1.21 29 / 29 
 30 % elfilteraska_1 3.6⋅10-9 / 2.4⋅10-9 1.32 / 1.31 23 / 26 
 15 % elfilteraska_3 2.0⋅10-9 / 2.0⋅10-9 1.18 / 1.19 28 / 28 
 15 % slangfilteraska_1 1.4⋅10-9 / 1.3⋅10-10 1.14 / 1.22 26 / 28 
 15 % slangfilteraska_3 6.9⋅10-10 / 6.8⋅10-9 1.16 / 1.19 29 / 23 

* andra värdet: proctor test 25 h efter vatteninblandning 
 

Hydraulisk konduktivitet hos skyddsskiktsmaterial har testats för slagg-slam-blandnin-
gar (se kapitel 2.6) och för behandlad jord efter lätt packning. Skyddsskiktsmaterialet 
som har använts i första försöksytan (”utlagt aug-03”, se Figur 6) hade en hydraulisk 
konduktivitet på 1,4*10-5 m/s. Resultat för renad jord redovisas i Tabell 5 och Figur 8. 
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Tabell 5 Hydraulisk konduktivitet för undersökta material och torrdensitet vid försöket 

Table 5 Hydraulic conductivity and density for protection layer material 

Prov Hydraulisk konduktivitet 
k (m/s) 

Torrdensitet  
(t/m3) 

Behandlad jord A1 1,45*10-6 1,91 
Behandlad jord B5 4,06*10-5 1,93 
Behandlad jord C2 9,38*10-5 1,87 
Behandlad jord D6 7,19*10-5 1,89 
Medelvärde 5,2 * 10-5 1,90 
Variationskoefficient CV 77 % 1 % 

Figur 8 visar korrelationen mellan provernas hydrauliska konduktivitet och deras torr-
densitet. Som väntat är en högre densitet, dvs. packningsgrad, kopplat till lägre vatten-
genomströmning. Undantag utgörs av provet A1 som uppnår lägst hydraulisk kondukti-
vitet av alla men har en något lägre densitet. Enligt provbeskrivningen och lakresultat 
innehöll detta prov organiskt material (gräsrötter, DOC) vilket antas vara orsaken till 
den lägre densiteten och högre tätheten. Bryts det organiska materialet ned kan dock 
porvolymen och med detta genomsläppligheten bli större. 
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Figur 8 Korrelation mellan torrdensitet och hydraulisk konduktivitet för behandlad jord av-
sedd som skyddsskiktmaterial 

Figure 8 Correlation between dry density and hydraulic conductivity for pre-treated soil to be 
used in the protection layer 

Vattengenomsläppligheten kan i praktiken förväntas vara något högre i början eftersom 
materialet inte kommer att packas i skyddsskiktet. Efter en tid, när materialet sjunkit 
ihop, kommer dock densiteten vara lik den i labbförsöket och därmed även den hydrau-
liska konduktiviteten. Andelen organiskt material är mycket låg så att en eventuell ök-
ning av genomsläppligheten genom nedbrytningsprocesser bedöms vara försumbar. 
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2.8 Laktester 

Material och materialblandningar som skulle användas i sluttäckningskonstruktionen 
testades med avseende på deras lakegenskaper. För enkelhetens skull och eftersom det i 
början var oklart hur många material det skulle bli, bestämdes det att materialen skulle 
testas med ett enstegs skaktest vid L/S 10 (SS-EN 12457/23 respektive SS-EN 12457/44 
för grövre material). Vid behov skulle de material som senare användes testas ytterliga-
re med t ex flerstegs laktest eller i fysiska modeller i pilotskala. Tabell 6 visar resultat 
för de material som användes i provytorna. 

Tabell 6 Resultat för L/S-10 laktest på sluttäckningsmaterialen. 

Table 6 Results of the batch leaching tests at L/S 10 for the materials used in the cover. 

 
Skyddsskikt Skydds- och 

tätskikt Tätskikt  Dränskikt 

 
BA Slam FA 

Yta 1 
BA 

Yta 2 
FA/BA  
Yta 4 BA 

pH [-] 10,4 8,4 12,2 10,7 12,3 10,2 
EC 
[mS/cm] 0,6 1,3 10,9 3,83 18,9 2,3 
Komponent [mg (kg TS)-1]     
Cl 305 687 12 310 7 364 46 063 3 460 
SO4

 765 4 980 <25 6 631 4 374 5 288 
Ntot 20 160 14,8 31 33 35 
NH4-N 0,61 2,7 9,2 4,5 23 0,05 
DOC 43 251 28 n.a. 42 316 
Ca 323 2 609 6 070 3 316 23 500 1 105 
Fe 0,31 1,8 <0,04 0,03 <0,04 0,1 
K 285 118 6 030 1658 7580 754 
Mg 3,5 72 <0,9 42 <5 2,3 
Na 213 330 7 040 1 773 6790 3 390 
S 255 1 662 46 1 861 1460 1 765 
Al 121 1,5 3 020 49,7 73 461 
As 0,04 0,04 0,033 0,04 0,16 0,07 
Ba 0,2 0,4 68,4 2,21 8,5 0,27 
Cd 0,002 0,005 <0,0005 0,0027 0,0020 0,002 
Co 0,03 0,05 0,0043 0,0075 0,0005 0,005 
Crtot 0,03 0,02 0,23 0,29 0,14 0,17 
Cu 0,6 1,4 0,098 0,16 0,225 7,03 
Hg <0,0002 0,006 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Mn 0,01 1,2 0,032 0,031 0,0038 0,02 
Ni 0,02 0,33 <0,005 0,011 <0,005 0,06 
Pb 0,014 0,05 2,68 0,096 28,3 0,015 
Sb n.a. n.a. 0,033 n.a. 0,002 n.a. 
Zn 0,03 1,05 0,47 0,081 4 0,04 

n.a. – not analysed/data not available 

                                                 
3 SS-EN 12457/2 … Kontrolltest för utlakning från granulära material och slam – del 2: Enstegs skaktest 

vid L/S 10 (L/S-kvot: kg Liquid / kg Solid) för material med partikelstorlek < 4 mm 
4 SS-EN 12457/4 … som ovan för material med partikelstorlek < 10 mm 
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Utifrån de enkla testerna är lakningsbeteendet för de undersökta materialen oproblema-
tiskt utom för klorid och bly i flygaskan. Laktester med åldrad flygaska (ej redovisade 
här) visade dock att mobiliteten av bly och även andra tungmetaller (Zn, Cr, Cu, Cd) 
minskar efter en förbehandling som motsvarar tätskiktskonstruktionen (fuktning, pack-
ning och lagring för några veckor, därefter krossning och i vissa fall ytterligare lagring).  

Detta bekräftas i fältförsöket: blyhalterna i lakvattnet som samlas in under tätskiktet 
ligger mellan 1-10 µg/l. Det antas vara en effekt av att askan packas i tätskiktet till en 
monolitliknande struktur vilket minskar transportvägarna för utlakning. Dessutom leder 
blandningen med vatten och kompakteringen till hydratisering och mineralomvandling-
ar i askan (åldringsprocesser) som också bidrar till minskad utlakning. 

Skyddsskiktsblandningen lakar främst kväve och även en del organiskt material (TOC). 
Detta har undersökts närmare i fysiska modeller för att kunna uppskatta lakade mängder 
respektive utlakningspotentialen under mera verklighetsnära förhållanden samt hur den 
framtida utvecklingen ser ut, t ex hur länge utlakningen kommer att vara i en storleks-
ordning som kräver behandling av dränvattnet från dessa material, se kapitel 2.9. 

2.9 Utlaknings- och långtidsbeteende av skyddsskikt 

Eftersom materialen i skyddsskiktet direkt påverkar kvalitén av dränvattnet, som på sikt 
inte ska behöva behandlas innan vattnet kan överföras till recipient, har dessa under-
sökts med avseende på sitt långsiktiga utlakningsbeteende. Särskilt uppmärksamhet har 
riktats mot kväveutlakning som främst härrör från slammet i blandningen. 

Följande material ingick i försöket: 

• Skyddsskiktsmaterial, som består av rötat slam 
och finfraktionen av slaggen som används som 
dränmaterial i fältförsöket, 

• Naturgrus (ca 6-12 mm), tvättad inför försöket, 
som dräneringsskikt. 

Två fysiska modeller á 80 l fylldes med skydds-
skiktsmaterial (Figur 9, Figur 10). Ingen kompak-
tering gjordes. Längst ner i cylindern fylldes ca 
10 dm3 tvättat grus som dränskikt. Gruset och 
skyddsskiktsmaterial skildes åt med en geotextil. 

Ca 2 l vatten tillsattes per vecka. Provtagningen 
skedde ungefär varannan månad. Efter 850 dagar 
hade i okt-07 en L/S-kvot5 av 2,65 uppnåtts. 

Kolonn Tveta 1 är öppet mot atmosfären medan 
Tveta 2 är tätsluten för att simulera den nedre de-
len av dräneringsskiktet dit inte luft når. Vatten 
fylls på i kolonn 1 och efter att ha runnit igenom 

                                                 
5  L/S-kvoten beräknades med vattenmängden som tas ut från kolonn 2 och materialmängden (TS) i båda 

kolonnerna; den initiala vattenkvoten i själva materialet (48 % våtvikt; L/S 0,93) tas inte hänsyn till. 

Figur 9 Fysiska modeller Tveta 1 och 2 
för skyddsskiktförsök 

Figure 9 Physical models Tveta 1 and 2 
with protection layer material 
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materialet pumpas det vidare till kolonn Tveta 2. 

 

Vatten till 
analys 

Skyddsskikt 

Lock  
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Vatten 
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Gas 

 
 

Figur 10 Uppbyggnad av fysisk modell för simulering av långtidsbeteendet av skydds-
skiktsmaterial och principskiss över koppling av modellerna Tveta 1 och Tveta 2. 

Figure 10 Schematic sketch of the physical models and experimental layout for the simulation 
of the long-term behaviour of the protection layer. 

Resultat från dränvattenanalyserna redovisas i Figur 11 som visar utvecklingen av pH 
och elektrisk konduktivitet över tiden (L/S-kvot på x-axeln) för båda kolonner. 
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Figur 11 Utveckling av utlakningen från skyddsskiktmaterial över tid och L/S-kvot: pH och 
elektrisk konduktivitet (EC). 

Figure 11 Leaching of protection layer material over time and L/S: pH and el. conductivity 
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EC sjunker i takt med att L/S-kvoten ökar. Halterna är lite högre för Tveta2 under de 
första två åren eftersom detta vatten har perkolerat genom båda kolonner, dvs. kontakt-
tiden och -ytan är större. En liknande effekt observeras för pH: utgående från samma 
nivå sjunker pH-värdet i kolonn 1 stadigt tills en stabilisering inträffar vid ungefär en 
pH-enhet lägre efter drygt två år, medan den stannar på ungefär samma nivå i kolonn 2. 
En annan orsak till skillnaderna i pH-utvecklingen antas ligga i olika tillgång till CO2 
via atmosfären genom att kolonn 1 är öppen och 2 är stängd. 
 
Resultaten för utvecklingen av kväve-, TOC- och kloridutlakningen redovisas i figurer-
na nedan (Figur 12 och Figur 13). Koncentrationerna har efter två år sjunkit till nivåer 
som anses vara oproblematiska för utsläpp till lokal recipient. Som kriterier valdes för 
kväve (Ntot) det provisoriska riktvärdet för utsläpp av behandlat lakvatten från Tvetas 
lakvattenbehandlingsanläggning (50 mg/l) och för klorid och TOC c0-gränsvärdena för 
mottagning vid deponi för inert avfall i perkolationstest (460 mg/l respektive 160 mg/l). 
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Figur 12 Utveckling och regression av kvävekoncentrationerna i Tveta 1 och 2 till gränsvär-
det för utsläpp till lokal recipient på 50 mg/l  

Figure 12 Nitrogen concentrations and regression for Tveta 1 and 2 until the concentrations 
meet the discharge limit for the local recipient (50 mg/l) 

L/S-kvoten vid de senaste analyserna på kväve var 1,8 (försöket hade då pågått under 
14 månader), och som man ser på den andra raden vid x-axeln i diagrammet betyder det 
att det till dess hade simulerat 11-12 år i verkligheten. 

N < 50 mg/l vid LS ≈ 1,8 

0                4                8               12               16             20              24
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Figur 13 Utveckling och regression av klorid och TOC i Tveta 1 och 2 till gränskoncentratio-
nerna. 

Figure 13 Chloride and TOC concentrations and regression for Tveta 1 and 2 until the con-
centrations meet the discharge limits. 

Beräkningen av L/S-kvoten där koncentrationen i dränvattnet underskrider gränsvärdet 
gjordes medelst en exponentiell regression av Tveta2-koncentrationerna och utgående 
från antagandet att L/S-kvoten för utlakning av skyddsskikt i fält ligger vid ca 0,12 per 
år. Detta innebär att det förväntas att ta ungefär 15 år innan kvävekoncentrationerna är 
så låga att dränvattnet kan släppas till lokal recipient utan förbehandling.  

En sammanställning över resultaten finns i Tabell 7. Där anges också en uppskattning 
över vilka mängder kväve, TOC och klorid som förväntas laka ut från skyddsskiktet 
under tiden till gränsvärdena uppnås. 

Tabell 7 L/S-kvot, tid och utlakad mängd kväve, TOC och klorid tills dränvattnet under 
skyddsskiktet förväntas underskrida valda gränsvärden. 

Table 7 L/S ratio, time and leached amounts of N, TOC and chloride until the drainage 
water below the protection layer meets certain limits. 

 Gränsvärde 
[mg/l] 

L/S-kvot till 
gränsvärdet under-

skrids [l/kg TS] 

Tid tills detta** 
[år] 

Utlakad mängd 
tills detta [g/kg TS]

Ntot 50 1,8 15 1,3 
TOC 160 2,0 16 1,0 
Klorid 460 1,5 12 2,4 

* Ntot … provisorisk riktvärde för utsläpp av behandlat lakvatten från Tveta;  
klorid, TOC …  c0-gränsvärdena för mottagning vid deponi för inert avfall. 

** omräkning från labbresultat till tid i full skala gjordes under antagandet att L/S-kvoten i fält 
är 0,12 l/kg TS per år. 
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2.10 Åldrings- och långtidsbeteende  

Långtidsstabilitet av askor som används i tätskiktet studeras med hjälp av designade 
försök där påverkan av olika faktorer undersöks. Askornas långsiktiga stabilitet beror 
främst på mineralsammansättningen vilken i sin tur är påverkad av miljön i främst när-
området. Det är många faktorer som spelar in, men temperatur, fukt, tryck, primärmine-
ralernas egenskaper, vattenhalt och reaktiva ämnen i atmosfären (porgas) uppskattas 
som viktigast. 

Ett multivariat reducerat faktorförsök används för att utvärdera effekten av fem faktorer 
i tre nivåer på provernas åldring. Försöksdesignen beskrivs i Tabell 8. Med ett reducerat 
försök är det möjligt att utvärdera alla faktorer utan att alla kombinationer av faktorer 
och nivåer behöver testas. Designen gör det också möjligt att se om en faktor har en 
större betydelse än de övriga för åldringsreaktionerna. Utvärderingen görs med pro-
gramvaran MODDE (Umetrics, 2003). 

Faktorerna bestämdes med hänsyn till förhållanden som kan förekomma i en deponi-
täckning, speciellt i tätskiktet. För att simulera situation att tätskiktet kommer i kontakt 
med dränvatten har t ex hälften av alla provkroppar tillsatts dränvatten vilket genererats 
i en kolonn med skyddsskiktsmaterial.  

Tiden för mineraltransformationer i naturlig miljö är naturligtvis mycket längre än någ-
ra få år, även om de flesta reaktionerna förväntas ske ganska snart efter byggnationen. 
Ett sätt att simulera detta är att försöka påskynda reaktionerna genom att välja sådana 
nivåer för faktorerna som förväntas accelerera omvandlingarna.  

Tabell 8 Faktorförsök avseende åldring av askor 

Table 8 Factorial design for the ageing experiment with ashes 

Faktor    /     
Nivå

 Låg Medel Hög 

Relativ fuktighet 30 %    - 100 % 
Koldioxidhalt 0,038 % (luft) 20 % *  100 % 
Temperatur 5°C 30°C 60°C 
Försökstid  1 månad 6; 12 månader 2 år 
Vattenkvalitet# Destillerat vatten    - Dränvatten 

* Blandning av 20 % CO2 och 80 % N2 
# Vatten som användes för framställning av provkropparna; inblandning till optimal vattenkvot  

(enligt proctortest) 
 
Försöken har påbörjats under sommaren 2007, varför inga resultat föreligger i dagslä-
get. Utvärderingen kommer att baseras på analyser avseende mineralsammansättningen 
(XRD röntgendiffraktometri och SEM svepelektronmikroskopi). Dessutom utförs ter-
mogravimetriska analyser, laktester, enaxlig trycktes och mätningar av syraneutralisa-
tionskapacitet och katjonutbyteskapacitet.  
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Figur 14 Försöksanordning för undersökning av askornas långtidsbeteende i en sluttäck-
ningskonstruktion 

Figure 14 Experimental design for investigations of the long-term behaviour of the ashes un-
der landfill cover conditions 

 

Figur 15 Fysiska modeller (volym ca 80 l) på Avfallsteknik, LTU, som används för att under-
söka materialens långtidsbeteende och för att få bättre korrelation mellan lab- och 
fältförsök. Prof. A. Lagerkvist beskriver utrustningen som används för att studera 
skyddsskiktsmaterialens utlakning.  

Figure 15 Physical models (volume about 80 l) are used for testing the long-term behaviour of 
the cover materials at LTU. Professor A. Lagerkvist describes two models that are 
used to simulate the leaching of materials in the protection layer. 
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3 KONSTRUKTION AV SLUTTÄCKNINGEN 

3.1 Design, funktion och uppbyggnad av sluttäckningen 

Uppbyggnaden av sluttäckningen har gjorts enligt naturvårdsverkets rekommendationer. 
Ovanpå avfallet skedde inledningsvis en avplaning och nedläggning av horisontella 
gasdräner, som anslöts till den gemensamma insamlingsstationen för gas. 
 
Figur 16 visar uppbyggnaden och rekommenderad tjocklek för de enstaka skikten i slut-
täckningen; funktionskraven och möjliga material beskrivs i Tabell 9. 
 
 

 

Figur 16 Uppbyggnad av sluttäckningskonstruktionen 

Figure 16 Layer composition for the landfill cover system 

De översta två skikten kallas ibland också rekultiveringsskikt. Funktionen kan beskrivas 
som följande: 

• optimering av vattenbalansen för hela systemet, 
• skyddsfunktion för djupare skikten,  
• förhindrande av direkt kontakt av människor, växter, djur med föroreningar. 

Växtskikt (≥ 0,3 m) 
 
 
Skyddsskikt (≥ 1,5 m) 
 
 
Dränskikt (≥ 0,3 m; mäktighet > kapillaritet)
 
Tätskikt (≥ 1,0 m) 
 
Avjämningsskikt (≥ 0,3 m) 
(ev. gasinsamling) 
 
Avfall 
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Den totala tjockleken av rekultiveringsskiktet beror huvudsakligen på följande faktorer: 

• nödvändig vattenhållningskapacitet, 
• maximala rotdjupet, 
• maximala frostdjupet. 

Om det finns för lite växttillgängligt markvatten kan det krävas så mycket som 3-
4 meters tjocklek för att säkert undvika rotpenetrering av drän- och tätskiktet. 

 

Tabell 9 Funktionskrav för de olika skikten i en sluttäckningskonstruktion, önskvärda egen-
skaper för materialen och exempel för möjliga material 

Table 9 Requirements for the different layers within a cover construction, desired material 
properties and possible materials 

Växtskikt 
Syfte • Växtplats (sådd av gräs, senare etablering av blandad vegetation) 

• Vattenhållande 
• Erosionsskydd 

Material Blandning av kompost och strukturmaterial eller jord (humus- och närings-
haltigt, icke syreförbrukande,) 

Skyddsskikt 
Syfte • vattenlagring och rotetablering 

• skydd av underliggande skikt för tjäle, uttorkning, växt- och djurpene-
tration 

Material Fin siltig/sandig morän eller motsvarande sekundära material m. stor växt-
tillgänglig fältkapacitet; ska ej innehålla lakbara ämnen som påverkar tät-
skiktet eller fälls ut i dräneringen; hydraulisk konduktivitet ~ 10-5-10-6 m/s

Dräneringsskikt 
Syfte • Insamling och borttransport av infiltrerande markvatten, 

• Lateral vattentransport i skyddsskiktet under omättade förhållanden,  
• Skydda tätskiktet från uttorkning genom kapillärbrytande effekt. 

Material Slaggrus, bottenaska, glaskross, pannsand, ...; skall avvattnas via vattenlås; 
mekaniskt och kemiskt stabilt; hydraulisk konduktivitet ~ 10-3 m/s 

Tätskikt 
Syfte Tätning mot gas och vattentransport 
Material Lera, flygaska; blandaska, åldrad bottenaska med Friedlandlera, …;  ke-

miskt och mekaniskt stabilt, långtidsbeständigt; hydr. konduktivitet ~ 10-8-
10-9 m/s (beroende på övriga skikt och lutning) 

Utjämnings- och gastransportskikt 
Syfte Utjämning, gastransport, kapillärbrytande för vatten från avfallet 
Material Slaggrus, bottenaska, pannsand; dränerande, lastbärande/-spridande, kapil-

lärbrytande; hydraulisk konduktivitet > 10-5 m/s 
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3.2 Materialval och design av försöksytorna 

Tabell 10 ger en överblick över vilka material som har använts i de olika skikten i slut-
täckningen på Tveta. En detaljerad bild över design och materialval för de sex försöks-
ytorna framgår av Figur 17. 

Tabell 10 Översikt över använda materialslag i sluttäckningen på Tveta 

Table 10 Overview over materials used in the landfill cover at Tveta 

Materialslag i skikten BA FA B SG LD FSG PS SL GS KP 

Vegetationsskikt          X 

Skyddsskikt      X  X X  

Dränskikt    X X      

Tätskikt X X X        

Avjämningsskikt X      X    

Gasdräneringsskikt X      X    

*) Förklaring (mera detaljerad info även i kap. 2.2 och 3.4):      

BA bottenaska från samförbränning (biobaserad aska från samförbränning) 
FA flygaska d:o 
B bentonit (FriedlandTon) 
SG upparbetat slaggrus från avfallsförbränning 
LD LD slagg 
FSG finfraktion från slaggrus från avfallsförbränning 
PS pannsand (blandad, från förbränning av biobränsle och hushållsavfall) 
SL avvattnat rötat slam från reningsverk 
GS Gjuterisand (ren sandfraktion innehållande ca 2-4 % bentonit, icke svällande) 
KP Kompost från bioavfallskompostering 

 
*) Not: materialen används ofta i blandning, vilket framgår i förekommande fall av texten nedan 

 

Figur 17 Sluttäckningsdesign efter TvetaMetoden: material och skikttjocklek (Travar, 2006) 

Figure 17 Design of the landfill cover test at the Tveta landfill: materials and layer thickness 
(Travar, 2006) 
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Försöksytorna 1 till 4 byggdes på östra slänten på ett sätt som skulle möjliggöra under-
sökningar av sluttäckningens funktion under både normala samt även extrema konditio-
ner avseende mekaniska och hydrologiska förutsättningar, se Figur 18. 
 

 

Figur 18 Utformning av slänten med försöksytorna 

Figure 18 Design of the slope with the test areas, cross section  

Den övre slänten är att betrakta som ett kritiskt fall avseende den geotekniska stabilite-
ten, dels för att den byggs med den största lutningen (1:3) och dels för att det byggs där 
mäktigheten av underliggande avfallslager är som störst. Det flacka området (midjan, 
hyllan) byggdes med obetydlig lutning vilket ger en minimal ytavrinning. Detta är den 
mest kritiska situationen med avseende på vattentransport genom tätskiktet. Det kan 
dessutom förväntas att det med tiden utvecklas ett ”bakfall” med en lägre nivå på grän-
sen till den övre slänten, eftersom sättningarna samvarierar med avfallsfyllnadens mäk-
tighet. Detta skulle medföra en ansamling av markvatten i skyddsskiktet. För att kunna 
undersöka det kritiska fallet med vatten stående på tätskiktet har det flacka området i 
testytorna 1 till 4 förstärkts med en klack som hindrar vattenavrinningen till nedre slän-
ten (se Figur 18 och Figur 25). 
 
Den nedre slänten byggdes i måttlig lutning (1:8) som normal- eller referensfall. Dess-
utom kan det förväntas att underliggande avfall sjunker minst här, eftersom mäktigheten 
i avfallslagret är mindre längst ut mot släntfoten. Försöksytorna 6 och 7 ligger i anslut-
ning till ytorna 1-4 uppe på deponin, vilket innebär att lutningen i dessa är flackare och 
ingen dubbelslänt enligt ovan har utformats. 
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3.3 Volymer och densiteter 

Före utläggningen är det viktigt att de material som ska användas per ytenhet finns till-
gängliga så att de olika skikten inte blir alltför exponerade för temperatur och neder-
börd, dvs. i högst några dagar. Per hektar användes följande mängder: 
 
Material för avjämning 5 000 m3 
Tätskikt 12 000 m3 
Dränskikt 3 000 m3 
Skyddsskikt 15 000 m3 
Växtskikt 3 000 m3 
 
Lämplig yta att sluttäcka blev 5 000-6 000 m2 per gång. Tidsåtgången från utläggning 
av tätskikt till färdig yta var ca 3 veckor. 

Tätskiktets densitet har bestämts i fält av ett stort antal prover. Torrdensiteten och fukt-
halten varierade enligt Tabell 11. 

Tabell 11 Torrdensitet och fukthalt i tätskiktsmaterialen efter packning i fält (medelvärde i 
parantes) 

Table 11 Dry density and moisture content of the liner materials after compaction (average 
in parentheses) 

 Torrdensitet [t/m3] Fukthalt % v.v. 

Åldrad bottenaska 1,01 – 1,46 (1,22) 15-27 (20) 
Åldrad bottenaska + Friedland 0,86 – 1,07 (0,99) 31-32  (32) 
Flygaska 0,84 – 1,45 (1,12) 24-35 (29) 

 
En detaljerad översikt och jämförelse med resultaten från packningsförsöken i lab-skala 
ges i Tabell 12 under kapitel 3.4.3.  

Fukthalten i tätskiktsmaterialen justerades inte utan bedömdes vara inom önskat spann 
hos de inkommande respektive förbehandlade (utgrävda/lagrade) materialen. 

 

3.4 Förbehandling och utläggningsteknik 

3.4.1 Terrasseringen 

Deponin omfattar hushållsavfall från 1970-talet. Deponin har kompakterats väl under de 
senaste 15 åren. Gasutvinningen påbörjades 1992 och har sedan dess använts för fjärr-
värme i Järna kommundel. I samband med att deponin jämnades till lades ett horison-
tellt gasinsamlingssystem några meter ner i deponin för att anslutas till det tidigare in-
stallerade gasinsamlingsnätet från 1994.  
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För att lägga ut de olika skikten har konventionell utrustning använts. Innan skikten 
påfördes skedde en avjämning med bulldozer. Större ojämnheter planades ut och i de 
fall slänten var längre än 12 meter, som bedömdes praktiskt för en maskin att arbeta, 
anlades en terrass. Ingen lutning fick vara brantare än 1:3 och inte flackare än 1:20. Ett 
undantag tilläts av miljödomstolen nämligen att konstruera en horisontell hylla på den 
östra slänten för att testa om tätskiktet även skulle kunna uppfylla villkoret för bot-
tentätning (se nedan).   

3.4.2 Avjämnings- och gastransportskikt 

Bottenslagg från biobaserade bränslen har mottagits som separat produkt från värme-
verk och använts direkt på plats eller från upplag. Ingen upparbetning har skett. Det var 
angeläget att få ett mycket väl dränerande material och som inte riskerar att komprime-
ras. Syftet är att så snart möjligt leda bort gaser till det gasinsamlingssystem som ligger 
som horisontella ledningar 2- 4 meter under deponiytan. 

Under senare delen av sluttäckningsprojektet har pannsand använts. En enkel metod att 
se om material var väl dränerande var att testa i ett kaffefilter. Vattnet rann igenom och 
materialet bedömdes som lämpligare än vanlig bottenaska. 

Även andra slagger som klassas som icke-farligt avfall har använts. I regel har slagger-
na upparbetats genom bortsortering av skrymmande föremål, metallavskiljts och siktats. 

Materialen planades ut med en bandtraktor. Ingen annan packning skedde än den över-
körning som hjullastaren åstadkom. Över avjämningsskiktet lades en geotextilduk för 
att förhindra att överliggande material från tätskiktet trängde in i avjämningsskiktet.  

3.4.3 Tätskiktet 

De materialslag som använts i tätskiktet på de olika ytorna framgår av Figur 17. En an-
ledning till att flera ytor med skilda materialslag testats var att anpassa sluttäckningen 
till olika släntlutningar. Förbehandlingen skedde enligt följande. 
 

Provyta 1 utsiktad finfraktion < 10 mm av blandaska (en blandning av flyg- och 
bottenaska som levererades från värmeverket; att jämföra med ”ren” 
flygaska) 

Provyta 2 åldrad bottenaska med FriedlandTon: bottenaska från askdeponin och 
den grova fraktionen av blandaskan åldrades genom utläggning på en 
öppen yta i ett skikt på max 1 m under 10 månader. Materialet vändes 
någon gång under tiden. Inblandningen av Friedlandton var 10 % i 
den flacka delen (hyllan) och 8 % i slänterna. 

Provyta 3 sandwich-konstruktion: en blandning av åldrad bottenaska med Fried-
landTon ovanpå ett lager med flygaska (blandning av el- och slang-
filteraska som levererades från värmeverket). Inblandningen av Fried-
landton var 12 % i den flacka delen (hyllan) och 8 % i slänterna. 

Provyta 4 50/50% blandning av färsk flygaska och färsk bottenaska; blandning 
med skopa efter analys av TS-halt och beräkning av volymvikterna  
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Provytor 6, 7 Bottenaska från askdeponin och LD-slagg i två skikt (yta 6) och blan-
dade (yta 7) 

 
 
Ovanpå avjämningsskiktet påfördes aska i två skikt om vardera 0,6 meter och packades 
med vibrerande vält, varvid skiktets tjocklek blev ca 0,5 meter. Ungefär sex överkör-
ningar per yta utfördes. Askan packades i befintligt skick, vilket innebar att inget vatten 
tillfördes. Askans fuktinnehåll var tillräckligt för att kunna härda.  

 

Figur 19 Tätskiktet packas med vibrerande vält. Ingen vattentillsats till askan sker. 

Figure 19 Vibrating roller compacting the liner. No water is added to the ash.  

Tjockleken har dock bedömts kunna variera från 0,5 meter till drygt 1 meter beroende 
på var täckningen på deponin sker. Ett tunnare lager tätskikt utefter deponins slänter har 
gjorts. 
 
Tätskiktets packningsgrad verifierades genom att ta ut borrkärnor och bestämma densi-
teten. Packningen försvårades med tanke på att underlaget inte är stumt. I t ex ren 
flygaska kunde densiteten variera mellan 1,2 – 2,1 t/m3 (fuktigt). 
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Tabell 12 Torrdensitet av tätskiktsmaterialen i labförsök och i fält 

Table 12 Densities of different liner materials in lab and field tests 

Material / blandning Torrdensitet i  
laboratorietest [t/m3] 

Torrdensitet i fält 
[t/m3] 

Åldrad bottenaska (<6 mm)  
+8-10 % Friedlandlera 

1,4 - 1,6 0,9 - 1,1 

Flygaska 1,1 - 1,4 0,8 - 1,5 
∅ 25 prov: 1,12 (CV 16 %) 

50% flygaska + 50% bottenaska 1,4 1,0 - 1,5  
∅ 12 prov: 1,26 (CV 14 %) 

Åldrad bottenaska (<6 mm)  
+15-30 % elfilteraska 

1,2 - 1,3 ej testad 

Åldrad bottenaska (<6 mm)  
+5-10 % LD slagg 

1,2 - 1,5 ej testad 

CV = coefficient of variation 
 
Blandning av bl a betonit och bottenaska skedde i en skaksikt. Eftersom mycket små 
mängder behöver tillsättas (i regel 5-10%) är det svårt att uppnå en homogen blandning. 
En ökning av inblandningen till 10-15 % för att få ett homogenare blandningsförhållan-
de, skulle öka kostnaden markant (kostnad > 1000 kr per ton) och genomfördes därför 
inte. 

3.4.4 Dräneringsskiktet (dränskiktet) 

I dränskiktet har olika slaggprodukter använts. Den i huvudsak vanligaste slaggproduk-
ten kommer från avfallsförbränning. Efter ett par månaders avvattning upparbetades 
slaggen genom bortsortering av grova föremål (dammsugare, spadar m m). En metallav-
skiljare sorterade sedan bort skrot varefter slaggen siktades i två fraktioner. I dränskiktet 
har > 8 mm slagg används. Den fina fraktionen blandades in i skyddsskiktet. Slaggpro-
dukten innehöll inerta material såsom småsten, grus, glas, porslin, kakel.  

Utläggningen har skett med bandmaskin som lägger materialet bakom sig ovanpå en 
geotextilduk. Någon packning fick inte ske.   

Vid utformningen av sluttäckningen togs stor hänsyn till släntlängderna. Vid långa 
flacka slänter måste vatten som når dränskiktet föras bort så att inte allt dränerande vat-
ten belastar tätskiktets yta nära släntfoten. 15-25 m avstånd är att rekommendera. 

3.4.5 Skyddsskiktet 

Skyddsskiktet består av avvattnat rötat avloppsslam blandat med ett sandigt material för 
att nå en optimal permeabilitet av 10-5-10-6 m/s. 

Som sandigt material har använts gjuterisand och finfraktionen från bottenslagg (se 
ovan beskrivning på upparbetning av slaggrus från avfallsförbränning).  
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Figur 20 Skyddsskiktet med överliggande växtskikt och geotextilduk ovan dränskiktet. 
(håligheterna utgör provtagningspunkter augusti 2007) 

Figure 20 Protection layer below vegetation layer. At the bottom the geotextile above the 
drainage layer. (The wall shows sampling spots, August 2007) 

Blandningen har utförts med vanlig skopa. Slaminblandningen har varierat från 30-
50%, dock så att den organiska delen ej överskridit 40 vikt-%.  

Inblandning av slam kan medföra luktstörningar, varför annan årstid än sommar är att 
rekommendera. Ammoniumavgången var påtaglig vid temperaturer över 15 grader och 
vid nederbörd. Lukten avtog efter två dagar vid mellanlagring men uppstod igen så snart 
det färdigbehandlade skyddsskiktsmaterialet hanterades. 

Utläggningen utfördes med bandmaskin och lades framför skopan ovanpå en geotextil-
duk. Det innebar att skiktet packades en gång vid överfart. Hela skiktet lades vid ett och 
samma tillfälle. Ytterligare en överfart gjordes i samband med utläggning av växtskik-
tet. 

3.4.6 Vegetationsskiktet (växtskiktet) 

Från behandlingen av utsorterat matavfall från hushållen sker en efterkompostering och 
siktning efter det att rötningsprocessen avslutats. Den siktade fraktionen har i huvudsak 
använts som växtskikt även om andra moränliknande material utnyttjats. Ytorna har 
gräsbesåtts snarast efter avslutat växtskikt för att minska erosion och öka avdunstning-
en.  

Vegetationen är blandad med gräs, tistlar och nässlor idag. En del buskar såsom fläder 
m m har självsått. Ytan bör klippas årligen för att bl a minska mängden näringsämnen 
och att successivt tillföra mer humusmaterial. 
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3.4.7 Vattenbalansberäkning 

För att kunna avgöra om sluttäckningen fungerar på avsett sätt görs observationer av 
vattenbalansen, dvs. hur mycket nederbörd som kommer till ytorna, hur mycket som 
samlas in ovanför tätskiktet och hur mycket som infiltrerar genom tätskiktet. Ur dessa 
observationer blir det senare möjligt att följa vattenupptaget i konstruktionen och av-
gång genom avrinning och avdunstning (evapotranspiration). 
 

 

Figur 21 Vattenbalansberäkning baserad på 600 mm årsnederbörd. 

Figure 21 Water balance based on 600 mm precipitation 

3.5 Kvalitetskontroll 

I samband med utläggning av de olika skikten skedde noggrann dokumentation. Innan 
arbetet påbörjades och efter avslutat utläggning gjordes en avvägning av ytorna med 
GPS och ett kartunderlag upprättades.  

När halva tätskiktet var lagt och packning utförts togs ett prov från ytan för att bestäm-
ma volymvikten. Mätningen upprepades när det slutliga skiktet var lagt. Bedömning 
gjordes att ett prov per 1000 m2 ger ett tillräckligt bra underlag. Ytorna avvägdes på 
nytt. 

Vattenmängderna och kvalitet på lak- och dränvatten följs upp med regelbundna prov-
tagningar. Två mätkampanjer per år ingår i anläggningens kontrollprogram. 

Årsnederbörd: 600 mm 
 
Ytvatten genom avrinning, avdunstning 
och växtupptag: över året 46% 
 
 
 
 
 
 

Dränvatten ovan tätskiktet  
< 160 mm 
 
 
Lakvatten 
< 50 mm (50 l/m2 år)
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3.6 Instrumentering och utrustning 

3.6.1 Inledning 

Sex provytor på östra slänten har försetts med mätutrustning för att kunna följa upp slut-
täckningens funktion. 

För att förstå förändringar av vattenbalansen över tiden måste dels konstruktionen över-
vakas (mätning av sättningar och krypningar) och dels miljöfaktorer som temperatur 
och gasförhållanden mätas i och under täckskiktet. 

Eftersom vattenflödet genom konstruktionen avses bli mycket litet kommer observatio-
ner att behöva göras under lång tid. Det är därför nödvändigt att den utrustning som 
används är stabilt byggd och kan underhållas. 

Funktionskraven talar för att mindre delytor skall studeras hellre än provytorna i sin 
helhet. Av ekonomiska och praktiska skäl var det dessutom nödvändigt att instrumente-
ra så att provtagning och mätningar kan genomföras med en rimlig insats av arbetstid 
och oberoende av specialister och komplicerad utrustning. 

3.6.2 Mätningar och motivation 

I Tabell 13 listas de olika undersökningarna och vilken kunskap man får genom dessa. 

Tabell 13 Undersökningar inom fältförsöket och motivering för mätning 

Table 13 Field measurements and motivation 

Undersökning Motivering, informationsvinst 

Nederbörd, temperatur  
och vind på yta 

Indikerar maximal vattenmängd som kan infiltrera, lufttem-
peratur och vind ger underlag för skattning av evaporation.  

Avrinning i dräneringsskikt Indikerar minimal vattenmängd som har infiltrerat 
Genomströmning av tätskikt Indikerar tätskiktets vattengenomsläpplighet 
Sättning i markyta Visar avfallsupplagets deformation 
Sättning i tätskiktsyta Indikerar tätskiktets deformation (i kombination med mark-

ytamätningarna). 
Krypning i tätskikt Indikerar skredrisk 
Temperaturgradient från yta till 
avfall 

Både låga och höga temperaturer kan torka ut och skada 
tätskikt. Dessutom kan ”onormala” temperaturgradienter 
indikera kortslutningsströmning av vatten respektive gas och 
med gasläckage sammanhängande metanoxidation. 

Gassammansättning under tät-
skikt 

Visar hur väl avfallet isolerats från atmosfären och arten av 
nedbrytningsprocesser och substrat. 

Gassammansättning i dräne-
ringsskikt och skyddsskikt 

Indikerar gasflöden genom tätskikt och från atmosfär samt 
gasomvandlingsprocesser (t ex metanoxidation). 
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3.6.3 Utrustning och mätfrekvens 

Läget av provytorna och placering av utrustning framgår av Figur 22. Yta 5 (längst till 
höger) är byggt med samma material som yta 4 och har inte instrumenterats. 
 

 

Figur 22 Läge av provytorna och instrumentering 

Figure 22 Location of the test areas and of the measurement equipment 

Instrumentering för vattenbalansmätningar 

Nederbörd och temperatur registreras i en väderstation på kontoret på Tveta. Tempera-
tur mäts även via en temperaturgivare vid mätstuga 2. 
 
Avrinning i dräneringsskikt, brunnar 
Dränvattnet som perkolerat genom skyddsskiktet rinner inom dräneringsskiktet till 
brunnar som är placerade i provytornas lågpunkt, se Figur 23 t.v. (”övre” brunnar eller 
mätbrunnar; under mätstugorna; en för varje yta förutom 6 och 7 som avvattnar till 
samma brunn). Ytan på tätskiktet lutar mot brunnen och dräneringsskiktet ovanpå tät-
skiktet ansluter via ett rör till brunnen. Brunnens utlopp är flexibelt i höjd (för att kunna 
justera den artificiella grundvattennivån på hyllan) och utgör ett rör som leder vattnet 
till en annan brunn vid foten av den nedre slänten. Vid utloppet av detta rör sitter en 
vattenmätare som mäter mängden på allt dränvatten från den övre slänten och hyllan, se 
Figur 23 höger bild. Denna nedre brunn samlar samtidigt in vattnet från hela nedre slän-
ten genom sin placering i lågpunkten av ett dike vid foten av slänten (”nedre” brunnar 1, 
2, 3 och 4). Ett rör i botten leder vattnet därifrån till ytterligare en brunn längre ner 
(även där en vattenmätare vid utloppet) vilken samlar in vatten från flera provytor (sam-
lingsbrunnar: brunn 1+2, brunn 3+4, se Figur 24) och där valet av utsläppsmålet sker 
(lakvattenbehandling eller diket runt deponin/skogen). 

Yta 1
Yta 3 Yta 

Yta 6

Yta 4 

Yta 

Brunnar 

Sättningsmät-
ningsslangar 

A
B

C

D
E

F

G

H

K

I

L

M

NN
PPQQ

R
T

S

Lysimetrar 

Mätstuga 

Sonder (Yta 
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”Övre” brunn i provytans lågpunkt (under 
mätboden). Ett rör vid utsidan brunnen 
leder upp slangar och kablar från utrust-
ningen under tätskiktet. 

 
”Nedre” brunn vid nedre släntens fot i 
diket 

Figur 23 Brunnar för dränvatteninsamling och -provtagning 

Figure 23 Wells for the collection and sampling of drainage water (“upper” and lower”) 

 

Figur 24 Samlingsbrunn för ytorna 1 och 2. Rören t.h. med blå lock och vattenmätare kom-
mer från brunn 1 och brunn 2. Så länge vattnet är i behov av behandling kopplas 
utloppet som på bilden via ett rör till lakvattenreningsanläggningen. Senare går 
vattnet via ett utlopp i brunnens botten direkt till skogsbevattningen. 

Figure 24 Collection well for test areas 1 and 2. The pipes to the lower right with flow meter 
come from well 1 and well 2. As long as the water has to be treated, the spout is 
connected via a pipe to the local treatment plant, as in the picture. Afterwards, the 
water will be discharged to the forest via a runout in the bottom of the well. 
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Genomströmning av tätskikt 

Lysimetrar är placerade i underkanten av tätskiktet, se Figur 25 och Figur 26. De kan 
fungera med eller utan undertryck. Normal drift är utan undertryck vilket fungerar då 
täckskiktet har vattenmättats. Tio lysimetrar om 1 m2 är placerade slumpvis över ett ca 
100 m2 stort område invid mätsträckan för temperatur. Från varje lysimeter går en dub-
bel ledning (slang) till mätbrunnen: en ledning för att pumpa ut vatten i botten på lysim-
etern och en för att pumpa dit kvävgas för tryckutjämning (se även Figur 30). 

 

Figur 25 Tvärsnitt genom en provyta på slänten: tätskiktsklack för utbildning av grundvat-
tenyta och instrumentering på hyllan: lysimetrar och horisontella sonder under tät-
skiktet, och vertikala sonder i skyddsskiktet. 

Figure 25 Cross section of a test area on the slope: the embankment for the formation of an 
artificial groundwater surface at the plateau and equipment: lysimeters and probes 
below the liner, vertical probes in the protection layer. 

 

Figur 26 Lysimeter för lakvatteninsamling och föring av slangar och kablar genom ett rör 
bredvid mätbrunnen till ytan 

Figure 26 Lysimeter for leachate collection and pipeline for hoses and cables next to the 
measurement well 
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Geotekniska mätningar 

Sättning i markyta. 
Ingen särskild utrustning installerades på försöksområdet, utan sättningsmätningar görs 
i samband med den årliga avvägningen av hela deponin. 
 
Sättning i tätskiktsyta 
Alla provytor förbereddes genom att en böjlig slang monterades på tätskiktsytan (dvs. i 
dräneringslagret) från överkant av område. Slangen mynnar i fria luften, se Figur 27.  
 

 
 

 

Figur 27 Sättningsslangar på provyta 7 (övre bild) och i övre slänten på yta 4 (nedre bild). 

Figure 27 Hoses for settlement measurements in area 7 (upper) and the slope of area 4 
(lower picture). 
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Vid mätning förs en tryckgivare genom slangen. Trycket registreras varje halvmeter. 
Mätfrekvensen ligger vid 1 till 2 gånger per år, oftare direkt efter installationen (0, 1, 3, 
6, 12 månader efter byggnation). 
 

Övriga mätningar 

Temperaturgradient från yta till avfall 

Sonder monterades liggande i utjämningsskiktet under tätskiktet och vertikalt i skydds-
skiktet, se Figur 28 och anslöts till datalogger. Mätpunkterna är fördelade över provytan 
så att en transekt uppstår i rät vinkel till huvudlutningen (jämför Figur 22). I ytorna 1 till 
4 installerades fyra horisontella sonder per yta (en i övre delen, två i midjan och en i den 
nedre delen av slänten) och i ytorna 6 och 7 tre sonder per yta. Beteckningen består av 
versaler, se Figur 22; sonderna i midjan (B, E, H, L) särskiljs medels tilläggen Ö för 
övre och N för nedre, relaterad till deras placering på midjan, t ex EÖ och EN. 

De vertikala sonderna i skyddsskiktet är placerade rakt ovanför mittpunkten på de hori-
sontella under tätskiktet. Bara en sond placerades i midjan vilket betyder att det finns tre 
vertikala sonder i varje provyta. Beteckningen för de vertikala sonderna är likadant som 
för de horisontella med tillägg av ett ”V”, t ex DV, EV. 

 

 

Figur 28 Horisontell och vertikal sond för temperatur- och gasmätning med numren på tem-
peraturgivarna. 

Figure 28 Horizontal and vertical probe for temperature measurement and gas sampling. The 
numbers mark the points for the temperature measurements. 

 
Gassammansättning under tätskikt, i dräneringsskikt och i skyddsskikt 

Gasprov uttas genom slangar som är kopplade till temperatursonderna, se Figur 28. Ga-
sen analyseras med avseende på metan, koldioxid, kvävgas och syrgas. 
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Figur 29 Installation av lysimetrar under tätskiktet med anslutningsslangar till mätbrunn 

Figure 29 Installation of lysimeters below the liner connected to the logging station 

 

Figur 30 Slangar, kablar, gaspåse med N2, slangpump och logger (inlindad) i mätbod 4 

Figure 30 Hoses, cables, gasbag containing N2, peristaltic pump and logger (wrapped) in 
cabin 4 
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4 RESULTATUPPFÖLJNING FRÅN FÄLTFÖRSÖK 

4.1 Funktionskravet, allmänt 

Till skillnad från krav på geologisk barriär och bottentätning gäller vid sluttäckning att 
alla skikten tillsammans ska uppfylla kravet på att inte genomsläppligheten överskrider 
5 liter lakvatten per kvadratmeter och år från en deponi för farligt avfall och 50 liter per 
kvadratmeter och år från en deponi för icke-farligt avfall. Förordningen ställer alltså 
inte krav på varje enskilt skikt.  

Tabell 14 visar lakvattenmängderna som samlats in under varje provyta. Lysimetrarna 
under tätskiktet tömdes två gånger per år, oftare i början, se provtagningstillfällen i ta-
bellen. Alla ytor har i dagsläget varit i drift under minst två år. Genomströmningen vari-
erar för de olika tätskiktsvarianterna i olika ytor, från mindre än 1 l/m2*år för yta 7 till 
drygt 20 l/m2*år för yta 1, men också över tiden, se Figur 31. Ingenstans har genom-
strömningen hittills varit i närheten av funktionskravet på 50 l/m2*år. Att lakvatten-
mängderna är störst under yta 1 (tätskikt: utsiktad finfraktion från blandaska motsv. 
flygaska) kan ha en förklaring i en konstruktionsteknisk skillnad: i denna yta fylldes 
inte utrymmet mellan lysimetrarna med dräneringsmaterial till samma höjd som inuti 
lysimetrarna utan tätskiktet påbörjades direkt på duken där lysimetrarna stod. Detta in-
nebär att tätskiktet ovanför varje lysimeter är omkring tre decimeter mindre mäktigt än 
bredvid, vilket i sin tur kan leda till att vattnet söker sig särskilt till lysimetrarna. 

Tabell 14 Vattengenomströmning genom sluttäckningen i provytorna. Summa lakvatten för 
10 lysimetrar per yta (totalt, per år för enstaka år och som medelvärde) 

Table 14 Water permeability of the tests areas of the cover construction. Total amount of 
leachate for 10 lysimeters per area (total, per year and average per year). 

Provtagning yta7 yta6 yta4 yta3 yta2 yta1
mars -04 2 27
april -04 1 21
maj -04 1,4
juni -04 0,2

september -04 1,1
december -04 93

april -05 132
juni -05 22

september -05 0,3 2,1 0,1 69 18
december -05 3 22 0,2 18

april -06 4 32 40 163
juni -06 48 16 55

december -06 4 101 54 17 7 87
juni -07 5 37 10 38 14 173

november -07 1,6 0,2 29,5 0 0 17
Total vattenmängd [liter per 10 lys.]* 16 221 174 55 93 827

Hela perioden, l/m2*år 0,8 11,4 7,7 2,0 2,6 21,9

  första provtagning
* hittills sedan sluttäckning av respektive yta, summa för 10 lys./yta

Provyta
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Det är i dagsläget inte helt klart varifrån vattnet i lysimetrarna under de första åren kom-
mer: det fanns vatten i lysimetrarna innan skikten ovanför rimligtvis kunde ha uppnått 
fältkapacitet (vattenmättnad). Möjliga förklaringar kan vara nederbörd i samband med 
konstruktionen eller vattenintrång nerifrån genom kondensation vid tätskiktets undersi-
da och transport in i lysimetrarna. Kvalitén på lakvattnet tillåter dock inga slutsatser, t 
ex varierar pH-värdet i de första vattenproverna mellan 9 och 11. 

Figur 31 visar lakvattenmängderna per år efter täckning av respektive yta. 
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Figur 31 Vattengenomströmningen av provytorna för de första åren efter täckningen 

Figure 31 Water permeability of the test areas for the first years after covering 

4.2 Lak- och dränvattenkvalitet  

Sammansättningen på lak- och dränvatten från sluttäckningen analyserades i samband 
med provtagningskampanjerna. Om lakvatten har anträffats i fler än tre lysimetrar i en 
och samma yta har enbart tre prover analyserats. Dränvattenprover har tagits från brun-
narna vilket innebär att vattnet har stått där olika lång tid innan provtagning. 

I Tabell 15 är medelvärden för tre av ytorna sammanställda. PH värdena fluktuerade 
utan att visa någon trend mellan 9,8 och 11,5 i lakvattnet och mellan 6,6 och 8,3 i drän-
vattnet. 

Lakvattenkoncentrationerna på totalkväve har varierat mellan 30 och 350 mg/l med de 
lägsta halterna i yta 2. För ytorna 1 och 4 observerades en sjunkande trend. Kvävehal-
terna i dränvattnet fluktuerade mellan 1500 och 150 mg/l. Andelen ammoniumkväve 
NH4-N på totalkvävet var 60-90 % i lakvattnet och 1-66 % i dränvattnet. 

TOC-halterna har varit relativt konstant över tiden för lakvatten från yta 4 och dränvat-
ten från yta 1 medan övriga visade stora variationer, mellan 100 och 600 mg/l. 
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Tabell 15 Lak- och dränvattensammansättning för yta 1, 2 och 4 (Medelvärde över alla ana-
lyser fram till november 2006 ± Stdav) 

Table 15 Average quality of all leachate and drainage samples collected from the landfill 
cover test areas A1, A2 and A4 until November 2006 (±SD). 

 Enhet Lakvatten Dränvatten 
  Yta 1 a Yta 2 b Yta 4 c Yta 1 d Yta 2 e Yta 4 f 

pH  10,7 ±1 9,9 ±1 9,8 ±0,2 7,5 ±0,5 7,8 ±0,2 7,1 ±1 

EC 
mS cm-

1 
58,6 ±13 37,8 ±12 170 ±54 18,9 ±2 50,5 ±14 28,0 ±8 

Ntot mg l-1 320 ±71 61,7 ±20 280 ±96 410 ±470 790 ±440 450 ±7 
NH4-N ” 230 ±77 33,0 ±12 250 ±86 190 ±190 3,4 ±2 150 ±140 

TOC ” 360 ±100 45,9 ±35 260 ±37 120 ±33 350 ±140 230 ±140 
Cl g l-1 22,1 ±5 13,2 ±6 84,5 ±28 8,3 ±6 16,2 ±7 8,2 ±2 
S ” 0,48 ±0,3 0,84 ±0,3 0,34 ±0,07 0,56 ±0,2 1,8 ±0,6 i,a, 

As µg l-1 110 ±72 55,4 ±33 210 ±160 24,1 ±16 85,0 ±39 47,7 ±7 
Ba ” 650 ±400 180 ±72 3120 ±2250 140 ±81 193 ±61 120 ±48 
Cd ” 12,7 ±28 13,9 ±19 17,1 ±19 1,3 ±1 6,3 ±4 8,2 ±6 
Cr total ” 12,1 ±15 5,7 ±5 25,1 ±18 7,1 ±10 17,4 ±11 28,3 ±21 
Cu mg l-1 2,2 ±2 0,074 ±0,1 5,6 ±6 0,51 ±0,5 4,4 ±2 2,3 ±2 
Hg µg l-1 0,32 ±0,4 0,090 ±0,05 <0,13 0,081 ±0,06 0,17 ±0,07 0,24 ±0,08
Mo ” 3850 ±1920 12600 ±8490 1600 ±640 210 ±210 2350 ±870 320 ±120 
Ni ” 78,7 ±53 13,8 ±12 180 ±250 320 ±170 300 ±117 400 ±23 
Pb ” 13,4 ±25 13,5 ±17 33,4 ±29 11,0 ±13 150 ±230 71,7 ±30 
Sb ” 64,4 ±96 32,6 ±66 110 ±48 35,1 ±75 100 ±89 74,5 ±50 
Se ” 1110 ±1030 200 ±310 2380 ±3390 330 ±380 730 ±740 350 ±300 
Zn ” 620 ±2450 32,7 ±29 1150 ±2190 1460 ±1910 5560 ±2380 2800 ±820
a n = 33 (7 provtagningspunkter); b n = 13 (4 punkter); c n = 11 (4 punkter); d n = 11 (1 punkt); e n = 10 (1 

punkt); d n = 3 (1 punkt); i.a. inte analyserat 
 

Figur 32 visar utvecklingen av lak- och dränvattenkoncentrationerna för ammonium, 
klorid och ett antal metaller för samma ytor (1, 2 och 4). 

Kloridkoncentrationerna i lakvattnet från yta 4 minskade med ca 60 % under de första 
20 månaderna. För yta 1 och 2 kunde liknande trender inte observeras eftersom de första 
proverna inte undersöktes på klorid. De lägre halterna i lakvattnet från yta 2 (ca hälften 
jämfört med yta 1 och 4) stämmer väl överens med resultaten från laktesterna som ut-
fördes under materialkarakteriseringen i laboratoriet (se Tabell 6). 

För både lak- och dränvattnet kan hittills inga tydliga tendenser avseende förändring av 
koncentrationerna urskiljas. Det kan dock observeras att lakvattenkoncentrationernas 
utveckling är annorlunda i yta 4 jämfört med ytorna 1 och 2. T ex ökar Zn och Cr kon-
centrationerna i lakvattnet från yta 4 med två storleksordningar under de första 12-18 
månaderna medan klorid och koppar sjunker påtagligt. 
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Figur 32 Koncentrationsförlopp för NH4-N, Cl och några spårelement i lak- och dränvattnet 
från ytorna 1, 2 och 4 sedan respektive yta har täckts. 

Figure 32 Changes of NH4-N, Cl and some trace elements over time in leachate (one lysime-
ter per area) and drainage (average) from the test areas 1, 2 and 4. 

Lak yta1 Lak yta2 Lak yta4 Drän yta1 Drän yta2 Drän yta4 
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Om man jämför lak- och dränvattenhalterna från fältförsöket med Tvetas provisoriska 
utsläppskriterier för behandlat lakvatten till lokal recipient kan man konstatera att dessa 
gränsvärden överskrids i dagsläget för de flesta analyserade ämnen. Däremot ligger fler-
talet av ämnena inom gränserna för utsläpp av behandlat lakvatten till recipient som 
gäller i ett antal europeiska länder (Frankrike, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Itali-
en, Österrike). Jämför man koncentrationerna med c0-gränsvärden för deponering på 
deponi för inert avfall, så är halterna på klorid, Mo och Se högre än dessa. Fler resultat 
från fältförsöket är redovisade i bilaga 2. 

4.3 In-situ undersökningar 

I augusti 2007 påbörjades en undersökning av två provytor genom utgrävning och prov-
tagning. Två platser – en från 2003 och en från 2005 – med olika askor i tätskiktet un-
dersöktes. Ytorna har utsatts för mindre sättningar. Tidigare mätningar visar att det krön 
som skiljer den flacka ytan av hushållsdeponin från den brantare slänten ner mot lakvat-
tendiket hade sjunkit ca tre meter under en femårsperiod. Även om sättningar minskar 
med tiden kan vi utgå från att sluttäckningen har påverkats av en till två meter sättning. 
Några ojämna sättningar i meterskala har dock inte noterats. 

En grävare frigjorde skikt för skikt och prover har tagits från skyddsskikt, dränskikt och 
tätskikt för att undersökas vidare. 
 
Den okulära besiktningen visade att skyddsskiktsmaterialet är relativt fuktigt; Figur 33 
visar torrsubstanshalt (TS) och glödgningsförlust (GF) över djupet för båda provytorna. 
För yta 4 är både TS och GF relativt jämna över djupet. I yta 1 är skyddsskiktet fuktiga-
re och visar en tilltagande tendens med större djup. GF ökar med djupet i yta 1 skydds-
skikt. 
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Figur 33 TS-halt och glödgningsförlust i skyddsskikt för yta 1 och 4 över djupet 

Figure 33 TS and loss on ignition (GF) in the protection layer of area 1 and 4 over depth 

Lukten från slaminblandningen kändes tydligt efter uppgrävningen, starkare i yta 1 där 
materialet var fuktigare. Dränskiktet var intakt och var väl avskiljt med geotextilduk.  
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Tätskiktets yta var mycket hård. Borrningen av provkärnor gick långsamt och resultera-
de i ett tjugotal borrkärnor. Askan visade sig vara plastisk och seg till följd av värmeut-
vecklingen under borrningen och påminner om modellera. TS-halten i tätskikten av yta 
1 och 4 visas i Figur 34. 
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Figur 34 TS-halt i tätskikt för yta 1 och 4 över djupet 

Figure 34 TS in the liner of area 1 and 4 over depth 

Fukthalten ökar lite i båda tätskikt om man bortser från de översta borrkärnorna från yta 
1 vilka var fuktigare än övriga från samma yta. Borrkärnan nedan visar de grövre kor-
nen (bottenaska) i en matrix av flygaska.  

Figur 35 Hål efter en borrkärna från tätskiktets överyta och borrkärna från blandningen av 
flyg och bottenaska 

Figure 35 Drill core from the surface of the liner. Drill core of fly and bottom ash. 
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Figur 36 Grävning i tätskiktet. Fukthalten är mycket låg (jmf Figur 34) och i samma storleks-
ordning som vid konstruktionstillfället. 

Figure 36 Excavation of the liner. The cut indicated very low moisture content (Figur 34) and 
in the same size as during construction. 
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5 RELATERADE FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

Kännedom om att askor kan härda i kombination med hög fukthalt blev början på ett 
utvecklingsprojekt för att se om det fanns förutsättningar att nyttja främst askor men 
också andra restprodukter för att i framtiden sluttäcka deponier och därmed spara på 
jungfruliga material. Eftersom myndigheten inte ville ge tillstånd att använda askor, då 
man ansåg att avfall med högt pH inte skulle blandas med avfall med lågt pH begärde 
Telge Återvinning tillstånd från miljödomstolen. När tillståndet lämnades blev det grun-
den för det som idag kallas för TvetaMetoden. 

5.1 Försök från 1996 

Användning av askor inleddes 1994 då domstolen medgav tillstånd att på ett begränsat 
område använda ostabiliserade och stabiliserade askor på försök. 
 
Två ytor på vardera 5000 m2 valdes ut på den östra slänten. Området belades med ca 0,7 
meter aska som bestod av en blandning av botten- och flygaska. På den stabiliserade 
ytan ingick ett ytlager av kalk. Askan packades med vibrerande vält. Under askan lades 
ett dränerande material och vid nederkanten på askan (lutningen var ungefär 20 grader) 
anlades ett dike med tät duk för att samla upp dränerande vatten och ytvatten. 
 
År 1998 gjordes en besiktning bland annat med forskare från Luleå tekniska universitet 
och vissa iakttagelser gjordes som sedan kom att inleda omfattande undersökningar av 
askor på Tveta. Ytan var extremt hård och inget vatten kunde noteras i diket. Trots om-
fattande sättningar i hela området hade askytorna bibehållit sin hårda yta utan att 
spricka upp. 
 
Ytskiktet har förändrats på så sätt att en tunn krusta bildats som verkade vara ogenom-
tränglig. Samma iakttagelse hade tidigare gjorts på askdeponin, vilket tydde på att en 
härdning skett. Ytorna hade varit exponerade för väder och vind och tycktes inte ha 
påverkats av klimatvariationerna. 
 
Mot bakgrund av de okulära resultaten bestämdes att askorna skulle genomgå en ordent-
lig materialkarakterisering och att Telge Återvinning skulle ansöka om att få utvidga 
försöksytorna till fyra hektar. Detta beviljades av miljödomstolen år 2000.  

5.2 Borrningar i askdeponin 

Sedan 1982 har askor från Södertäljes värmeverk deponerats på anläggningen. Ca 
600 000 ton har lagrats under åren och utgör askor från biobaserade bränslen (samför-
bränning). En liten mängd kolaska finns deponerad i botten av deponin. 
 
Anledningen till att ett omfattande undersökningsprogram påbörjades med borrning och 
provtagning var dels att undersöka hur askorna hade förändrats över tiden och dels att 
bemöta ett yttrande från länsstyrelsen att visa om någon lakvattenbildning hade skett i 
askdeponin.  
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Fyra borrhål provtogs längs en profil i askdeponin i oktober 2002. Hålens djup var 16 – 
18 meter och avslutades i fast mark. Borrningarna utfördes med fyra olika borrmetoder; 
ODEX-foderrörsborrning, kärnborrning, augerborrning och DTH hammarborrning. Ma-
terial provtogs för varje meter i tre av borrhålen och sparades för analys. Detaljerad 
beskrivning av borrningar, provtagningar m m finns dokumenterade separat och har inte 
tagits med i denna rapport.   

5.2.1 Fukthalt i borrproverna 

I borrhål 1 – 3 nedan har analyser utförts för varje meter borrning för att bestämma fukt-
halt. I borrhål 4 har samlingsprover tagits på grund av homogena material (yttersta ran-
den på askdeponin). 
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Figur 37 Variation av fukthalt i aska från de olika borrhålen 1 - 4 som funktion av djupet i 
meter från ytan.   

Figure 37 Variation of moist contents in ash from four drill holes as a function of depth in me-
tres from the surface. 

I Figur 38 sammanfattas resultaten med avseende på det absoluta läget i vertikalled i 
askdeponin. Fukthalten ligger i stort sett på samma värden som vid mottagning på de-
ponin. Ingen grundvattenyta eller ens högre fukthalter i de djupare områdena kunde 
konstateras. Det fanns inte stöd för någon hypotes som innebar vare sig transport av 
vatten inom upplaget eller tillförd genom nederbörd. Denna slutsats kvarstod även när 
det absoluta läget i vertikal led beaktats. 
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Figur 38 Fukthalt hos upplagd aska som funktion av absoluta läget i vertikalled. De lägsta 
värdena avser material med högt innehåll av sand (ev. tillfört vägmaterial). Skugg-
ningen i figuren avser intervall för fukthalt i askor vid ankomst till Tveta. 

Figure 38 Moisture in deposited ash as a function of depth. Shaded area indicates the mois-
ture contents upon arrival at the landfill site. 

5.2.2 Salthalt i borrproverna 

Salthalter har analyserats i proverna. Man kan från detta dra slutsatser beträffande even-
tuella urtvättnings- respektive lakningsprocesser samt transportprocesser. 
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Figur 39 Variation av salthalt i % av torrsubstansen i borrhålen 1 – 4 som funktion av djupet 
i meter från ytan 

Figure 39 Variation of salt contents i percentage of dry substance i four drill holes as a func-
tion of depth from surface. 



VÄRMEFORSK 
   
 

49 

Högre saltkoncentrationer i djupare skikt skulle kunna tyda på utlakning av salter från 
ytliga lägen med hjälp av regnvatten samt koncentration till djupare delar. Högre halter i 
ytliga skikt skulle däremot kunna vara ett resultat av att tidigare upplagda askor lakat 
mer än de som lagts upp på senare tid. 

I inget av borrhålen kan det konstateras någon tendens till signifikant högre eller lägre 
salthalter beroende på djupet. Denna slutsats kvarstår även när det absoluta läget i verti-
kalled beaktas. 

5.2.3 Porositet i förhållande till salthalt 

Ett argument har varit att om en del av det fasta materialet är lösligt i vatten så skulle 
det kunna lösas ut med tiden, varvid porsystemet skulle öppna och vattenflödet succes-
sivt öka. Uppmätta klorider som funktion av djupet saknade stöd för några urlaknings-
förlopp eller vattenrörelser. Det var därför intressant att jämföra potentialen för bortfö-
rande av salt med den för karbonatisering, som kan bidra genom mineralbildning i por-
vattnet under bindning av CO2, t ex bildning av kalcit, till att porvolymen reduceras. 

I Figur 40 dominerar förutsättningarna för tätning genom karbonatisering. 
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Figur 40 Salthalt i askor från borrhål 1- 4 som funktion av absolut djup (markerade punkter) 
samt karbonatiseringspotential (färgat område) 

Figure 40 Salt contents in ash from four drill holes as a function of depth. The yellow area 
indicates area of carbonation. 
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5.3 Injektering med flygaska 

Hösten 2002 utfördes i samarbete med Luleå tekniska universitet och ÅF-Energi & Mil-
jö ett projekt (Q4-106) som avsåg undersöka möjligheterna att stabilisera det övre skik-
tet på en deponi för att minska eventuella differentiella sättningar. Om så var fallet skul-
le sluttäckningens konstruktion kunna förenklas. Vidare skulle en injektering innebära 
att hålutrymmen i avfallet fylls ut och att den injekterade sulfathaltiga flygaskan skulle 
kunna påverka utlakningen från upplaget genom fastläggning av metaller. Dessutom 
skulle gasproduktionen från äldre avfallsupplag kunna minskas. 

Projektets främsta målsättning var att visa om det var möjligt att injektera aska i stor 
skala och inom projektet genomfördes försök med ca 100 ton flygaska. Vid dessa försök 
studerades bl.a. pumpbarhet, tid för stelningsförlopp och hur askan sprider sig i depo-
nin.  

Projektet uppfyllde målsättningen och påvisade att det är tekniskt möjligt att genomföra 
en storskalig injektering av flygaska och att det även kan vara ekonomiskt attraktivt. 

 
 

5.4 Impendansmätning 

På yta 3 (Figur 22) specialbyggdes en plats för att med hjälp av geoelektrisk mätning 
(impendans) kunna följa vattentransporten i tätskiktet. Fördelen skulle vara att på val-
fria platser på en sluttäckt yta kunna mäta den hydrauliska konduktiviteten. Mätningar-
na utfördes av Uppsala universitet och parallellt med fältundersökningar gjordes även 
pilotskaleförsök vid Uppsala universitet. 
 
En avrapportering av de inledande fältförsöken håller på att sammanställas.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Mineralomvandlingar och långtidsstabilitet 

Möjligheterna för att kunna nyttja askor som konstruktionsmaterial beror inte oväsent-
ligt på askornas långtidsegenskaper. Konstruktionen måste vara stabil och hållbar på 
lång sikt. 

Omvandlingarna i mineralstrukturen, som t ex härdning och åldring, sker på grund av 
askornas reaktivitet. Processerna beror även på den omgivande miljön, vilken i en de-
ponisluttäckning förväntas vara tempererad, fuktig och CO2-rik (vattenmättad deponi-
gas), åtminstone på undersidan av tätskiktet och under de första årtiondena efter täck-
ningen. 

Med avseende på askornas härdning och ombildning kan fyra ”faser” identifieras: Hyd-
ratisering och karbonatisering är väl kända processer medan processer kring omvand-
ling av askor till lermineral är mindre känt. På en tidsaxel skulle de fyra faserna kunna 
illustreras enligt Figur 41 nedan. 
 

 

Figur 41 Kort- och långsiktiga mineralomvandlingsprocesser i askor 

Figure 41 Short and long-term mineral processes in ashes 

6.1.1 Hydratisering av askor 

Hydratisering är en process genom vilken vatten som tillförts - eller naturligt förekom-
mer – i ett ämne kemiskt binds till ämnet. 

De ämnen som förekommer i de askor som använts består främst av kalcium-, kisel-, 
järn- och aluminiumoxid. Vidare har man kunnat se att i askor med klorider sker en 
hydratisering mellan kalcium- och kloridjonerna. Om detta innebär fastläggning eller 
bindning av kloridjoner eller enbart en retention som fördröjer lakning kräver ytterligare 
undersökning. 

4 faser 

tid
            1 dag       1år      10 år    100 år  1000 år 

Monolitisk struktur 

Lermineralomvandling 

Karbonatisering

Hydratisering 
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6.1.2 Karbonatisering 

Olika ämnen lakar olika beroende på bl a pH i askan. De vanligaste närsalterna som 
kalium, natrium, magnesium, klorid m fl lakar snabbt vid höga pH-värden. När salterna 
lämnar askan bildas ett överskott på kalcium och mineralet ettringit eller gips kan före-
komma. Samtidigt blir ytan hård genom att askan som i sin sammansättning har stora 
likheter med portlandcement fastlägger metaller som i många fall binds stabilt i kom-
plexa föreningar, t ex bly och förhindrar att metaller lakar ut. 

 

Figur 42 Härdad askyta efter en vecka. 

Figure 42 Hardened ash surface after a week. 

6.1.3 Monolitisk struktur 

Undersökning av borrprover från askdeponin visade att någon transport av vatten eller 
luft inte har skett under de 25 år som askan deponerats. Som framgår av Figur 37 tyder 
ingenting på att vatten skulle perkolera genom askan. Högre saltjonkoncentration i dju-
pare skikt skulle kunna tyda på utlakning av salter från ytliga lägen med hjälp av regn-
vatten med påföljd att en koncentration skulle förekomma. I inget av borrhålen kan det 
konstateras någon tendens till signifikant högre eller lägre salthalt beroende på djupet.  

Åldringsprocessen som sker relativt snabbt efter det att askan har lagts ut – några måna-
der till något år – är förknippad med höga pH-värden. Omvandlingsprocesser sker i 
mikroskala och styrs av bl a ytspänning mellan vätska och gas samt mellan vätska och 
fast fas, vilket innebär att nytt material företrädelsvis bildas på ett sådant sätt att kvarva-
rande porositet blir sluten, d v s materialet blir mycket svårgenomträngligt för perkole-
rande vatten Sammantaget innebär detta att transport av vatten och andra ämnen blir 
diffusionsstyrd d v s mycket långsam.  

Resultaten som erhållits på Tveta står i god överensstämmelse med uppgifter som före-
kommer i litteraturen (t ex Chapman and McKinley, 1987). Av samma referens framgår 
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att laktester som görs analogt med naturvårdsverkets acceptanskriterier inte är rätt-
visande för deponiförhållanden under längre tid. I stället är det tester som utförs med 
realistisk utformning som kan ge underlag för realistisk modellering. På senare tid har 
också modelleringsprogram utvecklats där utlakningsbeteendet kan simuleras, vilket 
dock inte är fullt genomfört för monolitsikt material (LeachXS, van der Sloot, 2005). 

Från Chapman and McKinley (1987) kan slutsatsen dras att diffusionsdata och dito me-
kanism är mera robusta än termodynamiska, där kinetiken ofta är mer eller mindre 
okänd. Detta innebär sammanfattningsvis fördel för monoliter och nackdel för granuler, 
vilket är känt sedan 25 år tillbaka. 

6.1.4 Lermineralbildning 

Lermineral bildas på två olika sätt, dels genom vittring genom förändrad kemisk miljö 
samt lakning, dels genom diagenes d v s interna omlagringar under relativt konstanta 
kemiska betingelser i övrigt. Intressant är då att i det senare fallet sker omvandling utan 
lakning när vulkanisk aska kommer i kontakt med vatten. Bentonitlerorna är ett sådant 
exempel.  

Mot bakgrund av ovanstående kan det vara frestande att dra slutsatsen att omvandlingar 
till leror går extremt långsamt. Ett sådant antagande stöds emellertid inte av de resultat 
som finns från syntes av lermineral. I de flesta fall utförs sådana synteser under hydro-
termala förhållanden, t ex framställning av zeoliter i industriell skala (Güven, 1991). 

Från litteratursökning har ett fåtal källor påträffats som redovisar omvandling av aska 
till lermineral. Två faktorer spelar in, dels att den generellt utbredda uppfattningen är att 
omvandling till leror tar mycket lång tid vid rumstemperatur, dels att det är svårt att 
analysera särskilt nybildat lermineral. Zevenbergen (1998) anger i sina slutsatser att ett 
amorft lerliknande material bildas i mikroskala över hela ytorna hos askpartiklarna efter 
åtta år i ett öppet upplag. Dessa resultat ger ytterligare stöd åt hypotesen att den obser-
verade snabba lerbildningen uppkommit till följd av det initialt höga pH-värdet i askan, 
vilket gynnar snabb upplösning av vissa komponenter i aluminiumsilikatglas. Vidare 
skriver Zevenberger att på längre sikt, beroende på pH i porvattnet samt lakraten, kan 
dessa aluminiumsilikater omvandlas till zeoliter, smektiter eller halloysit.  

Speiser (2001) och Delville (2003) har i avhandlingar identifierat huvudkomponenter i 
aska från förbränning av hushållsavfall i roterugn. Bl a har kalciumsilikathydratfas från 
aska hittats som åldrats i två år. Kristalliterna bildar en korthusstruktur som effektivt 
fyller utrymmet och effektivt hindrar perkolation av vatten. 
 
Några slutsatser är som följer: 

• Lerbildningsreaktioner i aska kan gå snabbt (dagar – år) vid rumstemperatur under 
gynnsamma betingelser 

• Reaktionshastigheten blir högre för höga pH-värden och finkorniga material 
• Lera i initiala stadier kan vara amorf och svår att upptäcka med gängse metodik. 
• Bildning av lera har observerats i andra askor än träaskor 
• Bildning av lera innebär att askmaterialet blir allt tätare med tiden 
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• Lakdata på färskt material utgör otillräckligt underlag för bedömning av egenska-
per efter lång tid. 

• Vid omvandling av t ex en vulkanisk aska handlar det om diffusion över korta av-
stånd och höga koncentrationer 

6.1.5 Naturliga analogier 

I litteraturen återfinns många exempel där vulkanaskor använts i kombination med 
släckt kalk och/eller portlandcement som byggnadsmaterial i bl a broar, byggnader och 
murar. En del av dessa är mer än 2000 år gamla och är fortfarande intakta. 

Naturliga analogier innebär att man kan hitta konstruktioner som har existerat under 
mycket lång tid (mer än 1000 år) och där material har genomgått processer som är i det 
närmaste identiska med dagens. 
 

Askans kretslopp 

Bioaskor är till sitt innehåll in princip ett naturligt material och kan beskrivas som ett 
kretslopp. Skogsbränslen kommer från områden där jordarna består eller har bestått av 
antingen vulkanaskor eller eroderade sediment.   

Schematiskt kan kretsloppet beskrivas enligt följande: 

 
 

 

Figur 43 Askors naturliga kretslopp utgående från att vulkanaska ombildats och skapat od-
lingsbar mark för skog och växtlighet. 

Figure 43 The natural recycling of volcanic ash, alteration processes, agriculture and produc-
tion, incineration and ash returning to soil. 
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Vulkanaskor har olika mineralsammansättningar beroende på var vulkaner uppträder på 
jorden. Askor ombildas till ”jordar”. Jordarna brukas för odling och skogsbruk. Efter 
avverkning återförs restprodukterna till marken och utgör en ny näringskälla för nästa 
generation. 

Askors innehåll är analogt med de bindningar som sker i cement. Askorna består i hu-
vudsak av kisel, kalcium och aluminiumföreningar och illustreras i Figur 45. 

 

 

Figur 44 2000 års gammal mur i norra Italien där vulkanaskor utgör ”kittet”. 

Figure 44 Old walls in the Northern part of Italy built of volcanic ash (> 2000 years old). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 45 Huvudsaklig sammansättning av askor och omvandling till lermineral over tiden 

Figure 45 The composition of bio ashes is similar to that of volcanic ashes. Over time an al-
teration process towards clay minerals will occur. 
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6.2 Kvalitetssäkring och riskbedömning 

6.2.1 Allmänt 

Ansvarig arbetsledning svarade för att utläggningen dokumenteras av entreprenör i dag-
bok kompletterad med fotografier. Noteringar gjordes om väderförhållanden, provtag-
ningar och mätningar m m. Provtagning av material och färdig konstruktion skedde med 
en frekvens som bestäms av materialens variation. I samband med detaljprojekteringen 
upprättades en plan för provtagning och dokumentation. Kvalitetssäkringen omfattade 
också riskhantering. 

6.2.2 Platskontroll/egenkontroll 

Platskontroll utfördes av ansvarig arbetsledning och omfattade provtagning på packning 
av tätskikt, blandningsförhållanden av olika materialslag och upparbetning av material.  

Även efter det att sluttäckningen färdigställts sker övervakning under en period för att 
kontrollera att allt fungerar som planerat (se kapitel 3.6 och 5.4). Riskanalys och försik-
tighetsåtgärder 

Utformningen av sluttäckningen har baserats på en analys av funktionskrav och förutse-
bara risker. Det som inte kan förutses är t ex inverkan av mänsklig aktivitet och olyckor, 
t ex grävning eller störtande flygplan. Studier av befintliga sluttäckningar med tätskikt 
som motsvarar nuvarande krav på sluttäckning har i Europa framför allt utförts i Tysk-
land. Resultat därifrån visar att de vanligaste orsakerna till en försämrad täthet är ut-
torkning med påföljande sprickbildning och penetration av rötter (Ramke et al. 2002). 
Till detta bör läggas byggfel. Orsak för uttorkning förutom rotpenetrering är framförallt 
att vatten stiger kapillärt in i skydds- och vegetationsskikt på grund av att dränerings-
skiktets kapillärbrytande funktion varit otillräcklig. Det är viktigt att en god dokumenta-
tion och kvalitetsuppföljning sker genom hela anläggningen.  

Generellt kan det sägas att en sluttäckning utsätts för samma påverkan av väder och 
vind som all annan mark. Det som därvid speciellt måste tas hänsyn till är effekter av 
temperatur, nederbörd, vind och vegetation. I den föreslagna konstruktionen ingår tre 
skikt med syfte att förebygga skador på tätskiktet orsakade genom denna påverkan; ve-
getationsskikt, skyddsskikt och dränering. Dessa skikt är utformade med hänsyn tagen 
till dagens klimat i södra Sverige, d v s söder om Sundsvall. En global uppvärmning 
pågår och kommer att inverka under tätskiktets funktionella livslängd, men effekten på 
lokal nivå kan inte förutses. I den design som gjorts har en säkerhetsfaktor på ca 2-3 
används m a p typiskt tjäldjup för orten. Frostpåverkan bedöms som en kritisk faktor 
eftersom tätskikten kommer att kunna ha ett högt vatteninnehåll. 

Effekten av frysning kan beskrivas som uttorkning och porbildning. Rotpenetrering är 
en risk som kan motivera betydligt större mäktigheter, men är mindre sannolik så länge 
skyddsskiktet inte torkar ut. Undersökningar på existerande mineraliska sluttäcknings-
system i Tyskland under de senaste 4-6 åren har underbyggt en rekommendation om 
minst 1,5 m mäktighet på skyddsskikt i stället för tidigare riktlinjer där 1 m rekommen-
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derades för att undvika uttorkning (Ramke et al. 2002).) Dessutom motverkas rotpene-
trering av att avfallsupplaget har en viss biologisk aktivitet med därpå följande koldiox-
idbildning. Risk för djupare rotpenetrering uppträder om överliggande skikt är för torra, 
vilket samtidigt gynnar ventilation av CO2. 
 
De risker som är specifika för konstruktionen är främst: 

- Ojämna sättningar i underliggande avfall (Differentialsättningar) 
- Uttorkning 
- Fallerande dränering 
- Rotpenetrering 
 

6.2.3 Differentialsättningar 

För hushållsavfallsupplag kan man, beroende på sammansättningen och uppbyggnad av 
deponi, förvänta sig sättningar mellan 10-40 % av fyllnadshöjden. Sättningarna beror 
dels på att avfallet trycks samman (och gas och vätska pressas ut) genom sin egen vikt, 
dels på att en del av avfallet bryts ned. Den förstnämnda konsolideringsmekanismen har 
störst inverkan under uppbyggnadsskedet och några få år därefter medan nedbrytningen 
kan fortgå på en relativt jämn nivå under några decennier. Vid en sluttäckning har mer-
parten av sättningarna redan inträffat.  

Differentialsättningar uppstår p g av att avfallsupplagets mäktighet varierar över dess 
yta och att avfallets sammansättning och uppläggning varierar. Differentialsättningar 
större än en halvmeter över en sträcka på ett par meter är mindre sannolika för ett avslu-
tat hushållsavfallsupplag men i de fall där andra typer av avfall samdeponerats kan stora 
lokala sättningar inträffa i samband med att kaviteter kollapsar. Tätskikt av enbart aska 
härdar genom cementeringsprocesser som uppstår i samband med vätning, och sprick-
bildning kan förekomma i samband med sättningar. Det kan omnämnas i detta samman-
hang att härdad aska liksom härdat kalkbruk och gammaldags betong inte alls är så 
spröda som portlandcement, och därför tål en hel del deformation innan de spricker. 
Exempelvis lägger man aldrig en puts på ett hus med bara portlandcement eftersom det i 
så fall snabbt spricker sönder. Numera använder man kalkbruk med något inslag av 
portlandcement, och i gamla tider lade man den tidens cement. Kraven på duktilitet är 
hårda, särskilt på träfasader där både själva putsen och trät sväller och krymper med 
väder och vind, men i otakt.  
 

Försiktighetsårgärder: Upplagets historik bör undersökas, data som behöver utvärde-
ras är underliggande markprofil, fyllnadsdjup, avfallssammansättning, avfallsålder och 
typ av komprimering. Dessutom kan geoteknisk förundersökning och vid behov för-
kompaktering utföras. Ett tjockare utjämningsskikt kan i någon mån kompensera för 
lokala sättningar. Tätskiktet i topptätningar bör göras minst en halv till en meter tjocka 
för att kunna ta upp normala differentialsättningar. En ökad tjocklek medför även att det 
tar längre tid innan vätnings- och karbonatiseringsprocesser har påverkat allt material, 
vilket underlättar en självläkning dels genom att oreagerat material lättare kan omlagras 
och dels har det kvar en viss reaktivitet. Genom att påföra tätskikten i flera lager uppstår 
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en täthetsstratifiering som torde gynna en olikformig vätning och reaktion. Stratifiering-
en förväntas förstärka materialets självläkande förmåga. En uppföljning av sättningar 
görs enligt kontrollprogrammet. Alkalisk aska kommer att ta upp koldioxid som diffun-
derar från underliggande lager och utfällningar av karbonater kommer att ske i porer där 
gas tränger fram. Detta kommer att medföra en självtätning eftersom reaktionen är in-
tensivast där materialet är väl fuktat. 

Askornas sammansättning är avgörande för hur tätskiktet kan ta upp sättningar, som kan 
uppträda när t ex organiskt material i hushållsdeponin bryts ner. Tvetas deponi har 
packats väl under åren med hjälp av två olika kompaktorer, en finsk Tana med vikt över 
40 ton och en Ljungby med vikt över 35 ton och med individuella hjul som krossar av-
fallet och packar det. 

Hushållsdeponin har inte haft några större sättningar. De som uppmätts har skett över 
ett större område och uppmättes i slutet på 1990-talet till tre meter över fem år. Sätt-
ningarna har därefter successivt avtagit. 

Tätskiktet med två lager kan ta upp mindre sättningar som har beräknats till högst 0,5 
meter över ett område på 1000 m eller 1 meter över ett område på 50x50 meter. An-
vänds en reaktiv flygaska bedöms en återhärdning ske genom att flygaskan visat sig 
behålla sin fukthalt. 

6.2.4 Uttorkning 

Uttorkning är i detta sammanhang processer som leder till att tätskiktets vatteninnehåll 
sjunker eller omfördelas så att sprickor kan uppstå. Torkning kan ske genom flera pro-
cesser, t ex: växters vattenupptag, frysning (vattnet samlas i islinser), kapillär stigning, 
utsaltning och avdunstning p g a temperaturgradienter. Även tryckgradienter mellan 
dränering och atmosfären kan leda till gasutbyte och uttorkning. Avfallsupplag med 
bioaktivitet har i regel en övertemperatur relativt omgivningen. Beroende på upplagets 
geometri och bioaktivitet kan man räkna med 10-50 graders övertemperatur jämfört 
med årsmedelvärdet för lufttemperaturen. Ett särskilt kritiskt fall är om uppströmmande 
metangas oxideras i eller nära tätskiktet. I gasdräneringsskikt och -ledningar har tempe-
raturer nära 100 grader uppmätts till följd av metanoxidation (Lagerkvist 2003). 
 
Försiktighetsårgärder: Genom material och utförande av överliggande skikt kan de 
flesta av ovan nämnda problem undvikas. Genom att hålla dräneringsskiktet utan kon-
takt med atmosfären minskar risken för uttorkning genom metanoxidation. En uppfölj-
ning av dräneringens luftkontakt kan göras genom enkla observationer på insamlat vat-
ten, t ex genom att mäta pH-värdets förändring över en timme i luftkontakt. Ett oluftat 
dräneringsvatten i koldioxidrik atmosfär kommer att ha ett stigande pH-värde då det 
kommer i jämvikt med atmosfären. 
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6.2.5 Fallerande dränering 

Om dräneringen inte fungerar kan områden med stående vatten uppstå och skapa tryck 
på tätskiktet, vilket ökar vattengenomströmningen. Dräneringens funktion kan störas av 
sättningar som skapar lokala vattensamlingar och böjer ledningar. En annan risk är 
igensättning pga. erosion från ovanliggande lager eller utfällningar pga. kemiska reak-
tioner i infiltrat. Dräneringen kan även påverkas av rötter. 
 
Försiktighetsårgärder: Genom att anlägga utjämningsskiktet i erforderlig lutning kan 
bakfall undvikas. Övriga risker hanteras på samma sätt som risker för uttorkning.  
 

6.2.6 Rotpenetrering 

Om skyddsskiktet erbjuder möjlighet för etablering av träd och buskar men inte förmår 
lagra tilltäckligt med vatten för överlevnad under torrår ökar risken för att rötter söker 
sig ned genom dränerings- och tätskikt.  
 
Försiktighetsårgärder: Rotpenetrering kan motverkas genom en kombination av olika 
anläggnings- och driftåtgärder. 

- Genom att anlägga skikten ovan dräneringen av material med en god vattenhållande 
förmåga och en relativt stor mäktighet kan drivkraften till rotpenetrering minskas.  

- Genom att konstruera avvattningen från dräneringen så att ventilation med självdrag 
undviks. Detta leder till att koldioxidhalten i dräneringen ökar och detta verkar kvä-
vande på rötter. 

- Användning av finmaskig geotextil som materialseparerande skikt mellan skydds-
skikt och dränering försvårar rotnedträngning. 

- Genom att så in med gräs och buskar som inte bildar djupa rötter och genom att av-
verka större träd kan risken reduceras. Större träd är även en riskfaktor genom att 
vindfällen kan uppstå. 
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7 TILLSTÅNDSRELATERADE FRÅGOR 

7.1 Domstolens argumentation 

Domstolen anger i sitt domskäl att bolagets grundsyn är att förädla restprodukter som 
kommer till återvinningsanläggningen. Ett steg är att finna avsättning för de material 
som tidigare deponerats. Detta bidrar både till att nya ytor skapas för återvinningsverk-
samhet alternativt ny deponering. Vidare begränsas brytning och transport av jungfruli-
ga material till anläggningen. Förädlad aska har visat bra egenskaper som tätskiktsmate-
rial då den är beständig över tiden och ger ökad täthet genom karbonatisering. Aska 
som tätskikt har också fördelen att den lätt kan läggas i sluttningar och att den klarar av 
eventuella sättningar. 

Vidare konstaterade miljödomstolen att det kommer att gå åt mycket täckningsmaterial. 
För att spara på jungfruligt material pågår försök med att återvinna och återanvända 
avfall av olika slag. Nya material och lösningar för sluttäckning av avfallsdeponin ut-
vecklas successivt. Miljödomstolen anser att det är angeläget att nyttja avfall och andra 
restprodukter och spara på jungfruligt material (Miljödomstolens dom 2006-03-29). 

Eftersom begreppet ”avfall” inte har acceptans hos myndigheten att användas som slut-
täckningsmaterial anger domstolen vidare att när det gäller t ex slam i behandlad och 
återvunnen form skulle slammet alltså kunna betraktas som t ex konstruktionsmaterial. 
Argumenteringen är lätt överförbar till upparbetning och behandling av askor. 

7.2 Miljökonsekvensbeskrivning 

Om en restprodukt är lämplig eller ej för återvinning grundar sig på lagstiftningens krav 
på klassificering. Till detta görs antaganden om vilka ämnen som kan tänkas ingå och 
som skulle betraktas som toxiska. Detta sätt att statiskt klassa ett material som lämpligt 
eller ej hindrar utvecklingen för återanvändning av restprodukter som många gånger är 
väl så lämpade att använda i t ex en sluttäckningskonstruktion. I de prövningar som 
gjorts i miljödomstolen har utgångspunkten varit om användning av restprodukter kan 
förorsaka skada på människa och/eller miljö.  
 
På Tveta samlas lakvatten från anläggningen upp i en luftad damm varefter vattnet ge-
nomgår en förbehandling för att reducera metaller. Därefter reduceras kväve i våtmar-
ker. Efter kvävereduktion påförs vattnet ett skogsbestånd i anslutning till anläggningen. 
Skogen består av ungbjörk, gran, tall och sly. Därefter kan vattnet tillföras en lokal re-
cipient – en mindre insjö – som avrinner till Östersjön. 
 
Diskussionen har huvudsakligen handlat om frågan huruvida det perkolerande vatten 
ovanför tätskiktet ska betraktas som ett dag- alternativt dränvatten som kan ledas till en 
lokal recipient utan ytterligare rening. 
 
Även om behandling av lakvatten ej ingår i projektet finns en koppling till det som be-
rördes inledningsvis om klassning och exponerad risk. I en miljökonsekvensbeskrivning 
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– som är det avgörande för en miljödomstol att ta ställning till –  ingår att bedöma lak-
vattnets kvalitet innan det leds till recipient. Att dels klassa avfallet och sedan bedöma 
risken är ett starkare argument än att enbart bygga på ett klassificeringssystem som på 
ett tidigt stadium kan utesluta restprodukters användning. 
 
I den bedömning som har gjorts vid tre tillfällen av miljödomstolen har också en eko-
toxisk undersökning gjorts och kommer att undersökas på nytt hösten 2007 på orenat 
och renat lakvatten. 
 
Sett ur ett miljöhistoriskt perspektiv innebar den miljöbelastning, som inträffade under 
de år som gruvverksamheten i Falun bedrevs, en miljökatastrof med våra mått mätt. 
Därför är Falu gruvas miljöhistoria (Lindeström, 2002) intressant som jämförelse, när 
det handlar om vad naturen kan själv klara av. I den naturliga analogin redogörs för ett 
”facit” på en långvarig och kraftig miljöpåverkan. Här går det att studera hur naturen 
lyckats anpassa sig till de ofta extrema miljöförhållandena, liksom i vilken grad naturen 
”tillfrisknat” efter det att utsläppen upphört. En tusenårig gruvbrytning som upphörde 
vid 1900-talets slut förorsakade näst intill en naturkatastrof med miljontals ton utsläpp 
av svaveldioxid och med tonvis av koppar, bly, zink och kadmium till omgivande 
skogsmarker och vattendrag. Resultaten av naturens återhämtning ser vi i verkligheten 
idag. 

7.3 Avfall eller produkt 

I de tillärenden som behandlats i Telge Återvinning har diskussion förts när ett avfall 
upphör att vara avfall och övergår i en produkt. Resonemanget är intressant ur flera 
aspekter men diskuteras inte i denna rapport. Problemet kan illustreras med följande 
schematiska bild. 
 

 

Figur 46 Avfall eller produkt. Olika behandlingssteg av avfall innan den nya råvaran uppstår 
och kan uppfylla en ny funktion. 

Figure 46 Concept of waste versus product. A legal definition is that waste is defined a prod-
uct as soon as it is used for another purpose i.e. construction material. 
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7.4 Bästa tillgängliga/möjliga teknik 

Det råder stor ovisshet kring vilken sluttäckningsteknik som är bäst. Myndigheter åbe-
ropar i regel äldre tekniker med bentonit, geomembran och naturmaterial ofta med hän-
visning till att de senare inte medför lakning. 

Domstolen har i sin motivering bedömt de olika alternativen som Telge Återvinning 
beskrivit. I ansökan har bl a beskrivits för- och nackdelar med bentonitmattor och geo-
textilmembran. Användning av leror som en begränsande faktor med långa transport-
sträckor, nyttjande av jungfruligt material, begränsad materialtillgång och risk för 
sprickbildning har bedömts som mindre lämpligt vid sluttäckning. 

Flera försök pågår i landet med blandning av aska och slam. Undersökningar om aska-
slam-blandning är långsiktig hållbar pågår på flera håll i landet.  

Ofta åberopar myndigheten användning av naturmaterial vid sluttäckning. Sådana mate-
rial skulle kunna vara moräner och leror. De bästa lerorna finns i regel i dalgångar och 
utgör idag ett naturligt skydd (barriär) mot grundvatten. Konsekvensen av att exponera 
grundvatten mot bl a försurning diskusteras inte (negativa konsekvensen av en åtgärd). 

Vidare har myndigheten ansett att risk kan föreligga att en sluttäckning har högre 
genomsläpplighet än en bottentätning, vilket kan få som konsekvens att ett vattentryck 
byggs upp i deponin som kan få deponin att röra sig. En sådan risk har dock inget med 
materialvalet att göra utan finns även vid användning av t ex bentonitmattor. 

7.5 Ekonomi 

En miljöåtgärd ska grundas på att det är ekonomiskt rimligt. Det underlag som natur-
vårdsverket har rekommenderat för sluttäckning av en deponi har kostnadsberäknats av 
Avfall Sverige till ca 400 kr per kvadratmeter eller 4 miljoner per hektar. 

Den kostnaden ligger i paritet med erfarenheten från Tveta. Resultaten från utläggning 
på Tveta kan sägas vara optimalt. Inledningsvis gjordes olika blandningar (aska-
bentonit och aska-slam i tätskiktet) men resultaten visar att sådana blandningar inte fun-
gerar eller är tillrådliga. Varje blandningsmoment belastar ekonomin med ca 10  %. 

Om en anläggning tar emot restprodukter kan vissa intäkter (gate fee) tillgodoräknas 
och att ett netto för sluttäckningen reduceras med 100-200 kr per kvadratmeter. Vissa 
anläggningar har redovisat betydligt lägre kostnader genom att använda egna resurser. I 
praktiken är det knappast företagsekonomiskt att en anläggningsinnehavare har sådana 
resurser tillgängliga. 

En utläggning av storleksordningen 0,5 hektar tar ca 6 veckor. Detta förutsätter att det 
finns materialtillgång för alla skikten så att de olika ytorna ej ligger exponerade under 
flera veckor. 
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8 SLUTSATSER 

8.1 Funktion av sluttäckningen 

Undersökning av askor i första hand har pågått i över 20 år. Specifika undersökningar 
på Tveta Återvinningsanläggning har varit att de askor som ingått väl klarar de funk-
tionskrav som ställts på en sluttäckning. Det ska dock understrykas att karakteriseringen 
gäller de askor som prövats och att någon generell slutsats att andra askor kan användas 
går inte att göra. 

8.2 Praktiska erfarenheter och rekommendationer 

 
• Aska-slam-blandning i skyddsskikt 

Erfarenheten från blandningen av skyddsskiktsmaterialen är att det är svårt att 
blanda material så att det blir homogent p g a olika fukthalt.  
Risk för luktstörningar (ammonium-avgång) vid nederbörd och temperatur över 
15 grader (lågtrycksväderförhållanden). 

 
• Aska-bentonit-blandning 

FriedlandTon har valts p g a sin ringa känslighet mot alkali.  Undersökningar av 
lermaterial i MX-80 (som till 70-80% utgörs av smektit av typen montmorillonit 
med natrium som adsorberad katjon) visade att lermineralet undergått stora för-
ändringar och bl a övergått till icke-svällande lermineral (illit). Förklaringen lig-
ger i att MX-80 som är kemiskt stabilt vid pH 6-9 påverkas av askans höga pH 
(>12) och därför inte bör användas i kombination med flygaskor. 

 
• Konventionell utrustning 

Sluttäckningen måste ske på ett praktiskt sätt med hjälp av konventionell utrust-
ning såsom hjullastare, bandtraktor eller motsvarande. Blandning kan i de flesta 
fall ske med hjälp av blandskopa. 

 
• Väderberoende 

Utläggningen försvåras vid regn eller snöfall. Framförallt tätskiktets yta bör inte 
utsättas för uttorkning eller stark nederbörd utan skall täckas över med drän- och 
skyddsskikt omgående. 

 
• Noggrann undersökning av materialen 

Erfarenheter från att använda olika askor visar att varje aska måste undersökas. 
De fysikaliska parametrarna är mycket viktiga liksom askans kemiska samman-
sättning. Det finns inga genvägar här. 

 
• Litteraturundersökning 
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Under åren har undersökningarna följts av litteratursökning. Bl a finns mycket 
skrivet om aska blandat med slam 

 
• Naturliga analogier 

Naturliga analogier kan användas för att belysa långtidsegenskaper.  
 

• Dokumentation och långsiktig uppföljning 

En sluttäckning bör dokumenteras under utläggning av materialen. En rekommen-
dation är att använda en loggbok. För en långsiktig uppföljning behövs någon 
form av mätutrustning för provtagning t ex lysimetrar installerade under tätskiktet.  

 

8.3 Framtida forskning 

Undersökningarna på Tveta Återvinningsanläggning har givit mycket intressanta resul-
tat. En del finns kvantifierade medan andra resultat kräver vidare uppföljning. Under de 
snart tio år forskning som bedrivits på anläggningen tillsammans med Luleå tekniska 
universitet har andra intressanta frågeställningar dykt upp men som i detta skede inte 
har kunnat verifieras utan kräver vidare forskning. Det går därför att peka ut några om-
råden: 
 

• Från naturliga analogier kan vi se att askor ombildas. Vad händer med t ex såda-
na bioaskor som nu använts i sluttäckningen. Kommer de att ombildas och vad 
händer då? I litteraturen finns lite uppgifter om mineralomvandling till leror. Ett 
mycket intressant område som vi kommer att arbeta vidare med. 

• Hur sker vattentransporten i och genom skyddsskiktet? Ska permeabiliteten sty-
ras så att utlakning av bl a kväve sker snabbt eller långsamt över tiden? Hur på-
verkas då ytskiktet av belastning av vatten? 

• De förundersökningar som gjorts i labskala vid Luleå tekniska universitet visar 
att resultaten ofta är missvisande när de sedan jämförs med fältdata, t ex över-
skattar batch laktester vid L/S 10 ofta den verkliga utlakningen av ämnen på 
grund av bl a en annorlunda redoxmiljö. Vilka faktorer är det som påverkar och 
hur kan materialen testas för att få en mera realistisk uppskattning av deras bete-
ende i fält? 

• Med hjälp av försök i fysiska modeller (100-l-skala) har materialens långtidsbe-
teende för de närmaste årtionden kunnat uppskattas. Däremot är det svårt att 
prognostisera funktion (stabilitet, genomsläpplighet) och miljöpåverkan (främst 
utlakning; påverkan på lakvattenbehandlingen) på mycket lång sikt. 

• Andra material och användningsområden 

• Metodutveckling – enkla metoder, skillnader i tolkning om man använder meto-
der som är standardiserade för naturmaterial. 
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10 BILAGOR 

10.1 Analysmetoder  

 

Materialegenskaper Metoder för analys och uppföljning: 

Kemisk sammansättning  ICP-analys efter uppslutning (Analycens analyspa-
ket MG-2), kol-, kväveanalys m m. TOC 

Klassning/klassificering av askor enl. Värmeforsk/ 
Avfall Sveriges klassningsmetodik6 

Fukthalt, glödgningsförlust Analys av torrsubstans/fukthalt (torkning vid 105°C 
glödgning vid 550 och 1000°C) 

Kornstorleksfördelning Siktanalys (Uppskattning av packningsegenskaper, 
permeabilitet, porositet, frostkänslighet m m) 

Reaktivitet och härdningsegen-
skaper  

Härdningstest vid olika vattenhalter 

Packningsegenskaper och optimal 
vattenkvot för max packningsgrad 

Proctorpackningstest vid olika vattenkvoter, 
ev. vid olika tidpunkter efter vatteninblandning 

Hydraulisk konduktivitet Test av hydraulisk konduktivitet (vattengenom-
släpplighet) ev. vid olika packningsgrad;  
Långtidstester för enstaka prov för att kunna upp-
skatta materialförändringar över tiden 

Utlakningsbenägenhet, mobiliser-
ingspotential av miljöfarliga äm-
nen 

Laktester enl. standardmetoder (1-stegs-laktest vid 
L/S 10 (EN 12457/2 eller 4); 2-stegs-laktest vid L/S 2 
och 8 (NT ENVIR 005 resp. EN 12457/3)) samt vid be-
hov modifierade tester för att kunna uppskatta mo-
biliseringspotentialen under aktuella förhållanden (t 
ex syrefattig och alkalisk miljö); Förbehandling för 
att simulera lagring (åldring) av askorna och mono-
litliknande struktur i tätskiktet. 

Långtidsbeteende  
utlakning och omvandlingsproces-
ser 

Simulation av de praktiska förhållandena i fysiska 
modeller (80 l), t ex genomströmning med dränvat-
ten från överliggande skikt 

Långsiktiga förändringar av me-
kaniska och kemiska egenskaper; 
åldringsprocesser 

Åldringsförsök, uppföljning av mekanisk stabilitet, 
mineralogi/mikrostruktur (SEM/EDS, XRD)7 och 
utlakning 

                                                 
6 Adler, Haglund, Sjöblom (2004) Vägledning för klassificering av förbränningsrester enligt Avfallsför-

ordningen. Projekt Q4-142. Värmeforskrapport 866. ISSN 0282-3772. 
7 Svepelektronmikroskopi med energidispersiv röntgenspektroskopi; röntgendiffraktion 
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Analyses standards 

ICP V-3a Leaching test package Analytica AB 
MG-2 för totalanalys på fasta prover 

Alkalinity Swedish Standard SS-EN ISO 9963-1:1995 

PH Instrument: pH 340/set-1,WTW 

Conductivity Instrument: INOLAB, WTW 

TS Swedish Standard SIS 028113 

 
 
 
 

 Analyses standards 

COD 
(chemical oxygen demand) 

COD Cell Test (Merck); Analogous to SPA 
410.4,US standard methods 5220D and ISO 6060. 

ICP V-3a Leaching test package Analytica AB 
Chloride Swedish Standard SIS 02 81 13 
PH Instrument: pH 340/set-1,WTW 
Conductivity Instrument: INOLAB, WTW 
TS Swedish Standard SIS 028113 
NH4-N Method No: J-001-88B (Multitest MT 3B) 
Ntot Swedish Standard SIS 028131 
PO4 Method No: J-004-(Multitest MT 3A) 
SO4 SS-ENISO 10304-1 
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10.2 Redovisning av resultat från fältförsöket 

10.2.1 Funktion av sluttäckningen 

10.2.1.1 Vattengenomsläpplighet 

Lakvattenmängder som samlats in i lysimetrarna under tätskiktet redovisas under kapi-
tel 4.1. 

Mängder dränvatten, dvs. vattnet som leds bort ovan tätskiktet efter att ha passerat 
skyddsskiktet, är svårare att uppskatta eftersom vattenmätarna som installerats på led-
ningarna inte fungerar som förväntat. Vattenmätarna har bytts ut vid flera tillfällen och 
kontrollerats varvid inga fel kunde konstateras. För rätt funktion behöver mätaren vara 
vattenfylld vilket säkerställs genom att en böj har installerats efter mätaren, se Figur 47. 
Vid några tillfällen har dränvatten samlats i hinkar som placerats vid rörets utlopp men 
trots att vatten hade samlats hinken var mätarställningen oförändrad. Vattenmängden 
kan inte uppskattas med hjälp av volymerna i brunnarna eftersom brunnarna är öppna i 
botten för att samla in vatten från diket vid släntfoten (se kapitel 3.6.3).  

Eftersom ingen stabil grundvattenyta har bildats ovanpå tätskiktet midjan (jmf Figur 
18), antas dock dränvattenmängderna vara låga, och att det mesta av nederbörden rinner 
av eller avdunstar på ytan respektive magasineras i skyddsskiktet och förbrukas av ve-
getationen. 

 

Figur 47 Vattenmätare för dränvatten i brunn 2 (en av de ”nedre” brunnarna). 

Figure 47 Water volume meter in well 2 (one of the “lower” wells). 

Bevattningsförsök på midjan i samband med tracermätningar är planerade för sommaren 
2008 för att bättre förstå genomströmning av och magasinering i skyddsskiktet. 
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10.2.1.2 Gassammansättning i skyddsskiktet 

Gassammansättningen i skyddsskiktet mäts regelbundet och ger indikationer om gas-
omvandlingsprocesserna som sker där. Det som särskilt kan observeras vid sidan av 
totalhalter är relationer mellan olika gaskomponenter. En viktig sådan är relationen mel-
lan kvävgas och syrgas. I atmosfären är relationen relativt konstant kring 3,73 men i 
skyddsskikt kan kvoten N2/O2 nå högre värden på grund av att metanoxidation sker. Vid 
oxidation av en mol metan förbrukas 2 mol syrgas varvid det bildas en mol koldioxid 
och två mol vatten. Eftersom vattnet i huvudsak kondenserar till vätska vid aktuella 
temperaturer kommer reaktionen att medföra en volymminskning då tre mol gas blir en, 
de gaser som inte deltar i reaktionen, t ex kvävgas, kommer på så sätt att utgöra en rela-
tivt högre andel av gasblandningen. Syrgas i markluft förbrukas även vid andra proces-
ser, t ex rotandning, fast denna process leder normalt inte till att halten kväve överstiger 
78 %. En ytterligare indikation på att metanoxidation verkligen har ägt rum är att kvo-
ten mellan metan och koldioxid minskar. Slutligen kan även temperaturmätningar indi-
kera metanoxidation eftersom processen är extremt värmealstrande. Värmealstringen är 
också en viktig process för sluttäckningens integritet, då en alltför intensiv metanoxida-
tion kan leda fram till sprickbildning och till avdödning av vegetation, vilket i båda fall 
medför en försämrad vattenavskiljande funktion hos sluttäckningen. Det är därför vik-
tigt att dränskikt och skyddsskikt får en sådan mäktighet och kvalitet att metanoxidation 
kan ske distribuerat och inte koncentrerat till mindre ytor. En annan process som direkt 
kan avläsas i gassammansättningen är karbonatisering. Karbonatiseringen leder till att 
CH4/CO2 ökar och detta indikerar i sin tur att materialomvandlingar sker som kan för-
väntas leda till utfällning av karbonater och medfällning av andra element. I tätskiktet 
kan det förväntas minska porositeten och därigenom bidra till att täta materialet ytterli-
gare. I skyddsskikt kan utlakning av en del metaller minskas genom fällningsprocesser. 

Gasprover tas genom att pumpa upp gas med hjälp av en slangpump, mäta upp 50 ml i 
en spruta och sedan injektera provet i en heliumsköljd och evakuerad gasflaska. Analy-
ser genomförs med gaskromatografi vid Miljölabbet på LTU. För sommaren 2008 pla-
neras även direkta mätningar av gasavgången från ytan med den s k statiska kammar-
metoden.  

En sammanställning över alla sonder i försöksytorna ges i Tabell 16. 

Tabell 16 Översikt över installerade sonder i sluttäckningsprovytorna på Tveta 

Table 16 Overview over all installed probes in the landfill cover field test at Tveta 

Provyta Horisontella sonder Vertikala sonder 
 övre slänt midjan nedre slänt övre slänt midjan nedre slänt 
1 D EÖ, EN   F* DV EV FV 
2 A BÖ, BN C AV BV CV 
3 G HÖ, HN I GV HV IV 
4 K LÖ, LN M KV LV MV 
 uppe på deponin, ej slänt uppe på deponin, ej slänt 
6 R S T RV SV TV 
7 N P Q NV PV QV 

* sond F har skadats och kunde ej återställas. 
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Sammansättningen i mitten av skyddsskiktet (vid ca 0,90 m djup) illustreras i Figur 48 
och 3. Ytorna 1 till 4 ligger i slänten medan ytorna 6 och 7 är placerade på den flackare 
delen ovanför slänten (jmf Figur 22). 

Atmosfären i skyddsskiktet kännetecknas främst genom högre metan- och koldioxidhal-
ter och lägre syrehalter jämfört med luft. Kvävekoncentrationerna är dels lägre och dels 
högre än i luft. Kvoten N2/O2 är i alla områdena större än i luft vilket tyder på syreför-
brukande förhållanden, t ex metanoxidation.  
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Figur 48 Gassammansättning i skyddsskiktet vid 0,90 m djup; medelvärden över respektive 
mätperiod och standardavvikelse (n = antal mätningar). 

Figure 48 Gas composition in the protection layer at 0.90 m depth; average values over the 
measuring period and standard deviation (n = number of measurements). 

Yta 1 
n = 8 

Yta 2 
n = 8 

Yta 3  
n = 8 

Yta 4  
n = 6 

Yta 7  
n = 5 

Yta 6  
n = 5 
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Förekomsten av metan i skyddsskiktet förklaras med emissioner av deponigas genom 
tätskiktet. Det kan dock i mindre omfattning även genereras metan (och koldioxid) ge-
nom nedbrytning av organiskt material i syrefria fickor i skyddsskiktet. Kvoten CH4/ 
CO2 är i de flesta fall större än 1. Antar man att kvoten i deponigasen är lika med 1 
(50 % CH4 och 50 % CO2), tyder förhållanden i skyddsskiktet alltså på en förbrukning 
av CO2 vilket troligtvis sker genom karbonatisering av askan som ingår i skyddsskikts-
blandningen. 

De högsta metankoncentrationer har uppmätts i den övre delen av slänten (AV och GV) 
och i den flacka delen av slänten (”midjan”; HV och LV). Vid dessa mätpunkter är kvo-
ten CH4 över tätskikt delad med CH4 under tätskikt ungefär 15 ggr högre än för övriga 
mätpunkter (Figur 50), vilket tyder på en hög permeabilitet för metan just där. Sonderna 
A+AV, G+GV och K+KV ligger vid krönet av den övre slänten som angränsar mot en 
väg. Vibrationerna från trafiken kan ha orsakat sprickor i tätskiktet vilket vore en möjlig 
förklaring för högre metanhalter just där. Det kan även vara så att sättningarna är större 
högre upp i slänten och därför uppstår mer sprickor där. Utvärderingen av slangsätt-
ningsmätningarna visar att det förekommer differentiella sättningar och att dessa är stör-
re i den övre slänten jämfört med midjan för alla släntytor utom yta 3. 

Tre vertikala sonder (PV i yta 6 och SV, TV i yta 7) har utrustats med tre mätpunkter 
var för att kunna uppskatta processerna i själva skyddsskiktet. Mätpunkterna sitter i ca 
0,15 (”U” för ”upp”, t ex PVU), 0,90 (”M” för ”mitten”) och 1,65 (”B” för ”botten”) 
meters djup. Resultat visas i Figur 49. 
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Figur 49 Variation av gassammansättningen i skyddsskiktet över djupet (B...botten; 
M…mitten; U…upp=överst);medelvärden över respektive mätperiod (n = antal mät-
ningar) och standardavvikelse (för CH4 och CO2 ligger stdav i samma storleksord-
ning som mätvärdena). 

Figure 49 Variation of the gas composition in the protection layer over depth (B…bottom; M… 
middle; U…up); average values over the measuring period (n = number of measure-
ments) and standard deviation (for CH4 and CO2 stdev is in the same range as the 
concentrations). 

Syrehalten ökar ju längre upp man mäter i skyddsskiktet. Kväve ligger över 80 vol.% 
längst ner i skyddsskiktet och närmar sig halten i luft i de översta mätpunkterna. Kvoten 
N2/O2 blir lägre ju närmare ytan man mäter; och även variationen (stdev) är lägst när-
mast ytan.   

Metanhalterna minskar signifikant i skyddsskiktet och är i genomsnitt lägre än 1 vol.% 
närmast ytan. Kvoten CH4/CO2 ligger under 1 i den övre halvan av skyddsskiktet (utom 
PVU) vilket tyder på metanoxidation. Där kvoten är större än 1 dominerar processer där 
CO2 tas upp genom karbonatisering. 

 

Yta 7 
n = 5 

Yta 6 
n = 5 
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Kvoten CH4 över tätskikt delad med CH4 under tätskikt (Figur 50) är lägst i provytorna 
6 och 7 uppe på deponin. 
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Figur 50 Kvot metanhalt i skyddsskikt (vid 0,90 m djup) och metanhalt under tätskiktet 

Figure 50 Ratio of methane in the protection layer (at 0.90 m depth) and methane below the 
liner 

Ett annat sätt att uppskatta transportprocesser genom tätskiktet är att titta på kvoten mel-
lan luftgaser (N2+O2) och deponigas (CH4 +CO2), Figur 51. För ren luft är kvoten ca 
2 600. Luftgaserna dominerar i skyddsskiktet (högst i de övre (”upper”) mätpunkterna 
på sonderna PV, SV och TV), medan kvoten är lägre under tätskiktet. Hur kvoten för-
ändras efter installationen av sluttäckningen illustreras Figur 52 exemplariskt för fem 
sonder: kvoten sjunker under tätskiktet (i takt med att luftgaserna bryts ner respektive 
förträngs av deponigas) och varierar utan tydlig trend i skyddsskiktet. 
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Figur 51 Kvot luftgaser (N2+O2) och deponigas (CH4 +CO2) ovan och under tätskiktet 

Figure 51 Ratio of air gases (N2+O2) and landfill gas (CH4 +CO2) above and below the liner 
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Figur 52 Kvot luftgaser (N2+O2) och deponigas (CH4 +CO2) ovan och under tätskiktet 

Figure 52 Ratio of air gases (N2+O2) and landfill gas (CH4 +CO2) above and below the liner 
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10.2.1.3 Mekanisk stabilitet - sättningar 

I utvärderingen ingår sättningsmätningar från provytorna 1 till 4, se Figur 53. För ytorna 
6 och 7 föreligger för lite data i dagsläget. Slangarna är 25 m långa och nedgrävda som 
ett ”U” i dränskiktet med ändarna ca 1 m ovanför markytan (se Figur 27). 

Figur 54 ger en överblick över differentiella sättningar i övre slänten och i midjan. Sätt-
ningarna är beräknade i procent av mäktigheten på det underliggande avfallet (ca 16 m 
under midjan och 21 m under släntkrönet). Alla sättningar ligger under 3 % och i de fle-
sta fall under 1 %. De kraftigaste sättningar observerades i övre slänten på yta 4. Utom i 
yta 3 är sättningarna alltid större i övre slänten än i midjan, vilket troligtvis hänger ihop 
med en större mäktighet och/eller inhomogenitet på underliggande avfallet där. 
 
 

 

Figur 53 Överblick över läget och numrering av sättningsmätningsslangar 

Figure 53 Overview over location and numbers of the settlement hoses 

Figur 55 illustrerar relationen mellan distorsion (deformation; differentiell sättning mel-
lan två punkter delad med avståndet mellan punkterna) och tension (töjning mellan två 
punkter delad med det ursprungliga avståndet mellan punkterna). 

Utgående från slangsättningsmätningarna föreligger det mest deformation i midjan av 
yta 2 och 3 och i övre slänten på yta 4. Även i yta 1 är både distorsion och tension högre 
i midjan än i slänten. 

Det hittades inga referenser för täta eller lågpermeabla skikt av aska i litteraturen, där-
emot för leriga jordar: Gilbert och Murphy (1987) utvecklade en relation mellan tension 
och distorsion för deponitäckningar som sammanfattningsvis säger att en ökning av 
distorsionen medför en exponentiell ökning av tensionen. Författarna uppger att packad 

Yta 1 Yta 2 Yta 3  Yta 4  
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lerjord kan motstå töjspänningar på max 0,1-1 %. Vid 0,1 % ska distorsionen vara lägre 
än 0,05. 

Våra mätningar visar att töjspänningarna är mindre än 0,6 % och torsionen vid 0,1 % är 
mindre eller lika med 0,05. Vid högre tension är också distorsionen högre. 

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 200 400 600 800 1000

Tid [d]

D
iff

er
en

tia
ls

ät
tn

in
ga

r, 
%

Slang 1

Slang 2

Slang 3

Slang 4

Slang 5

Slang 6

Slang 7

Slang 8

Slang 9

Slang 10

Slang 11

Slang 12

 

Figur 54 Differentiella sättningar i övre slänten och i släntmidjan; uttryckt i procent av mäk-
tigheten på det underliggande avfallet (ca 16 m under midjan och 21 m under 
släntkrönet) 

Figure 54 Differential settlements in the upper slope and the flat part of the slope; expressed 
as percentage of the thickness of the waste below (about 16 m below the flat part 
and 21 m below the upper edge of the slope) 
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Figur 55 Relation mellan distorsion (deformation) och tension (töjning) 

Figure 55 Correlation between distortion and tensile strain 

 
 

10.2.2 Kontroll av miljön/förhållandena i sluttäckningen 

10.2.2.1 Temperatur under tätskiktet och i skyddsskiktet 

Temperaturen mäts med hjälp av sonder som är kopplade till loggrar. Loggrarna sparar 
ett medelvärde per 14 dagarsperiod för varje mätpunkt. Avbrott har ibland förekommit 
pga. strömavbrott eller fel på utrustningen. Utetemperaturen mäts vid mätbod 2 och 
loggas på samma sätt som övriga värden. 

Figur 56 visar temperaturutvecklingen under tätskiktet. Temperaturen ligger mellan ca 
15 och 35°C och följer variationerna i utetemperaturen med två till fyra månaders för-
dröjning, vilket visar konstruktionens isolerande förmåga.  

Max. distorsion för ler-
jordar vid tension 0,1 %
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Temperatur under tätskiktet: yta 1, 2 och 3
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Temperatur under tätskiktet: yta 4, 6 och 7
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Figur 56 Temperaturförhållanden under tätskiktet 

Figure 56 Temperatures below the liner 

Temperaturer kring 40°C uppmättes under de första månaderna i sond A som är place-
rad vid krönet i övre slänten av yta 2. Vid denna punkt uppmättes höga halter deponigas 
både under och över tätskiktet. Halterna under tätskiktet relateras till aktiva biologiska 
omsättningsprocesser i avfallet; förekomsten av syre (7-3 %) och lätt sjunkande metan-
halter under dessa månader tyder dock på samtidigt pågående metanoxidation vilken 
antas ha varit orsaken till temperaturökningen. Gasmätningar i skyddsskiktet ovanför 
startades inte förrän ett år senare vilket innebär att man inte kan se om de höga halter 
deponigas där har uppstått i samband med de höga temperaturerna. Gaskoncentrationer-
na vid AV varierar kraftigt (Figur 48) och ingen trend kan avläsas. 
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Figur 57 visar temperaturutvecklingen i skyddsskiktet. Temperaturen ligger mellan någ-
ra enstaka minusgrader i KV1, NV1 och QV1 (dvs. mätpunkter närmast ytan) och ca 
45°C i FV1, AV1 och 3, KV1 och PV3. De höga temperaturerna i ytpunkterna (1) kan 
kopplas till intensiv metanoxidation under sommarmånaderna, medan i mätpunkterna 
längst ner i skyddsskiktet (3) ett samband kan observeras med temperaturen under tät-
skiktet. 
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Figur 57 Temperaturförhållanden i skyddsskiktet 

Figure 57 Temperatures in the protection layer 

Temperaturerna i skyddsskiktet är nästan alltid högre än utetemperaturen. Anledningen 
till det är främst värmealstring och -avgång från deponin samt biologiska nedbrytnings-
processer i skyddsskiktet (både nedbrytning av organiskt material i slammet och metan-
oxidation). 

Utav släntytorna 1 till 4 visar yta 3 ett avvikande beteende: temperaturerna är lägre och 
variationerna mindre än i övriga ytor. Också skillnaderna mellan översta och nedersta 

Yta 1 

Yta 2 

Yta 3  

Yta 4  

Yta 6  

Yta 7  
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mätpunkterna är mindre. Temperaturerna under tätskiktet är däremot inte anmärknings-
värt mindre än i de andra ytorna. 

 

 

10.2.2.2 Gassammansättning under tätskiktet  

Figur 58 visar genomsnittliga gaskoncentrationer under tätskiktet.  

Metanhalterna är högst i de översta delarna av slänten samt i ytorna 6 och 7 uppe på 
deponin. Vid sonderna på midjan och i nedre slänten är de genomsnittliga CH4-halterna 
mindre med de lägsta koncentrationerna längst ner på slänten (utom sond I, yta 3). Kon-
centrationerna vid sonderna i slänten ökade efter att ytorna 6 och 7 samt kringliggande 
deponidelar hade täckts. 

CO2-halterna är lägre än förväntad för deponigas; 5,6 vol.% som medelvärde över alla 
mätpunkter och som högst ca 30 vol.% i punkterna A och K i krönet av slänten. Depo-
nigasen från Tveta innehåller ca 55 % CH4 och 40 % CO2 och 5 % N2. De låga CO2-
koncentrationer vid mätsonderna antas bero på karbonatiseringsprocesser i tätskiktet. 

Kvävgas förekommer i halter mellan 7 och 90 vol.% under tätskiktet. Halterna har sjun-
kit från i medel 60 vol.% till i medel 33 vol.% efter att ytorna ovanför slänten hade slut-
täckts, främst i sonderna närmast krönet. De är lägre vid de mätpunkterna där det finns 
högre metanhalter. I provytorna på slänten är halterna högst i sonderna längst ner. 

Syrgaskoncentrationerna ligger mellan 0 och 13 vol.%. Både förekomsten av N2 och O2 
tyder på luftintrång; antingen under tätskiktet eller, vilket känns mera sannolikt för sy-
ret, i provtagningsflaskorna. 

En förklaring för variationerna över släntprofilen kan vara avfallsmäktigheten i under-
liggande deponin som är minst i kanterna, dvs. vid släntfoten. 
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Figur 58 Gassammansättning under tätskiktet; medelvärden över respektive mätperiod och 
standardavvikelse (n = antal mätningar). 

Figure 58 Gas composition below the liner; average values over the measuring period and 
standard deviation (n = number of measurements). 
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10.2.3 Miljöpåverkan 

Utvärderingen av lak- och dränvattenkvalitén gjordes medels multivariat dataanalys i 
form av principalkomponentanalyser (PCA) med hjälp av programmet Simca-P 10.0.4.0 
(Umetrics AB). Resultaten är presenterade i form av objekt- och tillhöriga variabeldia-
gram. 

Figur 59 visar en PCA-modell där alla resultat på både lak- och dränvattendata har ut-
värderats tillsammans. Modellen förklarar 55 % av den totala datavariationen. Man kan 
urskilja två tydliga huvudgrupper för lak- och dränvatten (övre diagram) som beror på 
olika halter av de element och ämnen som visas i tillhörigt variabeldiagram (nedre). 
Elementen på respektive sida av diagrammet är negativt korrelerade, t ex har lakvatten 
relativt sett höga halter av elementen till vänster och låga halter av elementen till höger 
medan det är tvärtom för dränvattnet. 

Lakvattnet har högre pH-värden och elektrisk konduktivitet (EC) och innehåller högre 
halter Cd, Ba, Ca, Mo, Al, As, saltbildande element (Na, Ca, K) samt klorid jämfört 
med dränvattnet. Al är löslig vid höga pH-värden. Dränvattnet kännetecknas däremot av 
högre halter Mg, Mn, Zn, Ni och Fe. Enligt denna modell verkar redoxförhållanden vara 
mera reducerande i skyddsskiktet än under tätskiktet m.a.p. förekomsten av löst Fe, Zn 
och Mn i dränvattnet. Högre halter av löst Ca under tätskiktet tyder på karbonatutfäll-
ning i skyddsskiktet.  

Variablerna nära origo har ingen eller låg effekt på modellen. TOC, Cu, totalkväve och 
Pb som är placerade högst upp i variabeldiagrammet är korrelerade till observationer 
(objekt) som ligger på samma ställe i objektdiagrammet, dvs. dränvattnet från yta 2 
hade relativt sett höga halter på dessa under vinterhalvåret 2005/06. 

Baserad på denna mycket översiktliga utvärdering av alla analyser i en enda modell 
beror skillnaderna mellan lak- och dränvatten främst på pH, elektrisk konduktivitet, 
salthalter och ovan nämnda metaller. 
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Figur 59 Objekt- och variabeldiagram från principalkomponentanalys (PCA) på lak- och drän-
vattenkvalitén. Ellipsen i övre diagram definierar 95 %-konfidensintervallet för mo-
dellen. Förklaringsgrad för de första två principalkomponenterna är 55 % av datava-
riationen. 

Figure 59 Score and loading plot of a PCA with quality data from leachate and drainage water 
from the cover. The ellipse defines the 95 % confidence interval. Degree of expla-
nation for the first two principal components: 55 % of the data variation. 
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10.2.3.1 Vattenemissioner från sluttäckningen - dränvatten 

Figur 60 visar en PCA-modell för enbart dränvattenresultaten. Tabell 15 i huvudrappor-
ten innehåller medelvärden för dränvattensammansättningen i ytorna 1, 2 och 4 fram till 
nov-06, och Figur 30 visar utvecklingen av halterna för några ämnen i dränvattnet från 
dessa ytor. 

Modellen nedan förklarar 54 % av den totala datavariationen. Observationerna i objekt-
diagrammet är grupperade efter provytorna, med överlappningar för ytorna 3, 4, 6 och 
7. De största skillnaderna finns mellan yta 1 och 2. Yta 1 är den enda yta där skydds-
skiktsblandningen är annorlunda jämfört med övriga ytor: siktad blandaska (utsiktad 
flygaska, samma som i tätskiktet, se 3.4.3) har blandats med slammet istället för botten-
aska. Denna blandning har visat sig generera det minst förorenade dränvatten med un-
dantag för NH4-N. 

Dränvattnet från yta 2 innehåller mest föroreningar av alla provytor; främst Cl¯, Ni, Zn, 
Pb, Cu, As, Cr och kväve. Kvävet föreligger här mest som nitrat och nitrit. Utlaknings-
beteendet för flera av ämnena skiljer sig från beteendet i ytorna 3 till 7, trots att materi-
alblandningen i skyddsskiktet är lika för alla dess ytor. 

Exempelvis lakas det bly i höga koncentrationer (upp till närmare 1 mg/l) från skydds-
skiktet i yta 2 och utan någon tydlig trend att minska med tiden. Däremot minskade bly-
halterna i dränvattnet från yta 4 från ca 100 till 10 µg/l inom de första 20 månaderna 
och för yta 6 och 7 är halterna i samma storleksordning som utsläppskriterierna för Tve-
ta. 

Även As ligger nära dessa kriterier med undantag för yta 2, där dränvattenkoncentratio-
nerna dock visar en sjunkande trend. 

Dränvattnet behandlas i dagsläget innan det släpps ut till recipienten och kommer att 
behöva behandling ytterligare en tid framöver. För många element kan ingen trend mot 
lägre koncentrationer urskiljas än, vilket antas hänga ihop med en låg genomströmning-
en och att det mesta av nederbörden verkar avrinna/avdunsta på ytan eller tas upp via 
växtligheten. Som visat under 2.9, förväntas dock kväve, klorid och organiskt material 
att underskrida utsläppskriterierna inom 15-20 år. Med undantag av yta 2 är även hal-
terna på flera andra föroreningar som As, Cd, Cr och Pb nära dessa gränsvärden redan 
två till tre år efter sluttäckning. Cu utlakningen förväntas avta i samma takt som det 
organiska materialet bryts ner respektive utlakas. 
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Figur 60 Objekt- och variabeldiagram från principalkomponentanalys (PCA) på dränvatten-
kvalitet. Ellipsen i övre diagram definierar 95 %-konfidensintervallet för modellen. 
Förklaringsgrad för de första två principalkomponenterna är 54 % av datavariatio-
nen. 

Figure 60 Score and loading plot of a PCA with quality data from drainage water from above 
the cover. The ellipse defines the 95 % confidence interval. Degree of explanation 
for the first two principal components: 54 % of the data variation. 
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10.2.3.2 Lakvattenkvalitet 

Lakvattnet som perkolerar genom tätskiktet kommer inte att direkt påverka miljön utan-
för deponin eftersom det först rinner genom det deponerade avfallet och sedan omhän-
dertas i lakvattenbehandlingsanläggningen. På vägen genom deponin kommer både ut-
fällningsprocesser och lösning av ämnen från avfallet att förändra vattnets kvalitet. 

Vattenkvalitén efter perkolation genom tätskiktet är dock viktigt att känna till för att 
kunna bedöma tätskiktets funktion och kunna se förändringar som kan påverka kon-
struktionens långtidsbeständighet. 

Figur 61 visar en PCA-modell för lakvattenresultaten. Modellen förklarar 47 % av den 
totala datavariationen.  

Observationerna i objektdiagrammet är grupperade efter provytorna, med undantag för 
resultaten för yta 4 (grönt i diagrammet) som inte bildar någon grupp, och några tidiga 
observationer för yta 1. 

Lakvattnen är främst förorenade med As, Ba, TOC (särskilt i yta 1 och 4), Mo, Cd, Cu, 
Se, Cl¯ och kväve. pH värdet är högst i lakvattnet från yta 1. 
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Figur 61 Objekt- och variabeldiagram från principalkomponentanalys (PCA) på lakvatten-
kvalitet. Ellipsen i övre diagram definierar 95 %-konfidensintervallet för modellen. 
Förklaringsgrad för de första två principalkomponenterna är 47 % av datavariationen. 

Figure 61 Score and loading plot of a PCA with quality data from leachate below the cover. 
The ellipse defines the 95 % confidence interval. Degree of explanation for the first 
two principal components: 47 % of the data variation. 
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10.2.4 Slutsatser 

Sex provytor byggdes och instrumenterades under sluttäckningen av Tvetadeponin. 
Provytorna byggdes mellan september 2003 och juli 2005. Funktionen och emissioner 
har följts upp sedan dess och utvärderingen av resultaten hittills tillåter följande slutsat-
ser. 

∗ Sluttäckningen uppfyller funktionskravet m.a.p. vattengenomsläpplighet. 

∗ Dränvattenmängderna är svåra att mäta men antas vara låga pga. avrinning, 
avdunstning, magasinering och upptag genom växter. 

∗ Metankoncentrationerna i skyddsskiktet ligger i samma storleksordning som  
för avfallsupplag som täcks med konventionella material. 

∗ Gasemissionerna genom tätskikt hinner till stor del oxideras under transporten 
genom skyddsskiktet, vilket kan vara ett tecken på att emissionerna är små. 

∗ Metan som tränger igenom tätskiktet bryts ner i skyddsskiktet genom metan-
oxidation. Koldioxid förbrukas genom karbonatisering av aska i skyddsskikts-
blandningen. 

∗ I den övre delen av slänten, bredvid vägen, är metankoncentrationerna i skydds-
skiktet högre än vid övriga mätpunkter. Detta kan bero på skador i tätskiktet som 
delvis kan ha uppkommit genom vibrationer från trafiken och dels genom ojäm-
na sättningar i övre delen av slänten. 

∗ Differentiella sättningar förekommer främst i övre delen av slänten och ligger 
under 3 % relaterad till mäktigheten på underliggande avfall. Däremot är distor-
sion och tension störst i den flacka delen av slänten. I enstaka punkter överskri-
der distorsionen 0,05 som anges i litteraturen som maxvärde innan sprickor kan 
uppstå för lerjord. 

∗ Temperaturmätningarna visar att skyddsskiktet fyller sin isolerande funktion 
mot tjäle och att det förekommer metanoxidation. I vissa punkter korrelerar höga 
temperaturer med höga metankoncentrationer. 

∗ Sammansättningen på lakvatten skiljer sig tydligt från dränvattens sammansätt-
ning. 

∗ Främst lak- men även dränvattenkvalitén grupperas i multivariat utvärdering 
med avseende på vilken provyta vattnet kommer ifrån. 

∗ Dränvattnet behöver behandling mellan 10 och 20 år framöver. För många ele-
ment kan ingen trend mot lägre koncentrationer urskiljas än men med undantag 
av yta 2 är halterna på flera föroreningar som As, Cd, Cr och Pb nära utsläpps-
kriterierna redan ett par tre år efter sluttäckning. 

Uppföljningen inklusive en mera långsiktig utvärdering pågår även framöver i och med 
att mätningarna och analyserna har tagits upp i anläggningens kontrollprogram. 

 



    

 
 

 




