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Tack 

Tack till alla som har bistått i arbetet. Särskilt tack till Bengt-Arne Wexell och Bengt Jakobsson på 
Iggesunds bruk som har utfört mycket av det praktiska arbetet med provtagning och annat. Stort 
tack också till den engagerade referensgruppen! 

 

Sammanfattning 

Projektet syftar till att med laboratorietester och fältförsök i halvstor skala undersöka några olika 
restprodukters lämplighet som tätskikt i deponier, och att utveckla en metod för att bedöma olika 
avfalls möjligheter att användas som tätskiktsmaterial. De restprodukter som studeras är 
grönlutslam från skogsindustrin samt askor från biobränsleförbränning från såväl skogsindustri som 
energiindustri. 
 
Labtester 
Sex material valdes ut för labtester: 
□ Grönlutslam från Norrsundets massabruk 
□ Grönlutslam från Östrand massabruk 
□ Grönlutslam från Iggesund pappersbruk 
□ Aska från AssiDomän Frövi pappersbruk från eldning av skogsbränslen, bl.a. bark 
□ Aska från Hylte bruk från eldning av reurpappersslam  
□ Aska från biobränsleeldat värmeverk (benämnt ”Mälarenergi”) 

De valda restprodukterna har undersökts avseende: 
□ kemisk sammansättning: huvudelement, tungmetaller, TS-halt, halt organiskt material, askhalt, 

pH, alkalinitet, etc.  
□ laktester – satsvisa, standardiserade laktester under olika förhållanden har genomförts.  
□ laktester – ytlakning,  för att studera utlakningen genom ytdiffusion. 
□ hydraulisk permeabilitet 
□ torktest – hur uppför sig materialet när det torkar. 

I tabellen visas en översiktlig jämförelse mellan de olika avfallens egenskaper baserat på labtesterna. 
(+ betyder bra egenskaper, 0 betyder godtagbara egenskaper, - betyder olämpliga egenskaper) 
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 Grönlutslam 
Norrsundet 

Grönlutsla
m Östrand 

Grönlutslam 
Iggesund 

Aska 
AssiDomän 

Frövi 

Aska 
Mälarenergi 

Aska 
Hylte 

Samman-
sättning 1) 

0 0 0 0 0 0 

Laktest BLT 
2) 

+ + + + + + 

Laktest 
tillgänglig-
hetstest 3) 

0 0 0 0 0 0 

Laktest, 
ytutlakning 
3) 

0 0 0 0 0 0 

Permeabili-
tet 4) 

- 0 - - - + 

Torktest 5) 0 0 + 0 + + 

1) Alla material bedöms som ungefär likvärda med godtagbara egenskaper. Det som gör att de inte klassas som ”bra 
egenskaper” är att samtliga material innehåller alkalimetaller som är lättlösliga. 

2)  Alla material klassas som ”bra egenskaper” (+), halterna skiljer sig inte nämnvärt från ett ordinarie lakvatten. 

3)  Alla material bedöms som ”godtagbara”. Alla material skulle möjligen klassas som ”bra egenskaper” (+) 

4) Permeabilitet kring 10-8 m/s har gett ”godtagbara egenskaper” (0), permeabilitet kring 10-6 - 10-7 m/s har gett 
”olämpliga egenskaper” (-). Permeabilitet kring 10-9 m/s har gett ”bra egenskaper” (+)  

5) Där sprickbildning påvisats ges ”olämpliga egenskaper” (-), vilket inte gäller med en bra fukthållande täckning. 

Permeabiliteten är sämre än förväntat vilket antas bero på att proven inte packats. I övrigt ger 
labtesterna vid handen att alla materialen klarar mål för utlakningen. 

Resultaten från labtesterna visar att inget material är direkt olämpligt ur utlakningssynpunkt. För 
Iggesunds grönlutslam, Hylte aska och mälarenergi aska kunde inte någon sprickbildning påvisas. 
Dock ska påpekas att man i en normalt fungerande deponi inte utsätter tätskiktet för torka och att 
man därför inte bör lägga för mycket värderingar i den..  
 
Fältförsök – pilot i halvstor skala 
Testceller om 5*5 meter byggdes under sommaren 2003 upp på Skärnästippen på Iggesundsbruk.  I 
cellerna ligger följande material som tätskikt: 
A. Mälarenergi aska (aska från CFB-ugn med förbränning av biobränsle) 
B. Blandning Östrand grönlutslam och Mälarenergi aska 
C. Östrand grönlutslam 
D. Iggesund grönlutslam1  
E. Fällningsslam från Iggesund2 
F. Ett referensprov (med bara dräneringsmaterial och täckmaterial) 
 

                                                      
1 OBS Iggesund har sedan detta försök påbörjats ändrat sin process så att grönlutslammet ändrat egenskaper något. I denna rapport 
avses det gamla grönlutslammet. 
2 Detta avfall ingår inte i SSVL-/Naturvårdsverksprojektet utan finansieras av Iggesunds Bruk vid sidan av projektet. 
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Cellerna ligger på ett sluttande plan och i nederkant på varje cell finns två slangar för att samla upp 
lakvatten (under tätskiktet) och ytavrinningsvatten (ovanför tätskiktet). Vattnet samlas sedan upp i 
tunnor som tömts av personal på bruket. Försöket har pågått tom vintern 2005. 

Av det vatten som samlats upp har årsprover blandats och skickats på analys för att utröna om 
tätskikten lakar farliga halter. Årsproverna blandas flödesproportioneligt med hänsyn till hur mycket 
vatten som har tömts ur tunnan totalt och hur mycket vatten som tömdes ur tunnan då det enskilda 
provet togs. Resultaten av analyserna visar att proverna i jämförelse med ett ordinärt lakvatten 
ligger något över halterna i detta på vissa substanser. 

Tyvärr visar sammanställningar av vattenflödena att det har kommit mer vatten som lakvatten än 
som ytavrinningsvatten. Detta antas inte bero på att tätskikten är dåliga (skillnaderna är för stora) 
utan på att något har gått snett med tätskikten. Möjliga förklaringar skulle kunna vara: 
□ Sättningar -, dvs att vatten har runnit längs med kanterna på cellen. 
□ En konkav yta på tätskiktet gör att vatten samlas i mitten på cellen vid måttligt regn. Vattnet 

hinner sedan perkolera igenom tätskiktet och endast vid stora nedebördsmängder får man 
ytavrinning. 

För att utreda vad som kan varit felet grävdes cellerna upp i juni 2006. Uppgrävningen visade att 
materialet som vi använt som täckskikt över och runt cellerna , renserigruset, har varit för poröst 
och inte orkat stå emot trycket från cellerna. Detta har lett till att cellerna kalvat i nederkant (dvs 
duken har gett sig nedåt/utåt) och på så sätt skapat en glipa mellan duk och tätskikt där vatten har 
kunnat rinna förbi tätskiktet. I några av cellerna har dessutom dräningsslangarna för 
ytavrinningsvattnet lutat åt fel håll vilket ju medför att de inte fungerat som sig bör. Sammantaget 
kan sägas att cellerna borde gjorts större eller i alla fall ha uppsamlingen av vatten på mitten av ytan 
för att undvika effekter som dessa. 

De motsägelsefulla resultaten antas till största delen bero på svårigheterna att med att genomföra 
försök i denna skala samt på konstruktionsfel. Labtesterna ger sammantaget en rättvisare bild av 
materialen och möjligheterna till framtida användning. Det är författarnas åsikt att detta bör följas 
upp i större skala i fält. 
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1 Bakgrund 

Sverige införlivade i juli 2001 EG-direktivet om deponering av avfall (99/31/EG) i svensk 
lagstiftning genom förordningen om deponering av avfall 2001:512. Den nya förordningen innebar 
att kraven på deponier skärptes kraftigt. Bl.a. gäller att nya deponier ska utformas på ett sätt som 
gör det möjligt att klara miljökraven, inte bara nu utan även under ”en deponis hela livscykel” d.v.s. 
lång tid efter deponins avslutning. En grundläggande förutsättning är att alla lakbara föroreningar i 
deponin förväntas lämna deponin på mycket lång sikt i en eller annan form, oavsett vilka 
skyddsåtgärder som vidtas. Spridning av föroreningar ska därför på olika sätt minskas och fördröjas 
så mycket som behövs för att undvika skador på människors hälsa och på omgivande miljö. 
Förutom krav på att avfallet skall behandlas före deponeringen gäller också att minska 
nedträngningen av nederbördsvatten genom att täcka deponin på ett ändamålsenligt sätt med ett 
effektivt tätskikt på toppen av deponin. Ett sådant tätskikt blir effektivast om det kombineras med 
dräneringsskikt och täckskikt/växtetableringsskikt ovanpå tätskiktet. Likaså ställs krav på 
bottentätning. 

Enligt deponeringsförordningen gäller följande för sluttäckning: 

”Verksamhetsutövaren ska se till att en deponi som avslutas förses med sluttäckning. Sluttäckning 
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 för deponier för farligt avfall 
50 liter per kvadratmeter och år för deponier för icke-farligt avfall och att tätskiktet ska ha god 
långtidsbeständighet” 

Olika principer för konstruktion av deponier finns bl.a. i olika rapporter från Naturvårdsverket (NV 
Rapport 4230, NV Rapport 4473, NV Rapport 4654, m.fl.). För konstruktion av tätskikt kan man i 
princip använda syntetiska membran av plast eller gummi, eller olika geologiska barriärmaterial av 
täta material såsom lera, bentonit eller liknande. På senare tid har också börjat diskuterats att 
använda vissa avfall och restprodukter som tätskiktsmaterial. Normalt brukar i Sverige inte 
membran av plast eller gummi godkännas, eftersom de inte anses ha tillräckligt god 
långstidsbeständighet. Naturmaterial som lera eller fin morän, liksom material som betong, askor, 
slam eller liknande är ofta täta även på längre sikt. Förutom dessa egenskaper ställs också krav på 
tät- och skyddsskiktens mekaniska egenskaper, t.ex. skjuvhållfasthet, rasvinkel och 
hållfasthetsegenskaper. Skiktet bör kunna klara olika arbetsfordon, och materialet måste kunna 
fungera på förekommande släntlutningar.  

Detta projekt är inriktat mot att testa möjligheten att använda vissa avfallsslag som tätningsmaterial 
i deponier. Exempelvis grönlutslam från skogsindustrin, samt askor efter förbränning av olika 
bränslen kännetecknas av att de oftast är täta och har en hydraulisk konduktivitet som är jämförbar 
med lera, d.v.s. omkring 10-9 m/s. Samtidigt innehåller grönlutslam och askor tungmetaller. När 
materialet utsätts för vattenpåverkan kan viss utlakning ske: dels kan tungmetaller och organiska 
föroreningar lakas ut ur materialet, dels kan lakvattnet om det har ett avvikande pH påverka 
utlakningsförloppet i deponin. 

Projektet har finansierats av Naturvårdsverket, Svenska Energiaskor AB (Energiaskor är en 
intresse- och utvecklingsorganisation för energibranschen och ägs av ett flertal olika energibolag i 
Sverige) samt 16 olika pappers- och massabruk via SSVL: 
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□ Arctic Paper (tidigare Trebruk)  
□ AssiDomän Frövi bruk 
□ Iggesund Paperboard 
□ Bravikens pappersbruk 
□ M-real Husum 
□ Korsnäs AB 
□ Metsä Tissue 
□ Aspa bruk 
□ Billingsfors bruk 
□ Vallvik 
□ Lilla Edet 
□ Obbola 
□ Östrand 
□ Stora Enso Skutskär 
□ Stora Enso Norrsundet 
□ Stora Enso Hylte 

2 Vision 

Projektet bygger på visionen att man i en ”optimal” deponi ska kunna utnyttja olika avfall och rest-
produkter för att uppfylla de funktioner som krävs för deponin. Om ett avfall ändå måste 
deponeras, ska man kunna utnyttja dess specifika egenskaper för att förbättra deponins funktion till 
låg extrakostnad, t.ex. genom att använda avfallet som tätningsmaterial.  

3 Mål 

Målet med det fyraåriga projektet är att med laboratorietester och fältförsök i halvstor skala 
undersöka några olika restprodukters lämplighet som tätskikt i deponier, och att utveckla en metod 
för att bedöma olika avfalls möjligheter att användas som tätskiktsmaterial.  

Det är också ett mål att försöka skapa förutsättningar för en mer likformig syn från myndigheterna  
på användandet av olika restprodukter som tätskiktsmaterial. Naturvårdsverkets mål med projektet 
är att få fram generella slutsatser att kunna göra någon form av kriterielista efter, för att sedan 
enklare kunna bedöma andra avfall/restprodukter. 

De restprodukter som främst avses studeras är grönlutslam från skogsindustrin samt askor från 
biobränsleförbränning från såväl skogsindustri som energiindustri.  

4 Kunskapssammanställning 

Inom skogsindustrin finns redan flera försök där man har eller vid projektstart håller på att testa 
olika restprodukter som tätningsmaterial. Vad som framkommit hittills är att myndigheterna (främst 
länsstyrelserna) har tolkat regelverket på mycket olika sätt och därmed ger olika förutsättningar för 
återvinning av avfallet. I starten av projektet har gjordes en uppföljning av de verksamheter som ge-
nomförts eller som pågår på respektive deltagande bruk. Resultatet av den sammanställningen finns 
inte med här då den idag är 4 år gammal och inaktuell. 
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4.1 Litteraturstudie 

4.1.1 Kriterier för att använda energiaskor – genomgång av 
erfarenheter i andra länder. 

(Charlotte Dejfors, ÅF-energikonsult, Helena Helgesson, SGI, Kriterier för att använda energiaskor 
- Genomgång av erfarenheter i andra länder, 1999) 

I Sverige deponeras huvuddelen av all energiaska. I dagsläget finns inga kriterier för användning av 
dessa askor. Syftet med studien var att sammanställa erfarenheter och beskriva hur processen med 
framtagandet av kriterier har gått till i Holland, Danmark och Tyskland. 

I alla tre länderna var staten den drivande kraften för att få fram kriterier som rör energiaskor. I 
Danmark och Holland har framtagningsarbetet skett i samarbete mellan stat och industri. I 
Tyskland valde däremot valde staten att genomföra arbetet utan inblandning av industrin, något 
som man i efterhand har ångrat och därför bjudit in industrin att delta.  

Slutsatsen som dras utifrån de tre ländernas erfarenheter är att en viktig start till processen är att det 
finns ett gemensamt intresse från stat och industri för att få klarare regler. I de arbetsgrupper som 
tillsätts i kriteriearbetet bör det finnas representanter från industrin, myndigheter, forskningsinstitut 
och laboratorium. Att utveckla standardiseringsmetoder är en viktig del. Arbetet med det bör starta 
i ett tidigt skede, liksom arbetet med undersökningar och framtagningen av ett brett faktaunderlag. 
Det ansågs även som viktigt att få människor intresserade av processen. 

4.1.2 Utredning av avfallsdeponering vid Korsnäsverken i 
Gävle 

(Pär Elander och Göran Nilsson, Miljöteknik, Utredning av avfallsdeponering vid Korsnäsverken i 
Gävle, 1998) 

Uppdraget var att undersöka; deponeringsområdets geologiska och hydrologiska förhållanden, 
funktionen hos befintlig begränsningsvall, upplagets vattenbalans och de miljömässiga 
egenskaperna hos vissa av de avfall som deponerats (flygaska, bottenaska och grönlutslam). Nedan 
fokuseras på de resultat som rör grönlutslammet. 

Under 1997 utgjorde grönlutslammet ca 30% av den deponerade totalvolymen. Grönlutslammet 
från Korsnäsverken liknar en lös lera och består huvudsakligen av kalciumföreningar (sannolikt till 
stor del som kalciumkarbonat i tillsatt mesa) och har ett relativt stort inslag av natrium (som 
natriumhydroxid). En analys av spårämnena i grönlutslammet visar att endast halterna för kadmium 
(3 mg/kg) och zink (479 mg/kg) ligger över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning (0.4 mg/kg resp 350 mg/kg). 

Föroreningsinnehållet i grönlutslammet konstateras som lågt. Resultaten från laktesterna indikerar 
att föroreningarna är tillgängliga för utlakning på mycket lång sikt, men att mobiliteten är låg. 
Halterna på utlakade ämnen är i princip jämförbara med halterna från kommunala avloppsvatten. 
Lakvattnet har dock ett högt pH med hög ledningsförmåga och med höga halter av främst svavel 
och natrium. 
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Den hydraliska konduktiviteten hos grönlutslammet är låg. Vid en belastning på 30 kPa (vilket 
motsvarar ca 1.5 meter morän) uppmättes en permeabilitet på ca 2 * 10–9, vilket skulle innebära att 
det kan vara möjligt att använda grönlutslammet som tätskikt i deponin. 

4.1.3 Kartläggning av restprodukter från AssiDomän AB - 
slutrapport 

(Kerstin Pousette, Luleå Tekniska Universitet, Avd för Geoteknik och Josef Mácsik, 
Scandiaconsult, Kartläggning av restprodukter från AssiDomän AB - slutrapport, 2000) 

Syftet med rapporten var att utröna om det finns möjlighet till att använda restprodukter från 
AssiDomän för att minska mängden som går till deponi. De undersökta restprodukterna är 
grönlutslam, flygaska, mesa, bottenaska och kalkgrus. Totalt har grönlutslam från AssiDomäns fem 
svenska sulfatfabriker analyserats. Nedan sammanfattas resultaten för grönlutslam. Studien av 
grönlutslam står till grund för en fortsatt fältundersökning gjord som ett examensarbete vid Luleå 
Tekniska Universitet, Avd för Geoteknik.  

Grönlutslam konstateras vara ett inhomogent material vad gäller vattenkvot, innehåll etc. Det 
konstateras också ha låg permeabilitet och ses därför som ett möjligt barriärmaterial vid deponering. 
Det är dock svårhanterligt vid höga vattenkvoter och för att vara lämpligt som barriärmaterial bör 
därför vattenkvoten sänkas liksom innehållet av lätt lakbara ämnena natrium, kalium och svavel. 

Permeabiliteten uppmättes mellan 1 * 10–9  och 2 * 10–8 vid en vattenkvot på 106% (TS-halt 49%) 
resp 59% (TS-halt 63%). Undersökningen visar också att permeabiliteten minskar vid högre 
packningsgrad.  

Samtliga grönlutslam konstateras ha höga konduktivitets- och pHvärden. Försök visar också att 
grönlutslam med en vattenkvot som är lägre än vattenkvoten vid materialets placticitetsgräns 
tenderar att suga upp vatten. När vattenkvoten ökar minskar materialets hållfasthet. 

4.1.4 Examensarbete på Luleå Tekniska Universitet 

(Stig Johansson, Grönlutslam som tätskikt, Institutionen för Väg- och vattenbyggnad, Avdelningen 
för Geoteknik, Luleå Tekniska Högskola. 2000:280 CIV) 

Examensarbetet utfördes vid avdelningen för Geoteknik vid Luleå Tekniska Universitet, i 
samarbete med AssiDomän i Piteå och Piteå Renhållning. Examensarbetet planerades omfatta både 
förförsök och fältförsök. Det grönlutslam som undersöktes var från AssiDomän i Piteå. 

Vid förförsöken konstaterades att vattenkvoten på grönlutslammet var mycket hög, ca 160 % 
(motsvarande TS-halt 38,5 %), vilket innebar att materialet var svårt att packa och att en låg 
permeabilitet inte var möjlig att uppnå. 

Vid lakförsök (batchlakning med L/S = 10) erhölls följande halter och utlakning:  
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 Totalinnehåll 
mg/kg TS 

Halt i lakvatten vid 
lakförsök µg/l 

% urlakat av 
totalmängd 

Al 3620 4680 1,29 % 
As 0,3 <4,5  
Ba 408 12,6 0,03 % 
Cd 6,4 0,23 0,04 % 
Co 4,8 <0,9  
Cr 111 19,3 0,17 % 
Cu 95,1 <4,5  
Hg <0,04 <0,1  
Mn 1,0 <4,1  
Ni 91,9 5,31 0,06 % 
Pb 66,5 <2,75  
Zn 1350 26,2 0,02 % 

Permeabiliteten uppmättes till 2*10-8 m/s vid vattenkvot 112 % (TS-halt 47 %). Efter packning som 
gav vattenkvot på 52 % blev permeabiliteten 2,3*10-11 m/s. Genom en serie 
permeabilitetsmätningar fick man fram att för att uppnå permeabiliteten <1*10-9 m/s får 
vattenkvoten inte vara högre än 60 - 65 % (TS-halt lägre än 62 %).  

Det konstaterades även att provytan borde anläggas med grävmaskin, bl.a. för att använda skopan 
att packa med. De planerade fältförsöken genomfördes inte eftersom man bedömde att 
grönlutslammet inte gick att använda som tätskiktsmaterial. 

5 Laboratorieundersökningar 

I bl.a. två tidigare studier för SSVL har IVL utrett skogsindustrin avfall. Dessa studier har visat att 
grönlutslammet inte är något enhetligt avfall, utan sammansättning och egenskaper varierar från 
bruk till bruk. Baserat på litteraturstudien som redovisas ovan valdes på ett referensgruppsmöte 
valdes ut sex olika restprodukter för fortsatta studier (grönlutslam från tre bruk, fyllmedelsbaserad 
aska, samt aska från biobränsleeldning). De som valdes var: 
□ Grönlutslam från Norrsundets massabruk 
□ Grönlutslam från Östrand massabruk 
□ Grönlutslam från Iggesund pappersbruk 
□ Aska från AssiDomän Frövi pappersbruk från eldning av skogsbränslen, bl.a. bark 
□ Aska från Hylte bruk från eldning av reurpappersslam  
□ Aska från biobränsleeldat värmeverk (benämnt ”Mälarenergi”) 

De valda restprodukterna har undersökts avseende: 
□ kemisk sammansättning: huvudelement, tungmetaller, TS-halt, halt organiskt material, askhalt, 

pH, alkalinitet, etc. 
□ laktester – satsvisa, standardiserade laktester under olika förhållanden har genomförts. 
□ laktester – ytlakning,  för att studera utlakningen genom ytdiffusion. 
□ hydraulisk permeabilitet 
□ torktest – hur uppför sig materialet när det torkar. 
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5.1 Beskrivning av råmaterial 

5.1.1 Grönlutslam 

Grönlutslam uppkommer i sulfatmassabrukens återvinningssystem. Flisen kokas i en vätska kallad 
vitlut innehållande natriumhydroxid och natriumsulfid. Dessa kemikalier omvandlas vid kokningen 
men återvinns genom ett förfarande där den använda kokvätskan först indunstas och förbränns vid 
temperaturer över 1000 grader. Den uppkomna smältan löses upp och bildar grönlut som renas och 
kausticeras dvs blandas med bränd kalk. I denna process avskiljs grönlutslam. Grönlutslammen 
innehåller olika halter mesa (i princip kalciumkarbonat), beroende på hur mycket mesa som 
används som filterhjälpmedel då slammet avskiljs och olika TS-halt beroende på hur det avvattnas. 
Generellt sätt kan sägas att grönlutslam är ett inhomogent material som varierar mycket från bruk 
till bruk. 
 
Grönlutslammen i detta projekt valdes efter mesahalt; Norrsundets grönlutslam har låg mesahalt, 
Iggesund har hög mesahalt och Östrand mittemellan. Detta för att kunna se hur mesahalten 
påverkar egenskaperna hos slammen. 
 
Norrsundet 
Grönlutslammet avskiljs i klarnare och är tvättat i en press som installerades 2002. Grönlutslammet 
kan därför anses vältvättat och har en hög torrhalt, ca 50%. Ingen mesa blandas in i slammet. 
 
Östrand 
Förbränner då provet togs endast tjocklut i sodapannan och kör kampanjer 10-11 dygn barr och 2-3 
dygn löv. Provet är från barrkampanjen. På grönlutsfiltret läggs ett mesaskikt så grönlutslammet 
innehåller mesa. Förhållandet grönlutslam/ mesa är ungefär 1:1. Östrand kör idag [2006] endast 
barrmassa, eftersom provet togs från en barrkampanj så är dagens slam jämförbart med det slam 
som testats i försöken.  
 
Iggesund 
Iggesund har sedan starten av försöket ändrat sin process så att det grönlutslam man får idag liknar 
mer Östrands. Det slam som är testat är förhållandevis torrt och med en hög mesahalt. 

5.1.2 Askor 
 
Hylte 
Returaskan från Hylte är flygaska från den CFB-panna där bruket eldade sitt avloppsslam och 
svärtaslammet från avsvärtningen av returpapper. I pannan eldades då också en del returträ och kol. 
Askan härrör till största delen från fyllmedel i returpapperet, d v s krita och lera. Sammansättningen 
är ungefär 30 % SiO2; 20 % Al2O3; 30 % CaO. Det motsvarar ungefär 50 % lera; 30 % kalk och 10 
% talk. Kritan avger förstås största delen av sin koldioxid vid förbränningen och övergår till 
kalciumoxid eller reagerar med andra ämnen i askan. Även leran förändras förmodligen vid de 
temperaturer som råder i eldstaden, ca 750 ºC. Avloppsslammet innehöll 2002 kemslam (ca 18 % 
räknat på torrsubstansen) dvs slam som till stor del bestod av aluminiumflockar. Som ett överslag 
består askan till 89 % av rester från fyllmedel, 6 % av aska från träbränsle, 1,5 % kolaska, 2 % sand 
och 1,5 % rester från aluminiumflock (Al2O3).  
 
Sedan årsskiftet 2005/2006 har Hylte upphört att elda svärtaslammet i CFB-pannan utan lagrar det i 
avvaktan på att en annan panna ska bli färdig efter pågående konvertering till BFB. 
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AssiDomän Frövi  
Bränslet i pannan består av 50% barrbark. Resterande 50% är en blandning av ris, bränsleflis, 
lastpallar, fiberslam och bioslam. Under perioden har oljeförbrukningen varit 75 kg eldningsolja 
/timme.  
 
Mälarenergi:  
Pannan (CFB) eldas med blandat biobränsle. Askan är finkorning och med en låg restkolhalt 

5.2 Kemisk sammansättning 

Slam- och askanalyser har genomförts av Analytica (f.d. SGAB) i Luleå, dessutom gjordes extra 
analyser på tre av proverna av Sweco Ecoanalys för att studera vilka avvikelser i analyser som kunde 
förekomma p.g.a. provhantering, inhomogenitet i prover, analysosäkerhet, m.m. Resultaten visade 
inga större avvikelser mellan de två laboratorierna, i rapporten redovisas därför bara resultaten från 
Analytica. 

5.2.1 Resultat 

Resultatet visas i Tabell 1 (huvudelement eller makroelement) och Tabell 2 (mikroelement, främst 
tungmetaller).  

Det kan noteras att kalciumhalterna är olika i grönlutslammen beroende på mesahalt: Norrsundets 
grönlutslam har låg mesahalt, Iggesund har hög mesahalt och Östrand mittemellan. Två av 
grönlutslammen har relativt hög glödförlust (Norrsundet 28 % och Östrand ca 10 % av TS), medan 
Iggesund grönlutslam och askorna har relativt låga. Det verkar finnas ett omvänt förhållande mellan 
glödförlust och  mesahalt: hög glödförlust motsvarar låg kalciumhalt för grönlutslammen och låg 
glödförlust motsvarar hög kalciumhalt. Glödförlusten är mätt vid 550oC. Det är osäkert om 
glödförlusten är tecken på organiskt innehåll eller flyktiga oorganiska föreningar. Troligen beror det 
på stor andel elementärt kol i svartslammet (svartslam = grönlutslam- mesa). 
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Tabell 1. Analys av grönlutslam och askor, huvudelement  

 Torrsubstans, glödförlust 
och askhalt 

        Huvudelement 

 TS GF Aska Al Ca Fe K Mg Mn Na P Si Ti 
 % av 

våtvikt 
% av TS % av TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

Norrsundet GLS 40,6 28,1 72,9 5 660 168 000 5 600 7 800 35 200 16 700 80 900 1 300 5 050 110 

Östrand GLS 44,8 11,2 90,8 2 408 231 000 3 010 3 600 71 200* 31 400 72 500 2 880 2 200 83 

Iggesund GLS 74,9 3,9 95,8 2 610 347 000 2 160 3 400 17 200 4 500 26 900 2 400 2 100 100 

AssiDomän Frövi 
skogsaska 

98,2 4,3 95,7 55 000 165 000 17 900 37 200 14 800 6 500 13 300 8 030 181 000 5 040 

Mälarenergi, 
energiaska 

99,8 0 100 55 600 182 000 47 700 29 500 19 800 4 900 9 600 7 680 169 000 2 790 

Hylte, returaska 100,1 0 100 74 600 306 000 9 650 6 300 35 900 630 5 600 2 040 131 000 3 030 
 
* Den relativt höga Mg-halten beror på att Mg tillsätts i blekprocessen 

Tabell 2. Analys av grönlutslam och aska, mikroelement 

 As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb S Sn Sr V Zn 

 mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

Mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

Norrsundet GLS 0,153 228 <0,4 9,63 5,04 118 106 0,297 <0,4 62,9 11,5 25800 <20 173 3,71 1070 

Östrand GLS 0,319 780 <0,5 14,3 6,42 112 171 0,209 <5 62,1 15 21700 <20 403 <2 3160 

Iggesund GLS 0,392 187 <0,5 1,75 2,3 34,2 43,7 0,234 <5 <5 9,44 9120 <20 235 2,27 565 

AssiDomän Frövi 
skogsaska 

55,8 1290 1,15 6,9 15,7 378 220 0,256 11,4 131 231 11100 <20 420 47,9 2420 

Mälarenergi, 
energiaska 

8,72 1370 3,47 5,75 18,1 11,7 97,1 0,895 13,9 59,1 91,7 22200 <20 653 98,1 618 

Hylte, returaska 51,2 578 1,56 1,53 9,16 159 650 0,11 5,91 69 109 4830 <20 573 27,4 881 
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5.3 Laktester 

Laktester har genomförts enligt tre olika metoder.  

- BLT (Batch-Leaching-Test) som är en satsvis lakning av uppslammat prov som baseras på en 
internationell standard (pr EN 12457-4) med en modifierad separation av vätskefasen efter 
lakningen (centrifugering i stället för att filtrering). Testen genomförs i en sats med 24 h laktid 
under omröring och med en vattenmängd på 10 gånger provmängden. 

- AVA (Availability test eller tillgänglighetstest) är en metod som har utvecklats i Holland (NEN 
7341) för att undersöka den maximala lakbarheten är en variant på satsvis lakning av 
uppslammat prov. Förändringar av olika försöksparametrar är möjliga för att anpassa testet till 
de förväntade ”värsta” förhållanden. Enligt standarden sker lakning i 2 steg med en pH-
sänkning mellan stegen – första steget sker vid pH 7 och andra steget vid pH 4. Det används 
50 gånger mer vatten än fast prov. 

- Ytutlakningstest eller diffusionslakningstest som mäter utlakning från en yta. Metoden baseras 
på en standardiserad testmetod för stabiliserade avfallsblock som har utvecklats i Holland 
(NEN 7345). Det genomförs en sekventiell lakning av materialet i surgjort vatten (till pH 4 
med HNO3) under maximalt 64 dagar. Provvätskan byts ut med bestämda mellanrum. man 
rekommenderar 0.25, 1, 2.25, 4, 9, 16 och 36 och 64 dygn räknat från start, men man kan göra 
avsteg med ±10% av respektive period. Lakningen utförs i stillastående prov (utan 
omrörning).  
 Ytutlakningstesten gjordes på följande sätt. Avfallsprovet vättes först med en liten mängd 
vatten för att få en formbar pasta. Proverna formades i en petriskål med diameter 140 mm och 
höjd 18 mm. Därefter sänktes formarna ned i runda glasbägare till vilka 1,25 l lakvätska 
tillsattes. Vätska byttes efter 0.25, 1, 2.25, 4, 9, 18 och 39 dagar. Varje provkropp hade bara en 
yta, överytan, som exponerades mot lakvätskan. Uttagna vattenprover centrifugerades. 
Centrifugeringen utfördes för att avskilja partiklar > 0,45 µm.  

5.3.1 Resultat 

Resultaten från laktesterna visas i tabellform i Bilaga 1. 

Några kommentarer: 
 
BLT-test 

För BLT-testen i Tabell 3 bör det noteras att många av halterna låg under detektionsgränsen, varför 
det är svårt att dra alltför långtgående kvantitativa slutsatser. För de flesta material visade resultatet 
att halterna i lakvattnet var låga och att utlakningsgraden (andel utlakat av respektive element) var 
låg. Arsenik visar för ett av proverna på hög utlakningsgrad, men det beror på att halten arsenik i 
materialet var mycket låg. 

Ett sätt att utvärdera resultatet från en BLT-lakning är att jämföra halterna i lakvattnet med någon 
form av referensvärden. Här har vi valt att jämföra halterna med Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det skall noteras att det inte är möjligt att dra några 
slutsatser om lakvattnen är för förorenade eller inte utan att det är just en jämförelse. Eftersom 
laktesten inte avspeglar utlakningen från en verklig deponi och de värden vi jämför med avser 
vatten i naturen ska man inte dra alltför långtgående slutsatser. Resultatet antyder dock följande: 
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- För arsenik motsvarar halten i lakvattnen för alla prover klass 2 eller klass 3 (Låg halt 
respektive Måttligt hög halt) 

- För kadmium motsvarar samtliga lakvatten klass 3 (Måttlig hög halt) 

- För krom motsvarar lakvattnen från vedaskorna (”skogsaska” från AssiDomän Frövi och 
”energiaska” från Mälarenergi ) klass 5 (Mycket hög halt), medan övriga prover motsvarar klass 
3 (Måttligt hög halt). 

- För nickel motsvarar lakvattnen från samtliga prover klass 3 (Måttlig hög halt). 

- För bly är det svårt att dra säkra slutsatser eftersom analysosäkerheten är för stor. Det som kan 
konstateras är att ”skogsaska” från AssiDomän Frövi motsvarar klass 5 (Mycket hög halt). 

- För zink ger lakvatten från skogsaska AssiDomän Frövi och grönlutslam Iggesund klass 5 
(Mycket höga halter), medan övriga motsvarar klass 2 (Låg halt) eller klass 3 (Måttligt hög 
halt). 

 
Tillgänglighetstest 
Tillgänglighetstesten (AVA) visar som förväntat högre utlakning än BLT-testen. Det bör observeras 
att resultatet är svårtolkat för flera element eftersom halterna i lakvattnet i många fall låg under 
detektionsgränsen. Exempelvis är utlakningsgraden för arsenik osäker för alla tre grönlutslammen 
beroende på att halten i provet är låg och att halten i lakvattnet låg under eller nära 
detektionsgränsen. Även för kvicksilver är resultaten svårtolkade eftersom halterna för alla prov 
ligger under eller nära detektionsgränsen. Generellt är det låga halter tillgängligt för utlakning. Zink 
är det element som visar störst tillgänglighet för flertalet av materialen. 
 
Ytutlakning 
Flera av resultatserierna är svårtolkbara eftersom många värden ligger under detektionsgränserna. 
Det går i dessa fall inte att avgöra om utlakningen är diffusionsstyrd, utlösningsstyrd eller styrd av 
någon annan mekanism. Att en lakning är diffusionsstyrd innebär att den styrs genom diffusion och 
inte genom vattentransport genom materialet. Det innebär att det är flera steg som behövs för att 
ett ämne ska befinna sig i den "fria" vattenfasen. Ämnet ska diffundera till ytan, löses upp vid 
ytskicktet och transporteras till den fria vattenfasen. Det är alltså diffusionen i den fasta fasen som 
avgör hur mycket som lakas och inte ämnets löslighet i vatten. Vilket gör att ämnen som är 
diffusionsstyrda kan antas laka ur i mindre omfattning än de som inte är det.  

De resultat som gått att få fram är: 
 
Arsenik 
Flera av proverna visade på halter under detektionsgränsen och är därför svåra att tolka. För Hylte 
visar riktningskoefficienten ≈ 0,5 men med relativt stor standardavvikelse vilket gör att det är 
statistiskt osäker iakttagelse. För blandningen Östrand+Hylte ligger riktningskoefficienten kring ≈ 
0,3 vilket tyder på att utlakningen för arsenik inte är diffusionsstyrd. 
 
Kobolt 
Endast för Iggesund blev kurvorna plottningsbara. Riktningskoefficienten är ≈ 0,35 men 
standardavvikelsen hög så att det är svårt att dra några säkra slutsatser. 
 
Krom 
För Östrand låg halterna under detektionsgränsen så att inget kan uttolkas. För övriga prover var 
riktningskoefficineten kring ≈ 0,5 vilket tyder på att utlakningen av krom är diffusionsstyrd. 
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Koppar 
För Östrand, Iggesund samt blandningen Östrand-Hylte ligger riktningskoefficienten kring ≈ 0,5. 
Standardavvikelsen för de beräknade utlakningarna är höga. Mycket antyder att utlakningen är 
diffusionsstyrd, men det är med stor osäkerhet. 
 
Nickel 
Resultaten är svåra att tolka eftersom halterna i många fall låg under detektionsgränsen. För 
Östrand finns ett visst samband men riktningskoefficienten är ≈ 0,2 vilket tyder på att utlakningen i 
detta fall inte är diffusionsstyrd. 
 
Bly 
För bly låg halterna i många fall under detektionsgränsen. Kurvorna är svårtolkade. 
 
Zink 
För Östrand och Östrand+Hylte ligger riktningskoefficienten under 0,3 dessutom med hög 
standardavvikelse. Det går här inte att dra några slutsatser. 
 
Kalcium 
Kurvorna visar ett samband mellan tid och utlakning. Riktningskoefficienterna ligger dock omkring 
≈ 0,3 vilket tyder på att utlakningen inte är diffusionsstyrd. 

5.3.2 Permeabilitetstest 

Permeabiliteten har bestämds med prov i perkolationsrör med variabel tryckhöjd. Perkolationsröret 
har samma diameter för prov och vattenbehållare. Permeabiliteten beräknas genom 
 
K = A2/A1 * I /t * ln(h0/h1) (5) 
  

K = permeabiliteten, m/s 
A2 = diameter för vattenbehållare, m 
A1= diameter för för prov, m 
I = Provets höjd, m 
t = tid, s 
h0 = tryckhöjd vid början, m 
h1 = tryckhöjd vid stopptiden t1, m  

Provtiden var tre dygn. Permeabiliteten ändrades med tiden för vissa prov.  

5.3.2.1 Resultat 

Resultatet visas i Tabell 3. 
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Tabell 3. Resultat av  permeabilitetstester 

 Permeabilite
t vid start 
m/s 

Permeabilitet 
efter tre 
dagar, m/s 

Kommentar 

Grönlutslam 
Norrsundet 

1* 10-6 1* 10-6 Svart. Provet visade ingen förändring med tiden. 
Provet hade inte hårdnat vid färdigt försök* 

Grönlutslam 
Östrand 

4 * 10-8 1 * 10-8 Gråflammigt prov. Provet förändrades med 
tiden. Provet hade inte hårdnat vid provets 
slut.* 

Grönlutslam 
Iggesund 

2 * 10 –7 2 * 10 –7 Grått. Provet förändrades inte med tiden. 
Provet hade inte hårdnat vid färdigt försök* 

Aska AssiDomän 
Frövi 

1 * 10-6 3 * 10-7 Mörkt. Provet visade viss förändring med tiden. 
Provet var nästan hårt efter färdigt försök 

Aska Mälarenergi 4 * 10-7 2 * 10-7 Ljust. Provet visade viss förändring med tiden. 
Provet var nästan hårt efter färdigt försök. 

Aska Hylte 1 * 10-7 1 * 10-8  - 
<10-10 

Ljust. Provet visade förändring med tiden. Vid 
provslut var provet ”impermeabelt” (ej 
registrerbar permeabilitet). Provet hade 
hårdnat/cementerat efter färdigt försök. 

*Att provet inte härdad är att betrakta som en god egenskap i tätskiktsammanhang då man önskar att tätskiktet ska 
förbli elastiskt även efter utläggningen. 

Det bör observeras att analyserna utfördes på opackade och obehandlade prov. Genom packning 
och genom att reglera vattenkvoten kan lägre permeabiliteter erhållas. De erhållna permeabiliterna 
kan därför ses som ett ”lägsta värde”. Enligt laboratoriet som utförde testet (Geo Markservice) kan 
man i fält erhålla minst 10 gånger lägre permeabilitet. 

5.3.3 Torktest  

För att testa hur restprodukterna uppför sig då de torkar utvecklade vi en testprocedur. Proceduren 
gick ut på att försiktigt torka och iakttaga svällning, krympning och sprickbildning. 
Tillvägagångssättet var följande: 
 
□ Provmaterialet blandades med vatten till en ”smetliknande” konsistens. 
□ En 2 cm tjock kaka av respektive prov breddes ut på en plåt enligt given mall (för att kunna se 

svällning och krympning). 
□ Provet sattes in i torkugn  40°C i sex timmar. 
□ Efter 6 timmar undersöktes provet vad gäller sprickbildning, svällning, krympning.: Provet 

fotograferas (provmärkning 6 h). 
□ Provet fick stå över natten i torkugn 40°C. 
□ Provet undersöktes vad gäller sprickbildning, svällning, krympning. Provet fotograferades 

(provmärkning 23 h). 
□ Temperaturen i ugnen höjdes till 60°C och fick stå i 6 timmar. 
□ Provet undersöktes vad gäller sprickbildning, svällning, krympning. Provet fotograferades 

(provmärkning 29 h). 
□ Temperaturen höjdes till 70°C och provet fick stå ett dygn. Provet undersöktes vad gäller 

sprickbildning, svällning, krympning. Provet fotograferades (provmärkning 47 h). 
□ Provet fick sedan stå i en vecka i ugn med 70°C och undersöktes vad gäller sprickbildning, 

svällning/krympning. 
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Samtidigt gjordes nollprov, d.v.s. provmaterialen blandat med vatten fick stå i rumstemperatur 
under samma tid som ugnsproven. Syftet med detta var att se om någon påtaglig skillnad inträdde 
om proverna torkade snabbt jämfört i rumstemperatur. 

Torktestet icensätter en situation som det inte är troligt att den kommer uppstå i ett tätskikt i fält, 
eftersom tätskiktet då är så långt ner i marken och alltså inte, i normala fall, borde utsättas för torka. 
Dock är det av relevans att undersöka torkningsegenskaperna i alla fall då man på så sätt får 
ytterligare förståelse för materialen och också undersöker materialen ur ett extremperspektiv. 

5.3.3.1 Resultat 

Resultatet efter 47 timmar visas i Figur 1. 

Resultatet från behandlingen i torkugn visar att AssiDomän Frövi aska, Norrsundet grönlutslam 
och Östrand grönlutslam är sprickbenägna och krympningsbenägna. Sprickbenägenheten började 
märkas efter redan 6 timmar, d.v.s. redan vid 40°C. Däremot är Iggesund grönlutslam, Hylte aska 
och Mälarenergi aska mer hållbara så att krympning och sprickning inte sker. 

Testet är ett sätt att försöka påskynda ett naturligt torkningsförlopp. Ett tätskiktsmaterial kan i ett 
reellt fall råka ut för långvarig torka. Sprickbildnings- och krympningstendensen visar då på att 
genomsläppliga sprickor då lätt kan bildas i tätskiktet. De material som är sprickningsbenägna i 
testet kan alltså vara sprickningsbenägna i ett reellt fall. Det kan dock diskuteras hur allvarlig denna 
tendens är – så länge det är torrt kommer inte heller något lakvatten samt att ett tätskikt inte anses 
torka ut under normala betingelser. 

Torkningen på nollprovet borde vara mer likt ett torkningsförlopp som skulle kunna ske i en 
deponi. Vid det förloppet visar askorna liten benägenhet att spricka medan slammen spricker mer.  

 
Norrsundet grönlutslam, rumstemperatur 47 
timmar 

 
Norrsundet grönlutslam, 47 timmar i torkugn 
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Östrand grönlutslam, 47 timmar i 
rumstemperatur 

 
Östrand grönlutslam, 47 timmar i torkugn 

 
Iggesund grönlutslam, 47 timmar i 
rumstemperatur 

 
Iggesund grönlutslam , 47 timmar i torkugn 
 

 
AssiDomän Frövi skogsaska, 47 timmar i 
rumstemperatur 
 

 
AssiDomän Frövi skogsaska,  47 timmar i 
torkugn 
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Mälarenergi aska, 47 timmar i rumstemperatur 

 
Mälarenergi aska , 47 timmar i torkugn 

 
Hylte returaska, 47 timmar i rumstemperatur 

 
Hylte returaska, 47 timmar i torkugn 

Figur 1. Resultat av plåttest efter 47 timmar 

5.3.4 Diskussion kring labtester 

Av sammansättningsanalyserna kan noteras att några av grönlutslammen har relativt hög glödförlust 
(>10 %) vilket kan tyda på innehåll av organisk substans eller med tanke på deras ursprung mer 
troligen elementärt kol. Det innebär att risken för förändringar i samband med biologisk aktivitet är 
liten. För övrigt visar sammansättningen att halterna av tungmetaller är förhållandevis låga. 

Laktesterna visade att samtliga material har låg lakningsbenägenhet. Halterna i BLT-testens 
lakvatten motsvarade i de flesta fall ”måttligt hög halt” enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Askorna visade på lite högre halter i lakvattnet än 
grönlutslammet. Med detta har inte tagits ställning till om detta är acceptabla halter eller inte. De två 
första laktesterna bör lösa ut mycket mer material än man kan vänta sig av ett relativt tätt material i 
verkligheten. Ytlakningstestet är mer relevant. Frågan är vad Naturvårdsverket ska acceptera i 
lakvatten, en deponi ska ju enligt Naturvårdsverket vara ett passivt system. En kommentar till detta 
är att leror och andra tätmaterial som används också lakar, men att detta är dåligt undersökt. En 
litteraturstudie är kanske nödvändig för att kartlägga detta. BLT-testen visade inget material som var 
direkt olämpligt som tätmaterial. 
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Tillgänglighetstesten visade att tillgängligheten var låg för de studerade elementen för alla 
materialen. Störst tillgänglighet visade zink. Tillgänglighetstesten visade inget material som var 
direkt olämpligt som tätmaterial.  

Permeabilitetsstesterna visar på ett mer svårtolkat resultat. De flesta material hade relativt hög 
permeabilitet. Det var alltså inte så bra resultat som vi förväntat, detta beror troligtvis på att proven 
inte packats och att inte vattenkvoten varit optimal. Det provet som gjorts är kolonnförsök, så en 
stor felkälla kan vara att vatten rinner längs kanaler mellan material och vägg på kolonnen. Det går 
dock att uppnå lägre permeabiliteter i fält. Det är också känt från andra försök att olika laboratorier 
kan visa upp olika permeabilitetsresultat (på ett och samma material). Genom tester i större skala 
går det att få en bättre kunskap hur material uppför sig i fält. 

Resultatet av torktesterna visade att AssiDomän Frövi aska, Norrsundet grönlutslam och Östrand 
är sprickbenägna och krympningsbenägna. Sprickbenägenheten började märkas efter redan 6 
timmar. Däremot är Iggesund grönlutslam, Hylte aska och Mälarenergi aska mer hållbara så att 
krympning och sprickning inte sker. Återigen kan koppling göras till lera som används idag. Leran 
torkar på samma sätt som slammen, d.v.s. att sprickbildning och krympning kan förekomma. 
Täckskiktet spelar därför viktig roll för att hålla kvar fukten i tätskiktet, både för lera och för 
grönlutslam och aska. Detta gör att risken för uttorkning bör tas i beaktning i det långa 
perspektivet. I en normalt fungerande deponi utsätts dock inte tätskiktet för torka. 

I Tabell 4 görs en översiktlig jämförelse mellan de olika avfallens egenskaper. 

Tabell 4. Översiktlig jämförelse mellan de olika avfallens egenskaper. (+ betyder bra egenskaper, 0 
betyder godtagbara egenskaper, - betyder olämpliga egenskaper) 

 Grönlutslam 
Norrsundet 

Grönlutslam 
Östrand 

Grönlutslam 
Iggesund 

Aska 
Frövi 

Aska 
Mälarenergi 

Aska Hylte 

Samman-
sättning 1) 

0 0 0 0 0 0 

Laktest BLT 
2) 

+ + + + + + 

Laktest 
tillgänglig-
hetstest 3) 

0 0 0 0 0 0 

Laktest, 
ytutlakning 
3) 

0 0 0 0 0 0 

Permeabili-
tet 4) 

- 0 - - - + 

Torktest 5) 0 0 + 0 + + 

Anmärkningar: 

1) Alla material bedöms som ungefär likvärda med godtagbara egenskaper. Det som gör att de inte klassas som ”bra 
egenskaper” är att samtliga material innehåller alkalimetaller som är lättlösliga. 

2)  Alla material klassas som ”bra egenskaper” (+), halterna skiljer sig inte nämnvärt från ett ordinarie lakvatten. 

3)  Alla material bedöms som ”godtagbara”. Alla material skulle möjligen klassas som ”bra egenskaper” (+) 

4) Permeabilitet kring 10-8 m/s har gett ”godtagbara egenskaper” (0), permeabilitet kring 10-6 - 10-7 m/s har gett 
”olämpliga egenskaper” (-). Permeabilitet kring 10-9 m/s har gett ”bra egenskaper” (+)  

5) Där sprickbildning påvisats ges ”olämpliga egenskaper” (-), vilket inte gäller med en bra fukthållande täckning. 
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6 Fältförsök 

Vid referensgruppsmötet i april 2003 diskuterades det fortsatta upplägget. Ursprungligen var idén 
att vi först skulle genomföra lysimetertester (<1 m storlek) och sedan större fältförsök. På mötet 
beslutades att vi skulle göra ett mer storskaligt lysimeterförsök/fältförsök. Försöksplatsen valdes av 
referensgruppen till Skärnästippen på Iggesunds Bruk. Även konstruktionen av försökscellerna 
diskuterades. 

Målen med fältförsöken är: 

□ Jämföra utfallen av laboratorietester och fälttester. 

□ Undersöka restprodukternas genomsläpplighet för vatten i fält, d.v.s. hur mycket perkolation 
erhålls (enligt deponeringsförordningen är kravet på ett tätskiktssystem att högst 50 l/m2,år 
lakvatten bildas. 

□ Undersöka vilken utlakning som erhålls från de upplagda materialen. Både ytutlakning (vatten 
som rinner över den täta ytan) och perkolationsutlakning (det vatten som perkolerar genom 
tätskiktet) ska mätas. Både mängd vatten och halter av utlakade ämnen ska mätas. 

□ Få praktiska erfarenheter hur materialen bör hanteras. 

Mätningarna har pågått from juli 2003 tom vintern 2005. 

6.1 Lokalisering 

Försöken genomförs vid Skärnästippen vid Iggesunds Bruk. Deponering på tippen avslutades 1998. 
Deponin har ett uppsamlingssystem för lakvattnet där lakvattnet leds till brukets avloppsrenings-
anläggning. 

Länsstyrelsen i Gävleborg har genom ett samrådsförfarande godkänt lokaliseringen av försöket. 

6.2 Avfall som har testas 

Följande material har testas som tätskikt: 
□ Mälarenergi aska (aska från CFB-ugn med förbränning av biobränsle) 
□ Blandning Östrand grönlutslam och Mälarenergi aska 
□ Östrand grönlutslam 
□ Iggesund grönlutslam3  
□ Fällningsslam från Iggesund4 
□ Ett referensprov (med bara dräneringsmaterial och täckmaterial) 

                                                      
3 OBS Iggesund har sedan detta försök påbörjats ändrat sin process så att grönlutslammet ändrat egenskaper något. I denna rapport 
avses det gamla grönlutslammet. 
4 Detta avfall ingår inte i SSVL-/Naturvårdsverksprojektet utan finansieras av Iggesunds Bruk vid sidan av projektet. 
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6.3 Provytor 

Under maj-juli 2003 byggdes sex olika testceller/lysimetrar, vardera med storleken 5 x 5 m med 1 m 
höga sarger. Cellerna är gjorda i plastduk (PVC) och ligger med ca 1 m mellanrum. De är också 
förlagda på svagt sluttande mark (avvägd lutning 1:10). Se Figur 2. Varje cell har fyllts med (från 
botten räknat): 
□ Dräneringsmaterial, samt dräneringsledning för uppsamling av perkolerat lakvatten (som 

perkolerat genom tätskiktet). Dräneringsskiktet är ca 0,25 - 0,3 m tjockt 
□ Tätskikt av olika provmaterial. Tätskiktet är ca 0,3 m tjockt. 
□ Dräneringsskikt ca 0,25 - 0,3 m tjockt, med dräneringsledning för avledning av 

nederbördsvatten. 
□ Sluttäckning med jordmaterial. Täckskiktet är ca 1 m högt. 
□ Mellan varje skikt enligt ovan lades geotextil. 
 

Dräneringsskikt
Tätskikt

Nederbördsvatten A

Evaporation

Ytavrinning

Vatten som rinner genom täckskiktet samlas
upp i det övre dräneringsskiktet och leds ut
via dränerings- och rörsystem 1.
Benämns ytlakvatten B

Lakvatten eller perkolationsvatten som
rinner genom tätskiktet samlas upp i det
undre dräneringsskiktet och leds ut via
dränerings- och rörsystem 2.
Benämns perkolationslakvatten C.

Dränerings- och
rörsystem 1

Dränerings- och rörsystem 2

B

C

D

Täckskikt

 
Figur 2. Översiktlig konstruktion av försöksceller. 

6.4 Uppbyggnad  

Provytorna A – E är uppbyggda enligt följande princip (se Figur 3 – 7 ):  
 
1.  Underst lades plastduk för att möjliggöra uppsamling av perkolationsvatten. Dukarna är 

uppvikta 1 m längs kanterna och svetsade i hörnen. 

 
Figur 3. Iordningställande av underlag samt utläggning av plastceller 
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2. Över duken har lagts ett dräneringsskikt (tvättad makadam 16 – 32 mm) för att tillsammans 
med den underliggande duken möjliggöra uppsamling av perkolationsvatten. Dräneringsrör 
lades framtill i cellen vid lägsta punkten och med anslutning till rör utanför, se Figur 4. 

 
Figur 4. Det undre dräneringsskiktet.  

3. Ovanpå dräneringsskiktet lades tätskiktet (provmaterialen). Geotextil lades mellan 
dräneringsmaterial och tätskiktsmaterial. Tätskiktet lades med en svag upphöjning längs 
kanterna för att minska risken att vatten rinner längs väggen. I framkanten (lägsta punkten) 
gjordes en kraftigare upphöjning. Se Figur 5.  

 
Figur 5. Utläggning av tätskikt. 

4.  Ovanpå tätskiktet lades ett ytterligare dräneringsskikt med geotextil emellan. Dräneringsrör 
lades i framkanten (lägsta punkten) med anslutning till rör utanför, se Figur 6. 

 
Figur 6. Utläggning av övre dräneringsskikt 

5. Ovanpå dräneringsskiktet lades täckmassa av renserigrus. Geotextil läggs mellan de två 
lagren.  
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Figur 7. Täckning av celler 

Provyta F (referensprov) byggs upp utan tätskikt och därmed med bara ett dubbelt dräneringsskikt: 
1. Plast-/eller gummiduk i botten 
2. Dräneringsskikt (dubbelt), med dräneringsrör för uppsamling av vatten. 
3. Täckskikt med geotextil mot dräneringsskiktet. 
 
Hela raden av celler täcks sedan med renserigrus. Cellraden så att den ser ut som en lång limpa. 
Renserigrus uppstår när råvaran tvättas och består av grus och bark. 

6.4.1 Vattenflöden 

Principen för uppsamling av vatten visas i figur 8. Hur slangarna fästs in och uppsamlingstunnorna 
visas i figur 9. Nederbördsvatten rinner av på ytan, avdunstar eller rinner ner genom det översta 
täckskiktet. Det vatten som sedan rinner ovanpå tätskiktet kallas för ytavrinningsvatten och det 
vatten som perkolerar genom tätskiktet kallas för lakvatten.  
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Plaströr

Plast eller gummiduk

Dräneringsrör ∅ 50 mm

Dräneringsgrus

Tätskiktsmaterial

Dräneringsrör över
hela bredden

Rörsystem leder till
uppsamlingstank

Tätad genomföring
genom plastduk

  

Figur 8. Uppsamling av vatten 

 

 
Figur 9.  Uppsamlingssystem för lakvatten: a) genomföring genom plastduk, b) dräneringsslang inne i cell, 

och c) fat för uppsamling av lakvatten. 
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Provytorna är utformade så att ytavrinningsvattnet och lakvattnet kan samlas upp separat för varje 
material. Ytavrinningvattnet har runnit över tätskiktet och kan genom ytutlakning blivit förorenat. 
Lakvattnet har perkolerat genom tätskiktet (avfallsmaterialet) och därigenom blivit förorenat. 
Vattenflödena samlas upp i fat, ur vilka prov kan tas för analyser och mängden mätas. 

Slangarna är märkta enl system XY, där X är bäddnumret och Y = 1 om det är nedersta slangen 
(dvs lakvattnet) eller Y = 2 om det är den översta slangen (dvs ytavrinningsvattnet)  

De vattenflöden som erhålls enligt teorin är ungefärligen: 
- Nederbördsvatten A ≈ ca 600 l/m2,år 
- Avrinningsvatten C ≈ 360 l/m2,år (normal årsavrinning vid Norrlandskusten) 
- Perkolationsvatten D ≈ 50 l/m2,år (enligt krav på tätskikt) 

De blå tunnorna har under försökets gång bytts ut till enkubiks plastfat. 

6.4.2 Mängder 

I varje cell ryms ca 12,5 m3 avfall som bedöms motsvara ca 15 ton. Hela provanläggningen rymmer 
massor enligt Tabell 5. 

Tabell 5. Mängder av material 

 A B C D E F TOTALT 

Avfall        
Mälarenergi 
aska  

15 ton 7,5 ton*     22,5 
ton 

Östrand 
grönlutslam 

 7,5 ton* 15 ton    22,5 
ton 

Iggesund 
grönlutslam 

   15 ton   15 ton 

Fällningsslam 
från Iggesund5 

    15 ton  15 ton 

Ett referensprov         
Dräneringsgrus 
(fördelat på två 
lager) 

12,5 m3 12,5 m3 12,5 m3 12,5 m3 12,5 m3 12,5 m3 75 m3 

Täckmassor 
(renserigrus) 

      ca 600 
m3 

* Blandat 1:1 

6.5 Praktiska erfarenheter från uppbyggnad och 
utläggning 

Cell 1 (Aska från Mälarenergi): 
Svårt då dukarna som används som plastcell i sig inte är styva utan kalvar när de fylls med material. 
Detta försvårar mätning av tjockleken på skikten. För att inte sidorna ska bukta allt för mycket (så 
att sidorna inte räcker till) måste man samtidigt fylla på från utsidan med stadgande material vilket 
gör arbetet mer komplicerat och tidskrävande än nödvändigt. Idén väcks att man istället kan bygga 
någon form av ställning för bäddarna att fästa duken i.  

                                                      
5 Detta avfall ingår inte i SSVL-/Naturvårdsverksprojektet utan finansieras av Iggesunds Bruk vid sidan av projektet. 
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Askan trycks med skopan. 

Cell 2 (Blandning av grönlutslam från Östrand och aska från Mälarenergi): 
Ställningar byggs för att hålla upp duken. Skivor i hörnen med slåar emellan. Dukarna ”skruvas” 
fast mha en planka från vardera hållet (slå plus extra planka). Möjligtvis att det kan bli veck på 
botten av ”karet”. Bara att fylla i samt efterhand fylla upp på utsidan. Slammet och askan blandas i 
en traktorskopa avsedd för siktning. Tidskrävande process som inte ger en optimal blandning 
grönlutslam förekommer fortfarande i klumpar. Materialet blir vid utläggning riktigt hårt/stumt. 
Pressas med skopan. Har dagen efter fortfarande inte brunnit.  

Missöde vid i fyllning mellan cell 2 och 3, traktorn håller på att välta, i ”fallet” slår skopan sönder 
ena väggen på bädd 2. Då den ger sig och inte är tillräckligt stagad på utsidan viker sig pressen och 
det övre dräneringslagret faller ner och blandar sig med tätskiktet som även det rasar lite i kanten. 
Bädden lagas genom att singlet (dräneringen) grävs bort och pressen spänns upp igen, tätskiktet 
fylls i med blandningen, singel läggs på ovanpå. Troligen kommer detta inte att ha någon inverkan 
på provutgången. Vissa singelrester i tätskiktet, men de bör ligga så långt ner att de inte ger någon 
effekt. 

Det är något svårt att få slangarna för vattenuppsamling att sitta fast. Silikonet hinner inte torka och 
fäster inte så bra på pressen och hinner inte heller torka innan belastning sker. Risk för läckage i 
skarven mellan dräneringsslang och kopplingsmuff. Förhoppningsvis fixeras slangarna av de 
pålagda massorna. Det blir omöjligt att kontrollera om de sitter som de ska när massorna lagts på.  

Cell 3 (Grönlutslam från Östrand): 
Slammet är som blålera, löst i konsistensen. Svårt att gå på för att fylla igen i kanterna (där skopan 
har svårt att komma åt). Man fastnar som i dy. Mer lättutsmetat än förväntat, inga problem att släta 
ut och pressa det med skopan. Påverkas troligen mycket av tyngden ovanpå, dvs pressas ihop 
ytterligare. Verkar som ett tätt material. Går dock inte att köra på med traktor eller liknande när det 
är utlagt. 

Cell 4 (Grönlutslam från Iggesund): 
Grönlutslam från Iggesund har en högre torrhalt än det från Östrand. Mer likt blandningen 
aska/grönlutslam i bädd 2. Regn som kom under natten då bädden endast var fylld med dryga en 
skopa singel har runnit ut genom dräneringsslangen. Slammet pressas med skopan. 

Cell 5 (Fällningsslam från Iggesund):  
Regn under natten som har lagt sig i den ofyllda bädden. Kommer fram till att lutningen inte är 
optimal. Tömmer ut vattnet och drar upp samt vrider bädden så att utrinning ska ske åt andra 
hållet.  

Materialet packas mycket bara när man kliver på det. Går åt mycket för att fylla. Fuktigt material, 
ger avtryck på geotextilen när man står på det. Går förmodligen inte att köra på med traktor, beror 
dock förmodligen på hur hårt det packas, nu trycks det med skopan. Slammet är inte geggigt som 
Östrands grönlutslam. 
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6.6 Provtagning och analys 

Anläggningen har tittats till så gott som dagligen av Bengt Jakobsson som på Iggesunds bruk bland 
annat är ansvarig för tillsynen av lakvattnet från deponin. Han har skött provtagningen och 
tömningen av tunnorna samt regnmätar avläsning. 

Provtagning och tömning har gått till enligt följande: 

När någon av tunnorna har blivit fylld till 75-80 % så har Bengt hämtat flaskor hos Bengt-Arne 
Wexell för att ta prov i. Först noterades nivån (dvs antal liter) i de tunnor som var aktuella för 
tömning. Flaskorna märktes sedan med den kod som slangarna är märkta med samt datum för 
provtagningen. Flaskorna fylldes sedan på direkt från tunnan.  

Första sommaren, 2003, så hade Bengt en liten bensindriven pump och ett antal tunnor som han 
pumpade över innehållet ur provtunnorna till och detta kördes med hjälp av en traktor ner och 
tömdes i lakbassängen på nedre sidan av deponin och därifrån fick detta följa ordinarie 
lakvattensystem in till fabriken och vidare upp till den luftade dammen. Detta handhavande gjorde 
att många människor blev inblandade och gjorde att tunnorna som skulle köras inte blev flyttade, 
eller blev bortglömda eller av någon anledning var fulla med vätskor nästa gång som det skulle 
tömmas.  

Med anledning av detta ändrades rutinen till att en slamsugningsbil var med och direkt sög ur 
tunnorna när provtagningen var klar och sedan körde detta in till pumpstationen och tömde där i 
stället. Detta innebar en otroligt mycket enklare och smidigare hantering för Bengt då inte så många 
var inblandade i denna bit och framför allt så slapp man hålla på och kladda med slangar och pump 
och tunnor. 

Proverna har sedan skickats till IVL tillsammans med protokoll för vatten- och nederbördsmängder, 
och förvarats i kylrum tills dess att respektive års mätningar har varit klara och årsproverna har 
blandats ihop. Årsproverna blandas flödesproportionerligt med hänsyn till hur mycket vatten som 
har tömts ur tunnan totalt och hur mycket vatten som tömdes ur tunnan då det enskilda provet togs. 
Proverna analyseras på tungmetaller och alkalimetaller. Resultaten redovisas i kapitel 6.8. 

6.7 Resultat - Vattenavrinning 

Nedan visas vattenflöden som samlats upp under de tre åren, figur 10-12. Flödena benämnda X:1 
är lakvatten och X:2 är ytavrinning. Skillnaden mellan nederbörd och summan av ytlakvatten och 
perkolationslakvatten motsvarar den mängd som buffertlagras i täckskiktet och som avdunstar. 

Kravet på ett tätskikt är att det inte ska släppa igenom mer vatten än 50 liter / m2 och år, cellerna 
har en yta på 25 m2 vilket gör att den tillåtna mängden lakvatten är 1250 liter per cell och år. 
 
Numreringen är: 
1. Aska från Mälarenergi 
2. Aska från Mälarenergi + grönlutslam från Östrand 
3. Grönlutslam från Östrand 
4. Grönlutslam från Iggesund 
5. Fällningsslam från Iggesund 
6. Referens 
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Figur 10. Uppsamlade vattenmängder under 2003. Provtagningen startade i juni 2003, vilket gör att värdena 

för avrunna vattenmängder inte gäller för hela året. Nederbörden6 var under andra halvåret 400.6 
mm, där en mm motsvarar en liter per kvadratmeter, 10 015 liter på ytan 25 kvadratmeter. 
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Figur 11. Uppsamlade vattenmängder 2004. Nederbördsmängden för året var 442.6 mm, dvs 11 065 liter på 

ytan 25 kvadratmeter. 

                                                      
6 Data hämtat från SMHI, gäller mätstationen i Hudiksvall 
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Figur 12. Uppsamlade vattenmängder 2005. Nederbördsmängden för året var 652.4 mm, dvs 16 310 liter på 

ytan 25 kvadratmeter. 

Två av cellerna (nr 2 och 5, blandningen och fällningsslammet) har också enligt 
vattenmängdsdiagrammet att döma börjat fungera. Även cell nr 3 (Östrands grönlutslam) ligger 
under den tillåtna gränsen för lakvattenmängd (1250 l på ytan 25 m2) och fungerar alltså som 
täckskit även om det fortfarande är så att det runnit mer lakvatten än ytavrinningsvatten.  

Trots att det har regnat mer har markant mycket mindre vatten samlats upp 2005. Den 
minskningen skulle kunna bero på att täckskiktet pressats ihop och blivit tätare och att därmed 
ytavrinningen ökat. Ytterligare en faktor kan vara att limpan börjat bli beväxt, dvs att avdunstning/ 
uppsugning av vatten har ökat. Troligen ligger referenscellen för långt ut på kanten av ”limpan”, 
vilket gör att täckskiktet sluttar och därmed att vattnet rinner av ovanpå. Detta påverkar så klart 
också om täckskikten kan avses ”klara” sig eller inte. Bedömningen är dock att i en riktig deponi har 
man ett tjockare täckskikt och även ett vegetationsskikt som gör att tätskiktet utsätts för mindre 
vattenmängder.  

Det är troligt att det är något fel på cellerna eftersom det rinner mer vatten som lakvatten än som 
ytavrinning. Skillnaderna är för stora för att det bara ska bero på att tätskikten är olämpliga. Några 
tänkbara förklaringar kan vara: 
□ För stora randeffekter; Redan vid utläggningen påpekades farhågan om svårigheten att få det 

att sluta tätt mellan cellvägg och tätskikt. En rimlig förklaring är att det inte lyckats bli tätt och 
vattnet rinner längs med väggarna på cellen. Eftersom ytan på cellen är såpass liten får det stor 
effekt. 

□ Tätskikten kan ha krympt eller satt sig och eftersom pressarna inte är elastiska har då inte 
genomföringarna följt med ner och olika typer av vattensamlingar kan ha uppstått och hamnat 
på fel ställe.  
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□ En konkav yta på tätskiktet skulle medföra att man får ytavrinning bara vid stora samtidiga 
regnmängder. Om det bara regnar lite hinner vattnet perkolera till nästa regn.  

Provytorna har grävts ut för att försöka hitta en förklaring. Resultatet av utgrävningen redovisas i 
kapitel 7.  

6.8 Analyser av årsproven 

Nedan visas sammanställning av resultaten från analyserna av årsproven (tabell 6-8). I bilaga 2 finns 
tabeller för varje cell i årsserie. Om man jämför resultaten med avseende på mängderna vatten som 
runnit så kan man dra följande slutsatser (För 2005 ska man dock inte dra slutsatserna lika långt så 
det runnit extremt lite vatten i referensprovet): 
□ Askorna bidrar med klorider, vilket dock har minskat med åren. Det är inte konstigt eftersom 

klorider är lättutlakbara. Kloriderna är också det som bidrar mest till tveksamheten vad gäller 
lämplighet som tätskikt.  

□ Tungmetallerna hamnar i de flesta fall under detektionsgränserna vid analyserna. Detta beror på 
att det är höga salthalter i proverna och att analysmetoden kräver att de måste spädas.  

□ Många prover avviker inte från referensprovet. 
□ En jämförelse med ett ordinärt lakvatten ger att främst salthalterna och sulfathalterna ligger 

över. Även vissa metaller är över. Detta säger ingenting om halterna är godtagbara eller inte 
utan ger bara en jämförelse med fall ur verkligheten. Lakvattenvärdena finns i tabell i bilaga 3.  

För att kunna utesluta täckmaterialet som föroreningskälla har vi under 2005 även gjorts laktester 
på renserigruset som analyserats. Resultaten visas i diagram 13 och 14. Renserigruset bidrar med 
Mangan, Fosfor, Aluminium och Kalcium. De tre första ger genomslag i alla vattnen medan 
Kalcium binds till tätskikten på grund av det höga pH-värdet. 

Kan konstateras att blandningen ger högre halter av flera ämnen. 
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Tabell 6.  Vattenprover från 2003. Kvoten är beräknad utifrån mängden utlakade joner i lakvattnet i cellen respektive lakvattnet från referenscellen 
utan tätskikt (6), som ett mått på tätskiktets påverkan. Ett värde över ett visar på ett tillskott från tätskiktsmaterialet.  

  

Aska 
Mälare
nergi - 

lak 

Aska 
Mälare
nergi - 

yt 

kvot 

Bland aska 
GLS 

Östrand - 
lak 

Bland aska 
GLS 

Östrand - 
yt 

kvot 
GLS 

Östrand - 
lak 

GLS 
Östrand 

- yt 
kvot 

GLS 
Iggesu

nd - 
lak 

GLS 
Iggesun

d - yt 
kvot 

Fällning
sslam - 

lak 

Fällning
sslam - 

yt 
kvot Ref

Ca mg/l 787,5 320 0,48 13,1 103 0,01 31 882 0,02 136,5 664 0,17 1805 677,5 1,64 920,5 
Fe mg/l 0,1 2,455 0,00 <0,1 0,525 12,7 30,55 0,06 0,13225 154,5 0,00 26,05 61,7 0,22 100,5 
K mg/l 9075 183 21,47 4950 991 17,76 1640 277,5 3,46 382,5 176 1,81 157,5 250 0,55 237,5 

Mg mg/l 0,9595 113,5 0,00 <0,4 210 240,5 223,5 0,53 256 161,5 1,27 225,5 170,5 0,83 227 
Na mg/l 3915 108,5 11,67 16100 3110 72,78 33600 1090 89,19 1880 179,5 11,23 161,5 254 0,72 188,5 
S mg/l 4055 3,22 281,41 45700 3010 4810,49 20200 14,1 1248,58 11450 24 1593,28 9,505 5,325 0,98 8,095 
Si mg/l 1,09 22,8 0,01 33,65 22,4 0,56 32,4 45,15 0,32 6,985 45,3 0,15 29,05 46 0,47 51,3 
Al µg/l 2305 <100 4,16 15650 2180 42,88 3640 137 5,86 210,5 185 0,76 127,5 <100 0,34 311 
As µg/l <500 <100 <500 <500 <500 <100 <100 <100 <100 <100 <100 
B µg/l 116 387,5 0,45 806 2570 4,70 3005 253 10,30 401,5 82,95 3,10 187,5 189,5 1,07 146 

Ba µg/l 183,5 770 0,09 62 187 0,05 263 1140 0,11 166,5 1005 0,16 1030 880 0,75 1145 
Cd µg/l <100 <20 <100 <100 <100 <100 <20 <20 <20 <20 <20 
Co µg/l <100 <20 <100 <100 <100 <100 <20 41,55 24 <20 54,25 
Cr µg/l <100 <20 <100 <100 <100 <100 <20 <20 <20 <20 <20 
Cu µg/l 81,5 18,75 3,54 426,5 <50 28,06 53,5 <10 2,07 <10 11,3 <10 11 12,95 
Hg µg/l <0,02 0,02315 <0,02 0,0763 1,1975 0,0291 11,86 <0,03 0,0261 <0,02 <0,02 0,0505 
Li µg/l 2390 561,5 17,95 519 93,8 5,91 <50 33,4 99,45 24,1 1,50 13,8 15,05 0,15 74,8 

Mn µg/l >50 10025 >50 2040 3735 30350 0,04 45935 34000 1,20 8595 19400 0,17 43100 
Mo µg/l 391 <20 522 100 <100 <20 23,15 <20 <20 <20 <20 
Ni µg/l <200 <40 284 <200 <200 <40 <40 <40 <40 <40 <40 
P µg/l 1135 668,5 0,06 7755 4490 0,63 100650 6530 4,76 1825 7865 0,19 1043 6420 0,08 10570 

Pb µg/l <500 <100 778,5 <500 <500 <100 <100 <100 <100 <100 <100 
Sb µg/l 0,325 0,417 0,41 11,35 0,872 21,61 4,875 0,346 5,45 0,246 0,271 0,62 1,19 0,3805 2,22 0,4475 
Se µg/l 599 1,84 72,06 371 7,4 67,69 11,75 4,855 1,26 1,89 2,84 0,46 3,345 5,36 0,60 4,67 
Sr µg/l 11250 828,5 3,35 973 400 0,44 142 1580 0,04 800,5 1360 0,48 3400 1465 1,51 1885 
V µg/l <50 <10 135 <50 7,49 287,5 15,8 9,37 <10 <10 11 <10 15,35 

Zn µg/l 163 47,25 0,13 959,5 109 1,18 308 123 0,22 45,25 198,5 0,07 99,25 120,5 0,12 691,5 
Cl mg/l 6510 31,05 68,30 3130 534 49,81 78,45 77,95 0,73 41,1 44,4 0,86 39,95 60,8 0,62 53,55 
F mg/l <2,0 0,835 3,6 0,55 2,56 3 <0,5 1,25 <0,5 0,61 <0,50 0,735 1,2 

SO4 mg/l 10040 7,5 590,61 23400 5530 2087,87 2600 5,35 136,22 773 <5 91,18 <5 <5 9,55 
DOC mg/l 750 995 0,11 675 420 0,15 840 3850 0,11 1450 2600 0,44 4750 2350 1,06 3750 

pH   12,5 7,4 12,6 8,5 9,7 7,5 8,35 6,9 7,1 7,35 6,95 
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Tabell 7.  Vattenprover från 2004. Kvoten är beräknad utifrån mängden utlakade joner i lakvattnet i cellen respektive lakvattnet från referenscellen 
utan tätskikt (6), som ett mått på tätskiktets påverkan. Ett värde över ett visar på ett tillskott från tätskiktsmaterialet.  

  

Aska 
Mälare
nergi - 

lak 

Aska 
Mälare
nergi - 

yt 

kvot 

Bland aska 
GLS 

Östrand - 
lak 

Bland aska 
GLS 

Östrand - 
yt 

kvot 
GLS 

Östrand - 
lak 

GLS 
Östrand 

- yt 
kvot 

GLS 
Iggesu

nd - 
lak 

GLS 
Iggesun

d - yt 
kvot 

Fällning
sslam - 

lak 

Fällning
sslam - 

yt 
kvot ref

Ca mg/l 693 315 0,53 13 110 0,01 30 890 0,03 142 658 0,29 1560 680 1,76 1010 
Fe mg/l 0,1 2,5 0,00 <0,1 0,5 13 30 0,13 0,15 143 0,00 21 55 0,25 95 
K mg/l 8750 187 29,27 5000 990 16,40 1620 269 6,68 275 164 2,47 150 287 0,74 230 

Mg mg/l 0,9 114 0,00 <0,3 205 235 221 1,06 269 130 2,65 220 165 1,20 210 
Na mg/l 3905 110 17,67 1600 3405 7,10 32700 1136 182,38 1970 180 23,96 160 250 1,07 170 
S mg/l 4090 3 349,61 44800 31040 3755,40 20150 13 2122,76 14200 15 3262,63 12 6 1,52 9 
Si mg/l 2,5 20 0,03 34 21 0,43 32 44 0,51 6 68 0,21 27 45 0,51 60 
Al µg/l 2100 <100 5,06 15600 2380 36,89 3500 135 10,40 205 190 1,33 120 <100 0,43 319 
As µg/l <500 <100 <500 <100 <500 <100 <100 <100 <100 <100 <100 
B µg/l 125 390 0,60 790 2605 3,73 29090 264 172,38 396 74 5,12 190 195 1,36 160 

Ba µg/l 180 770 0,13 59 179 0,04 250 1180 0,23 150 595 0,30 990 920 1,08 1050 
Cd µg/l 105 <20 <100 <100 <100 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
Co µg/l <100 <20 <100 <100 <100 <20 <20 38 19 <20 0,44 49 
Cr µg/l <100 <20 <100 <100 <100 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
Cu µg/l 80 19 5,59 425 <50 29,15 49 <10 4,22 <10 10 <10 12 11 
Hg µg/l <0,02 0,025 <0,02 0,08 1 0,02 18,96 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 0,05 
Li µg/l 2405 460 24,67 570 95 5,73 <50 31 100 24,1 2,76 15 14 0,23 75 

Mn µg/l <50 10050 <50 2020 3800 30350 0,08 450 3700 0,02 8990 19400 0,23 45200 
Mo µg/l 360 <20 520 <100 <100 <20 25 <20 <20 <20 <20 
Ni µg/l <200 <20 289 <200 <200 <40 <40 <40 <40 <40 <40 
P µg/l 1100 660 0,08 7700 4300 0,56 90950 64900 8,29 1935 7900 0,38 1010 5920 0,11 10400 

Pb µg/l <500 <100 790 <500 <500 <100 <100 <100 <100 <100 <100 
Sb µg/l 0,4 0,45 0,62 11 0,9 16,60 5 0,3 9,48 0,3 0,3 1,24 1 0,4 2,28 0,5 
Se µg/l 600 1,7 115,40 340 7 64,13 10 4 2,37 1,5 2,5 0,78 3 5 0,86 4 
Sr µg/l 10500 805 4,50 970 390 0,41 138 1475 0,07 800 1505 0,92 3400 1530 2,16 1795 
V µg/l <50 <10 140 <50 7,04 290 14 18,33 <10 <10 10 <10 0,76 15 

Zn µg/l 164 45 0,18 940 110 1,03 304 145 0,42 45 200 0,13 100 120 0,17 690 
Cl mg/l 6690 32 105,03 3205 560 49,35 79 72 1,53 41,1 39 1,73 40 55 0,93 49 
F mg/l <2,0 0,84 3,5 0,56 2,64 3 <0,50 2,84 <0,5 0,6 <0,50 0,7 1 

SO4 mg/l 10000 7,5 769,30 23600 5610 1780,46 2500 5 237,03 750 <5 155,09 <5,0 <5,0 10 
DOC mg/l 750 1000 0,17 660 410 0,15 870 3850 0,24 1550 2700 0,94 4800 2500 1,61 3400 

pH   12,5 7,3 12,6 7,9 9,7 7,5 8,4 6,9 7,1 7,4 7 
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 Tabell 8.  Vattenprover från 2005. Kvoten är beräknad utifrån mängden utlakade joner i lakvattnet i cellen respektive lakvattnet från referenscellen 
utan tätskikt (6), som ett mått på tätskiktets påverkan. Ett värde över ett visar på ett tillskott från tätskiktsmaterialet. Kvoten från 2005 kan 
ifrågasättas i och med att mängden lakvatten i referenscellen var väldigt liten detta året.  

  

Aska 
Mälare
nergi - 

lak 

Aska 
Mälare
nergi - 

yt 

kvot 

Bland aska 
GLS 

Östrand - 
lak 

Bland aska 
GLS 

Östrand - 
yt 

kvot 
GLS 

Östrand - 
lak 

GLS 
Östrand 

- yt 
kvot 

GLS 
Iggesu

nd - 
lak 

GLS 
Iggesun

d - yt 
kvot 

Fällning
sslam - 

lak 

Fällning
sslam - 

yt 
kvot ref

Ca mg/l 462 68,2 116,5 86,6 101 8,8 19,6 129 8,0 67,1 219 17,7 197 210 6,1 124 
Fe mg/l <0.2 0,0886 <0.02 0,143 <0.2 2,2 0,108 47,3 3,0 1,9 1,84 12,8 0,573 
K mg/l 4730 48,1 148,7 695 570 2,7 523 112 70,0 204 79,6 87,5 121 137 6,2 75,2 

Mg mg/l 1,92 27,6 0,1 310 224 2,3 273 56,1 11,2 667 68,2 533,6 64,9 44,8 10,0 25 
Na mg/l 1400 13,8 21,5 1420 1120 0,4 7580 283 435,8 475 73,7 203,8 121 110 8,0 58,2 
S mg/l 1860 2,68 34,1 1190 903 3,2 753 86,6 51,4 400 5,14 7186,6 2,89 2,21 5,3 2,08 
Si mg/l 1,82 15,4 3,1 13 18,3 2,4 11 20,9 31,3 9,61 39,4 11,3 44,3 39,5 5,0 34,4 
Al µg/l <1000 <100 <100 <100 <1000 <100 <100 <100 <100 <100 <100 
As µg/l <1000 <100 <100 <100 <1000 <100 <100 <100 <100 <100 <100 
B µg/l <200 241 2270 2210 6,8 670 45,8 32,4 565 38,9 318,2 92,2 111 5,1 69,3 

Ba µg/l <100 64 70,3 97,1 <100 87,5 51,2 154 15,3 174 99,3 5,6 119 
Cd µg/l <200 <20 <20 <20 <200 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
Co µg/l <200 <20 <20 <20 <200 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
Cr µg/l <200 <20 <20 <20 <200 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
Cu µg/l <100 60,7 3570 1180 <100 33,9 18,4 32,5 <10 <10 27,9 

     
Li µg/l 1680 101 114,3 321 226 <100 13,2 56,4 12,7 <10 <10 19,4 

Mn µg/l <100 56,8 452 496 4,1 222 839 7,0 861 1900 209,9 213 4470 0,3 2380 
Mo µg/l <200 <20 <20 <20 <200 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
Ni µg/l <400 <40 <40 <40 <400 <40 <40 <40 58 43,2 <40 
P µg/l <1000 214 328 1740 0,0 33000 2180 253,1 3560 324 361,7 511 1170 1,7 1180 

Pb µg/l <1000 <100 <100 <100 <1000 <100 <100 <100 <100 <100 <100 
     

Se µg/l 183 0,108 7430,9 0,538 0,461 1,9 0,56 0,728 111,6 0,137 0,648 10,0 0,708 0,172 3,8 0,708 
Sr µg/l 7710 166 253,3 665 432 <100 230 354 508 31,6 582 444 8,6 261 
V µg/l <100 <10 <10 <10 <100 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Zn µg/l 163 13,8 0,5 6660 1060 98,7 135 14 259,6 14,2 10,3 <10 <10 361 
Cl mg/l 1343 2,1 139,7 210 179 6,4 65,4 28,1 57,2 31,2 16,9 56,1 28,9 26 7,0 15,8 
F mg/l 23,2 0,51 <0.30 <0.3 <0.3 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 0,331 

SO4 mg/l 4782 6,6 31,8 3287 2377 3,3 1988 214 49,2 1104 10,3 34953,1 1,64 1,7 1,8 3,6 
DOC mg/l 378 19,2 167,2 49,4 110 0,5 191 246 109,3 47,7 188 <1 <1 217 

pH   >10 8,3 8 8,1 8,5 8,1 8,2 7,6 7,9 7,7 7,8 
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Figur 13. Resultat renserigrus  
Nollprovet innehåller endast avjoniserat vatten som behandlats på samma sätt som de övriga 
centrifugerade proverna. pH-justeringen är gjord med H2SO4 till dess att provet stabiliserats vid pH 
4 under 10 min. Proverna skakades efter justeringen i 24 timmar. Efter skakning sedimenterade 
proverna i 24 timmar. 
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Figur 14. Resultat renserigrus 

7 Uppgrävning av cellerna 

För att försöka klargöra vad som kan ha gått fel i fältförsöket samt lära till kommande försök 
beslutades att cellerna skulle grävas upp. Detta skedde i juni 2006. Målet var också att kunna ta ut 
prover för att göra permeabilitetstester på tätskikten som legat under hela försökets gång. 
Permeabilitetstesterna har sedan utförts på StoraEnso i Falun. 

Hela ”limpan” har sjunkit ihop, på referenscellen syns de övre hörnen av träkonstruktionen. 
Renserigruset har multnat och är torrt i ytan (vid tillfället har det dock varit sol en längre tid), det 
har också börjat växa gräs o dyl. på ytan. Tätskiktet sviktar lite när man går på det. Det är troligtvis 
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så att täckskiktet har en stor vattenbuffrande förmåga, vilket förklarar de kraftigt minskade 
mängderna vatten som har samlats upp. 

Urgrävningen skedde med hjälp av grävskopa, med start från ena änden på raden med celler. Det 
betyder att arbetet startade med referenscellen och att varje cell sedan kördes över för att komma 
till nästa. Massorna har sedan, med tillstånd från länsstyrelsen, lagts som utfyllnad av den gamla 
smetdammen på Skärnästippen. 

  
Figur 15. Limpan från kortsidan, referenscellen 

närmast 
Figur 16. Faten för uppsamling av vatten 

Referenscellen 

Övningsgrävdes ur för att testa hur vi skulle gå tillväga. Lyckas gräva skikt för skikt, geo-duken är 
till hjälp för att markera skikten. Då denna cell inte innehåller något tätskikt togs inga prover.  

 
Figur 17. Grävning referenscellen 

Cell 5 – Fällningsslam Iggesund 

Fuktigt grus i övre dränlagret. Nedre väggen har kalvat. Övre dränslangen har motlut, dvs kan inte 
ha fungerat riktigt. Dock visar vattenmätningarna att cellen 2005 har fungerat som tänkt.  

Inga problem att ta ut provet. Materialet är som vit lera. Sviktar lite olika beroende på vari cellen 
man står, skillnaden i svikt skulle kunna bero på skillnader i fuktighet i skiktet.  
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Figur 19. Övre dräneringsslangen, cell 5 

Figur 18. Renserigrus, övre  dränlager och 
fällningsslam  

Cell 4 – Grönlutslam Iggesund 

Som cell 5 m. a. p. fuktighet i dränlager och kalvning. Renserigruset är blött i nedre hörnorna precis 
ovanför övre dränlagret. Tätsiktet är torrt bitvis. Duken som ligger mellan övre dränlager och  
tätskiktet också. Slammet fastnar på skorna när man kliver på det. 

Det är svårt att ta prover då materialet faller isär. I hålet efter sonden känns det ändå som lera, men 
det är mycket torrare än i cell 5. På provkroppen ser man att underkant på tätskiktet är blött. 

Grävt ner till undre dränlagret, där låg mycket vatten runt slangen. Inget fel på genomföringarna 
(vad vi kunnat se på någon av cellerna hittills).  

 
Figur 20. Kalvning i nederkant 

 

 
Figur 21. Grönlutslam Iggesund 
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Cell 3 – Grönlutslam Östrand 

Inte kalvat lika mycket som de andra, men lite, ser tätskiktet i nederkant när övre dränlager ligger 
kvar. Dränslangen i övre lagret ligger med rätt lutning. Vatten stående bitvis (någon cm) ovan 
tätskiktet i hela cellen. Gruset i övre dränlager svartfärgat av ytavrinningsvattnet. Slammet smetigt, 
som en blöt lera. Lätt att ta prov.  

I undre dränlager bara fuktigt. Inget vatten liggande runt nedre dränslangen. Den här cellen verkar 
ha stabiliserat sig och materialet fungerar som det ska. 

 

 
Figur 22. Östrands grönlutslam som tätskikt. 

  

 Figur 23. Cell 3 i tvärsnitt 

Cell 2 – Blandning grönlutslam Östrand + aska Mälarenergi 

Andra dagen hade vi inte tillgång till en riktigt provtagare. Försök gjordes att efterlikna en sådan, 
vilket nästan lyckades, det var dock svårt att få ut proverna ur sonden. Det underlättades inte heller 
av att materialen var mycket hårda men samtidigt lätt föll sönder. Lyckades bara ta ut ett prov. 

Ingen anmärkning på dränslangarnas lutning och inte så farligt med kalvning. Ojämnt blött i gruset, 
blött i övre högra hörnet, vilket tyder på att lutningen på cellen inte är optimal. 

Tätskiktet stenhårt, inga fotavtryck när man kliver på det. Skopan kunde knappt trycka igenom 
skiktet, dock gick det att skrapa, och då faller skiktet sönder, så det är som hårt men sandigt. 
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Figur 24. Provtagning Cell 2 (skopan trycker ner provtagarröret i tätskiktet) 

Cell 1 aska Mälarenergi 

Inga träväggar på den här cellen, vilket har gjort att den kalvat mycket (det gjorde den redan när den 
byggdes). Dränslangarna ser ut att ligga rätt. 

Askan är blöt, om man trycker ihop en boll med handen så pressar man ut vatten. Skiktet är hårt 
som obrunnen cement, eller våt sand. Omöjligt att få ner flaskorna och omöjligt att få ut en 
provkropp hel ur järnröret. När man väl får ut proppen så faller den sönder. Inget prov lyckades så 
inga permeabilitetstester är gjorda. När skiktet legat i någon dag (exponerat för luft) var det hårt 
men tog man i det föll det sönder som socker. 

Tätskiktet är tjockt, 40 cm på mitten. 

Ett rimligt antagande är att materialet i den här cellen och cell 2 är så hårt att vattnet bara rinner 
ovanpå, som på betong och sen trycks ner i sprickor (typ mellan skikt och cellvägg)?  

OBS, det svarta i tätskiktet som syns på bilderna kommer från cellen innan, via skopan 

 

 
Figur 26. Tätskikt och undre dränlager cell 1 

 
Figur 25. Tätskikt cell 1  
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Slutsatser 
Inget av skikten hade några större sprickor i sig, vilket betyder att de har bra egenskaper vad gäller 
tålighet mot sättningar och även kyla (täckskiktet har inte varit så tjockt så tätskikten bör ha varit 
utsatta för tjäle). 

Cellerna har kalvat i nederkant (dvs cellväggen buktar utåt/nedåt) och på så sätt bildas en glipa 
mellan cellvägg och tätskikt, dvs övre dränslangen har satts ur funktion mer eller mindre. En bättre 
placering av dränslangen hade varit en bit upp i cellen. Anledningen till kalvningen är att materialet 
runtomkring (renserigruset) har varit för poröst. Vatten tar alltid lättaste vägen vilket gör att minsta 
glipa/ spricka har betydelse, alltså blir nederkanten i och med kalvningen en svag länk. Om då 
dessutom dräneringsslangens lutning inte är bra förstärks effekten, men även om dräneringsslangen 
ligger bra så kan glipor mellan tätskikt och cellvägg vara av avgörande betydelse.  

7.1 Resultat permeabilitetstest 

I samband med uppgrävningen togs prover ut för permeabilitetstester. Resultaten syns i tabellen 
nedan. För cell 1 (aska från Mälarenergi) gick det inte att få ut något prov. Permeabiliteten är mätt 
på provkropparna så som de togs ut, ingen ytterligare packning har skett. 

 

Provbeteckning Skrymdensitet 
ton/m3 

Densitet 
(Efter perm.mätning) 

ton/m3 

Permeabilitet 
m/s 

Anmärkning 

Cell 1/aska - - -  

Cell 2/Östrand 
GLS+aska 

1,43 1,47 1,73E-07  

Cell 3/Östrand GLS 1,35 1,39 2,42E-08  

Cell 4/Iggesund GLS 1,35 1,45 1,56E-07  

Cell 5/Iggesund slam 1,36 1,55 1,38E-09  

Permeabiliteterna skiljer sig inte nämnvärt från de som uppmättes i labtesterna. Man kan konstatera 
att blandningsförfarandet kan ha stor betydelse för permeabiliteten, samt naturligtvis vilka material 
man blandar. Vad gäller cell 2, blandningen mellan askan från mälarenergi och grönlutslam från 
Östrand så visar den cellen stor genomsläpplighet för att vara en askblandning, det kan bero på att 
askan från Mälarenergi har en stor genomsläpplighet ( i labtestet) för att vara en aska, med en annan 
aska skulle kanske andra resultat fås.  

8 Diskussion 

Tyvärr ger inte fältförsöken svar på alla de frågor som ställdes vid projektets början. Detta beror till 
största del på att de uppbyggda testcellerna inte fungerade som tänkt. Projektet skulle bland annat 
syftat till att utveckla en metod för att bedöma andra avfall och kanske även naturmaterial så att en 
snabbare bedömning kan göras utan att fullskaleförsök behöver genomföras vilket inte är möjligt då 
resultaten från fältförsöken inte går att använda för att jämföras med resultaten av 
laboratorietesterna. Inga liknande försök har gjorts och det är därför svårt att ställa resultaten i 
relation till något.  
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Några viktiga slutsatser kan dock dras: 

□ Från labtesterna kan man dra slutsatsen att de testade materialen inte visar på några 
lakningsegenskaper som gör dem olämpliga som tätmaterial. På referensgruppsmötet 2003 
diskuterades också huruvida det finns tester gjorda på de naturmaterial som används idag. För 
att få en bra metod att bedöma restprodukter borde det finnas referensvärden från 
”naturmaterial” att jämföra med.. Labtesterna ger så bra resultat att man inte kan avskriva 
materialen som tätskikt. Man bör också ta med i beräkningen att en surare nederbörd skulle 
leda till att mer metaller lakas ut. Mesans kalciumkarbonat skulle också lösas ut på lång sikt. 
Man bör också tänka på att materialen i fält initialt lakade ut mycket salter. 

□ Vad gäller labtesterna är det största frågetecknet permeabilitetstesterna vilka inte gav så bra 
resultat som förväntats från andra försök. Detta kan bero på att proven inte packats och att 
vattenhalten inte var optimal. Ytterligare tester skulle kunna göras för att komma fram till detta. 
Till materialens fördel kan sägas att de inte innehåller så mycket organiskt material som kan 
brytas ner, dvs att de är beständiga med tiden (jämförbara med leror). En aspekt som man ska 
tänka på i kommande försök är om man vill ta materialen som de är direkt från processen eller 
om man ska försöka uppnå önskvärda vattenkvoter och liknande. Detta är en fråga där 
resultatet ställs emot ekonomi- och resursfrågor. En permeabilitet på x * 10-7 är fortfarande ett 
relativt tätt material.  

□ Jämförelser har gjorts med andra pågående projekt med samma mål. Labresultat och 
fältförsöksresultat från dessa projekt har jämförts med labresultat från detta projekt för att se 
vad som hade varit förväntat resultat från detta projekts fältförsök. Jämförelsen visar att de 
aktuella materialen inte kan dömas ut som tätskikt.  

□ Fältförsöken gav intressanta erfarenheter vid utläggningen av materialen. Samtliga material var 
lätta att lägga ut på den 25 m2 stora ytan som cellerna har. Grönlutslammet från Östrand gick 
däremot inte att gå på efter utläggning, dvs en anläggningsmaskin kan heller inte köra på ytan 
utan att den täcks med något annat först. Blandningen av slam och aska borde också kunna 
göras effektivare.  

□ Som täckskikt valdes att lägga renserigrus, ett annat avfall från skogsindustrin. Renserigruset 
var, konstaterades vid uppgrävningen, för poröst som täckmaterial. Tidigare utläggningar av 
renserigrus har visat att det bildar som en tät ”filt” som gör att vattnet rinner i den snarare än 
att perkolera igenom. Att vattenmängden har minskat avsevärt under försökstiden skulle tyda 
på att renserigruset packats ihop. Man kan även se förändringar (främst sättningar) på den 
täckta ytan. Renserigruset är däremot utmärkt att använda som ett övre täckskit eller 
växtetableringsskikt. 

Cellerna har grävts ur för att se hur de ser ut efter två och ett halvt år. Det visade att materialen 
klarat naturliga påfrestningar väl. Inga sprickor e dyl. fanns i något av skikten. Naturvårdsverket 
uttrycker en önskan om att testa långsiktigheten i materialen (100-års basis). Troligtvis är det så att 
det är under de första 3-5 åren som materialen förändras, sedan borde de anta en stabil form, 
reservationen hamnar då istället på bl a det material som ligger under tätskiktet dvs avfallet. 

Uppgrävningen visade att cellerna kalvat i nederkant (diskuterat i ovanstående kapitel). Det blir 
naturligtvis en svag länk. Samtidigt visar vattenmängdsdiagrammen att vissa av cellerna, det sista 
året, klarar gränserna för en deponi för icke-farligt avfall. 
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Cellkonstruktionen ger en stor osäkerhetsfaktor, som eftersom det inte finns liknande försök gjorda 
är svår att eliminera. Vissa av cellerna tycks ha fungerat, i alla fall sista året. Det kan bero på att 
materialen då fått en ideal vattenkvot och packning och att de missar som setts i konstruktionen då 
inte fått samma genomslag på andra celler. Inget riktigt samband mellan permeabilitet och 
uppmätta vattenmängder finns. 

Sammanfattningsvis kan sägas att materialen i labtesterna visar goda egenskaper som tätskikt men 
att detta inte kunnat verifierats i fältförsöken, till största delen beroende på att cellkonstruktionen är 
tveksam och slutsatser inte kan dras. Labtesterna ger alltså sammantaget en rättvisare bild av 
materialen och möjligheterna till framtida användning. Det är författarnas åsikt att detta bör följas 
upp i större skala i fält. 

 
Förslag på nya projekt 

□ Aktuell litteratursammanställning. Många försök med slam och askor har påbörjats sedan 
projektet startades och den här litteratursammanställningen gjordes, inte minst inom brukens 
egna verksamheter 

□ Utifrån erfarenheterna från fältförsöken testa materialen i större skala på nytt. 

□ Andra användningsområden för restprodukter från skogsindustrin. 

□ Laktester av leror och andra alternativa material. 
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Bilaga 1 
Resultat av laktest BLT (pr EN 12457-4) 

Prov As Cd Co Cr Hg Ni Pb Zn 

Grönlutslam Norrsundet         
BLT1, mg/l 0,006 <0,0002 <0,05 <0,001 <0,00002 <0,02 <0,1 0,04 
BLT2, mg/l 0,006 <0,0002 <0,05 <0,001 <0,00002 <0,02 <0,1 0,05 
Andel utlakat (medelvärde), mg/mg 0,4 <0,00021 <0,10 <0,0001 <0,0007 <0,003 <0,09 0,0004 

Grönlutslam Östrand         
BLT1, mg/l <0,002 <0,0002 <0,05 <0,001 0,00007 <0,02 <0,1 <0,01 
BLT2, mg/l <0,002 <0,0002 <0,05 <0,001 0,00007 <0,02 <0,1 <0,01 
Andel utlakat (medelvärde), mg/mg <0,06 <0,0001 <0,08 <0,00009 0,0033 <0,066 <0,07 <0,00005 

Grönlutslam Iggesund         
BLT1, mg/l 0,003 <0,0002 <0,05 0,0057 <0,00002 <0,005 <0,1 0,52 
BLT2, mg/l 0,004 <0,0002 <0,05 0,0073 <0,00002 <0,005 <0,1 0,53 
Andel utlakat (medelvärde), mg/mg 0,089 <0,001 <0,22 0,0019 <0,00085 - <0,1 0,0093 
Aska AssiDomän Frövi         
BLT1, mg/l <0,002 <0,0002 <0,05 0,77 <0,00002 <0,002 0,2 0,61 
BLT2, mg/l <0,002 <0,0002 <0,05 0,77 <0,00002 0,003 0,2 0,61 
Andel utlakat (medelvärde), mg/mg <0,00035 <0,0004 <0,032 0,02 <0,000 78 0,00023 0,0087 0,0025 

Aska Mälarenergi         
BLT1, mg/l <0,002 <0,0002 <0,05 0,11 <0,00002 <0,02 <0,1 0,01 
BLT2, mg/l <0,002 <0,0002 <0,05 0,094 0,00003 <0,02 <0,1 0,02 
Andel utlakat (medelvärde), mg/mg <0,002 <0,00035 <0,03 0,087 <0,00022 <0,005 <0,02 0,00024 
Aska Hylte         
BLT1, mg/l <0,002 <0,0002 <0,05 0,007 0,0001 <0,002 <0,1 0,01 
BLT2, mg/l <0,002 <0,0002 <0,05 0,0066 0,00009 <0,002 <0,1 <0,01 
Andel utlakat (medelvärde), mg/mg <0,0004 <0,001 <0,055 0,00043 0,0086 <0,00029 <0,00097 <0,00011 
Referens: Måttligt hög halt i sjöar och vattendrag enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 

0,005-0,015 0,0001-
0,0003 

 0,005-0,015  0,015-0,045 0,001-0,003 0,02-0,06 
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Resultat av tillgänglighetstest AVA (NEN 7341) 
Prov As Cd Co Cr Hg Ni Pb Zn 
         

Grönlutslam Norrsundet         
Halt, mg/l 0,002 0,01 0,06 <0,001 <0,00002 0,66 <0,1 8,0 
Mängd utlakat, mg/kg TS 0,1 0,5 3 <0,05 <0,001 33 <5 400 
Andel utlakat, mg/mg 0,65 0,05 0,6 <0,0004 <0,0033 0,52 <0,42 0,37 

Grönlutslam Östrand         
Halt, mg/l <0,002 0,00046 <0,05 0,0061 <0,00002 0,44 <0,1 6,2 
Mängd utlakat, mg/kg TS <0,1 0,023 <0,39 0,30 <0,001 10 <5 0,5 
Andel utlakat, mg/mg <0,31 0,0016 <0,39 0,0027 <0,0048 0,16 <0,33 0,00016 

Grönlutslam Iggesund         
Halt, mg/l <0,002 0,02 <0,05 <0,001 <0,00002 0,15 <0,1 4,4 
Mängd utlakat, mg/kg TS <0,1 1 <2,5 <0,05 <0,001 7,5 <5 220 
Andel utlakat, mg/mg <0,25 0,57 <1 <0,0015 <0,0043 - <0,53 0,39 
Aska Frövi         
Halt, mg/l 0,038 0,06 <0,05 0,16 <0,00002 0,23 0,1 13 
Mängd utlakat, mg/kg TS 1,9 3 <2,5 8 <0,001 11,5 5 650 
Andel utlakat, mg/mg 0,034 0,435 <0,16 0,021 <0,0039 0,088 0,022 0,269 

Aska Mälarenergi         
Halt, mg/l <0,002 0,04 0,06 0,0015 0,00004 0,29 <0,1 2,0 
Mängd utlakat, mg/kg TS <0,1 2 3 0,075 0,002 14,5 <5 100 
Andel utlakat, mg/mg <0,011 0,35 0,166 0,0064 0,0022 0,245 <0,055 0,162 
Aska Hylte         
Halt, mg/l 0,035 0,0086 <0,05 0,3 <0,00002 0,17 0,1 3,5 
Mängd utlakat, mg/kg TS 1,75 0,43 <2,5 15 <0,001 8,5 5 175 
Andel utlakat, mg/mg 0,034 0,281 <0,28 0,094 <0,009 0,123 0,046 0,199 
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 Resultat av ytlakning 
 As Cd Co Cr Ni Pb Al B Fe Zn Ca K Si Cu Li Mg Mn Mo Na Sr S V 
Tid, dygn mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
Norrsundet Grönlutslam 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Östrand Grönlutslam                
0,25 <0,01 <0,001 <0,001 <0,002 0,007 <0,005 0,028 0,63 0,014 0,021 1,1 53 0,29 0,039 0,005 0,21 0,008 0,006 1100 0,003 2200 <0,002 
1 0,011 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,005 0,015 0,92 <0,005 0,009 0,87 77 0,4 0,011 0,007 0,13 0,001 <0,005 1500 0,004 2100 <0,002 
2,25 <0,01 <0,001 <0,001 <0,002 0,002 <0,005 0,1 1,1 0,057 0,041 0,99 81 0,69 0,008 0,009 0,21 0,006 0,007 1700 0,004 3000 <0,002 
4 <0,01 <0,001 <0,001 <0,002 0,002 0,006 0,13 1,1 0,078 0,055 1,1 88 0,99 0,044 0,012 0,33 0,01 0,007 1900 0,005 3100 <0,002 
9 <0,01 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,005 0,15 1,5 0,007 <0,002 1,1 94 1,5 0,011 0,01 0,3 0,002 0,013 2200 0,006 5200 <0,002 
18 <0,01 <0,001 0,001 <0,002 0,005 0,008 0,17 1 0,1 0,062 1,2 51 1,8 0,034 0,014 0,57 0,011 0,01 1600 0,004 2200 <0,002 
39 <0,01 <0,001 0,001 <0,002 <0,001 0,011 0,15 0,75 <0,005 0,005 0,98 26 2 0,011 0,021 28 0,003 0,006 910 0,003 1000 <0,002 
Iggesund Grönlutslam                
0,25 <0,01 <0,001 <0,001 0,008 0,003 <0,005 0,05 0,52 0,034 0,25 0,41 130 1,6 0,017 0,007 0,012 0,002 0,014 860 <0,002 1400 0,006 
1 <0,01 <0,001 <0,001 0,012 <0,001 <0,005 0,034 0,88 0,018 0,32 0,48 210 2,6 0,012 0,01 0,013 0,002 0,02 1400 0,003 2500 0,011 
2,25 0,012 <0,001 0,001 0,014 <0,001 <0,005 0,12 0,86 0,019 0,18 0,76 170 2,4 0,004 0,01 <0,01 0,001 0,022 1200 0,004 2200 0,011 
4 <0,01 <0,001 <0,001 0,014 <0,001 0,006 0,13 0,89 0,015 0,063 0,73 110 1,9 0,002 0,011 <0,01 <0,001 0,021 930 0,004 2200 0,009 
9 0,013 <0,001 <0,001 0,028 <0,001 <0,005 0,28 1,7 0,005 0,02 0,89 110 2,5 0,011 0,016 0,025 <0,001 0,035 1100 0,005 4700 0,011 
18 <0,01 <0,001 0,001 0,023 <0,001 <0,005 0,18 1,2 0,006 <0,002 0,71 48 3 <0,002 0,018 0,13 <0,001 0,024 600 0,005 2500 0,005 
39 <0,01 <0,001 0,001 0,013 <0,001 <0,005 0,08 0,44 0,015 0,003 1 16 0,71 0,005 0,032 17 0,019 0,01 250 0,009 780 <0,002 
AssiDomän Frövi, skogsaska                
0,25 <0,01 <0,001 <0,001 0,047 <0,001 <0,005 2,4 0,04 <0,005 <0,002 3,2 110 1,4 <0,002 0,011 <0,01 <0,001 0,02 22 0,016 5,7 0,012 
1 0,011 <0,001 <0,001 0,023 <0,001 <0,005 2,7 0,02 0,007 <0,002 1,1 85 1,7 <0,002 0,01 <0,01 <0,001 <0,005 17 0,032 1,7 0,01 
2,25 <0,01 <0,001 <0,001 0,023 <0,001 <0,005 3,3 0,02 <0,005 <0,002 0,67 89 2,2 <0,002 0,011 <0,01 <0,001 0,006 18 0,028 2 0,012 
4 <0,01 <0,001 <0,001 0,023 <0,001 <0,005 2,3 0,02 <0,005 <0,002 1,5 87 1,8 <0,002 0,009 <0,01 <0,001 <0,005 18 0,029 0,71 0,008 
9 <0,01 <0,001 <0,001 0,042 <0,001 <0,005 3 0,02 <0,005 <0,002 0,43 150 2,7 <0,002 0,017 <0,01 <0,001 0,016 31 0,025 1,2 0,01 
18 <0,01 <0,001 <0,001 0,05 <0,001 <0,005 7 0,09 0,011 <0,002 1,1 170 4,6 <0,002 0,023 0,084 <0,001 0,017 36 0,02 12 0,023 
39 0,028 <0,001 <0,001 0,091 0,001 <0,005 11 0,27 <0,005 <0,002 1,8 250 1,7 <0,002 0,037 0,32 0,002 0,03 55 0,016 35 0,041 



 
 

4 

 
Resultat av ytlaktest, fortsättning 

 As Cd Co Cr Ni Pb Al B Fe Zn Ca K Si Cu Li Mg Mn Mo Na Sr S V 
Tid, dygn mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
Mälarenergi, aska                
0,25 <0,01 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,005 0,72 0,01 <0,005 <0,002 5 76 0,77 <0,002 0,055 <0,01 <0,001 0,014 19 0,048 6,8 <0,002 

1 <0,01 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 0,008 1 <0,01 <0,005 0,004 0,81 98 0,99 0,005 0,077 0,024 <0,001 0,01 24 0,066 2,1 0,005 
2,25 <0,01 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 0,032 1,1 <0,01 0,053 0,01 1,4 96 1,1 0,043 0,078 0,27 <0,001 <0,005 24 0,057 2 0,006 
4 <0,01 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,005 1 <0,01 <0,005 <0,002 0,78 98 1 <0,002 0,081 <0,01 <0,001 0,014 25 0,072 1,5 0,006 
9 <0,01 <0,001 <0,001 0,006 <0,001 <0,005 5 0,02 0,02 0,003 1 220 4,3 0,007 0,19 0,099 <0,001 0,021 55 0,044 22 0,022 
18 <0,01 <0,001 <0,001 0,005 <0,001 <0,005 2,3 0,02 0,012 <0,002 0,64 200 2,7 0,012 0,15 0,05 <0,001 0,03 50 0,055 4,7 0,01 
39 0,019 <0,001 <0,001 0,015 <0,001 <0,005 3,5 0,11 0,006 <0,002 2,2 330 2,8 0,003 0,27 0,68 0,003 0,068 86 0,026 60 0,041 
Hylte, returaska                   
0,25 <0,01 <0,001 0,001 0,016 0,002 <0,005 1,7 0,03 0,007 0,004 12 8,2 0,78 0,009 0,013 0,07 <0,001 <0,005 14 0,094 18 0,003 
1 <0,01 <0,001 <0,001 0,008 <0,001 <0,005 2,6 0,03 0,006 <0,002 5,7 8,1 1,4 <0,002 0,011 0,085 <0,001 <0,005 13 0,11 9,4 0,005 
2,25 0,013 <0,001 <0,001 0,007 <0,001 0,005 3,2 0,03 0,008 <0,002 2,4 8,6 1,9 0,003 0,012 0,11 <0,001 <0,005 18 0,075 10 0,004 
4 <0,01 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 0,015 1,3 0,02 0,017 0,002 2,3 7,7 1,1 0,013 0,01 0,13 <0,001 <0,005 16 0,054 8,1 <0,002 
9 0,014 <0,001 <0,001 0,015 <0,001 <0,005 7,3 0,05 0,012 0,002 3,3 16 2,4 0,006 0,022 0,15 <0,001 <0,005 27 0,067 10 0,014 
18 0,016 <0,001 <0,001 0,022 <0,001 <0,005 9,2 0,06 0,018 <0,002 4,6 18 2 0,005 0,027 0,18 <0,001 <0,005 30 0,046 11 0,018 
39 0,021 <0,001 <0,001 0,035 0,001 <0,005 10 0,09 0,021 0,006 2,1 25 1,7 <0,002 0,031 0,52 0,025 <0,005 33 0,022 8 0,022 
Blandning Östrand grönlutslam 
och Hylte returaska 

               

0,25 0,021 <0,001 <0,001 0,093 0,003 <0,005 14 0,35 0,026 0,1 1,1 49 3,8 0,013 0,007 0,037 0,002 0,007 720 0,004 860 0,052 
1 0,043 <0,001 <0,001 0,11 0,001 <0,005 28 0,42 0,018 0,076 1,7 60 5,3 0,004 0,01 <0,01 0,001 0,015 870 0,007 1000 0,064 
2,25 0,029 <0,001 <0,001 0,11 <0,001 <0,005 27 0,37 0,024 0,056 1,9 58 4,5 0,011 0,009 0,036 0,001 0,006 810 0,008 890 0,055 
4 0,025 <0,001 <0,001 0,12 <0,001 <0,005 32 0,41 0,01 0,053 2 62 4,8 0,004 0,01 0,015 <0,001 0,01 920 0,008 800 0,058 
9 0,031 <0,001 <0,001 0,12 <0,001 <0,005 31 0,41 0,022 0,053 2,2 62 4,9 0,009 0,012 0,041 <0,001 0,008 920 0,008 840 0,06 
18 <0,01 <0,001 <0,001 0,33 0,001 <0,005 <0,005 0,94 0,039 0,038 3 110 6,9 <0,002 0,013 <0,01 <0,001 0,053 1600 0,015 2000 0,094 
39 0,02 <0,001 <0,001 0,68 <0,001 <0,005 38 1,9 <0,005 0,008 0,81 92 19 <0,002 0,017 0,04 0,004 0,1 2000 0,008 2900 0,1 
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Bilaga 2 
Årsserier per cell 
 

   2003   2004   2005  

  1:1 1:2 kvot 1:1 1:2 kvot 1:1 1:2 kvot 

Total mängd 
vatten (l) 

2355 311,3  3775 323,3 1420 12

     
Ca mg/l 787,5 320 0,48 693 315 0,53 462 68,2 116,5
Fe mg/l 0,1 2,455 0,00 0,1 2,5 0,00 <0.2 0,0886
K mg/l 9075 183 21,47 8750 187 29,27 4730 48,1 148,7

Mg mg/l 0,9595 113,5 0,00 0,9 114 0,00 1,92 27,6 0,1
Na mg/l 3915 108,5 11,67 3905 110 17,67 1400 13,8 21,5
S mg/l 4055 3,22 281,41 4090 3 349,61 1860 2,68 34,1
Si mg/l 1,09 22,8 0,01 2,5 20 0,03 1,82 15,4 3,1
Al µg/l 2305 <100 4,16 2100 <100 5,06 <1000 <100
As µg/l <500 <100  <500 <100 <1000 <100
B µg/l 116 387,5 0,45 125 390 0,60 <200 241

Ba µg/l 183,5 770 0,09 180 770 0,13 <100 64
Cd µg/l <100 <20  105 <20 <200 <20
Co µg/l <100 <20  <100 <20 <200 <20
Cr µg/l <100 <20  <100 <20 <200 <20
Cu µg/l 81,5 18,75 3,54 80 19 5,59 <100 60,7
Hg µg/l <0,02 0,02315  <0,02 0,025
Li µg/l 2390 561,5 17,95 2405 460 24,67 1680 101 114,3

Mn µg/l >50 10025  <50 10050 <100 56,8
Mo µg/l 391 <20  360 <20 <200 <20
Ni µg/l <200 <40  <200 <20 <400 <40
P µg/l 1135 668,5 0,06 1100 660 0,08 <1000 214

Pb µg/l <500 <100  <500 <100 <1000 <100
Sb µg/l 0,325 0,417 0,41 0,4 0,45 0,62
Se µg/l 599 1,84 72,06 600 1,7 115,40 183 0,108 7430,9
Sr µg/l 11250 828,5 3,35 10500 805 4,50 7710 166 253,3
V µg/l <50 <10  <50 <10 <100 <10

Zn µg/l 163 47,25 0,13 164 45 0,18 163 13,8 0,5
Cl mg/l 6510 31,05 68,30 6690 32 105,03 1343 2,1 139,7
F mg/l <2,0 0,835  <2,0 0,84 23,2 0,51

SO4 mg/l 10040 7,5 590,61 10000 7,5 769,30 4782 6,6 31,8
DOC mg/l 750 995 0,11 750 1000 0,17 378 19,2 167,2

pH   12,5 7,4  12,5 7,3 >10 8,3
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   2003   2004   2005  

  2:1 2:2 kvot 2:1 2:2 kvot 2:1 2:2 kvot 

Total mängd 
vatten (l) 

3572 150  3702 1725 130 1275

     
Ca mg/l 13,1 103 0,01 13 110 0,01 86,6 101 8,8
Fe mg/l <0,1 0,525  <0,1 0,5 <0.02 0,143
K mg/l 4950 991 17,76 5000 990 16,40 695 570 2,7

Mg mg/l <0,4 210  <0,3 205 310 224 2,3
Na mg/l 16100 3110 72,78 1600 3405 7,10 1420 1120 0,4
S mg/l 45700 3010 4810,49 44800 31040 3755,40 1190 903 3,2
Si mg/l 33,65 22,4 0,56 34 21 0,43 13 18,3 2,4
Al µg/l 15650 2180 42,88 15600 2380 36,89 <100 <100
As µg/l <500 <500  <500 <100 <100 <100
B µg/l 806 2570 4,70 790 2605 3,73 2270 2210 6,8

Ba µg/l 62 187 0,05 59 179 0,04 70,3 97,1
Cd µg/l <100 <100  <100 <100 <20 <20
Co µg/l <100 <100  <100 <100 <20 <20
Cr µg/l <100 <100  <100 <100 <20 <20
Cu µg/l 426,5 <50 28,06 425 <50 29,15 3570 1180
Hg µg/l <0,02 0,0763  <0,02 0,08
Li µg/l 519 93,8 5,91 570 95 5,73 321 226

Mn µg/l >50 2040  <50 2020 452 496 4,1
Mo µg/l 522 100  520 <100 <20 <20
Ni µg/l 284 <200  289 <200 <40 <40
P µg/l 7755 4490 0,63 7700 4300 0,56 328 1740 0,0

Pb µg/l 778,5 <500  790 <500 <100 <100
Sb µg/l 11,35 0,872 21,61 11 0,9 16,60
Se µg/l 371 7,4 67,69 340 7 64,13 0,538 0,461 1,9
Sr µg/l 973 400 0,44 970 390 0,41 665 432
V µg/l 135 <50 7,49 140 <50 7,04 <10 <10

Zn µg/l 959,5 109 1,18 940 110 1,03 6660 1060 98,7
Cl mg/l 3130 534 49,81 3205 560 49,35 210 179 6,4
F mg/l 3,6 0,55 2,56 3,5 0,56 2,64 <0.30 <0.3

SO4 mg/l 23400 5530 2087,87 23600 5610 1780,46 3287 2377 3,3
DOC mg/l 675 420 0,15 660 410 0,15 49,4 110 0,5

pH   12,6 8,5  12,6 7,9 8 8,1
 



Användning av täta organiska restprodukter som tätskikt i deponier IVL rapport B1665 
 

3 

 
   2003   2004   2005  

  3:1 3:2 kvot 3:1 3:2 kvot 3:1 3:2 kvot 

Total mängd 
vatten (l) 

2097,5 3087  4652 3707 1775 50

     
Ca mg/l 31 882 0,02 30 890 0,03 19,6 129 8,0
Fe mg/l 12,7 30,55 0,06 13 30 0,13 <0.2 2,2
K mg/l 1640 277,5 3,46 1620 269 6,68 523 112 70,0

Mg mg/l 240,5 223,5 0,53 235 221 1,06 273 56,1 11,2
Na mg/l 33600 1090 89,19 32700 1136 182,38 7580 283 435,8
S mg/l 20200 14,1 1248,58 20150 13 2122,76 753 86,6 51,4
Si mg/l 32,4 45,15 0,32 32 44 0,51 11 20,9 31,3
Al µg/l 3640 137 5,86 3500 135 10,40 <1000 <100
As µg/l <500 <100  <500 <100 <1000 <100
B µg/l 3005 253 10,30 29090 264 172,38 670 45,8 32,4

Ba µg/l 263 1140 0,11 250 1180 0,23 <100 87,5
Cd µg/l <100 <100  <100 <20 <200 <20
Co µg/l <100 <100  <100 <20 <200 <20
Cr µg/l <100 <100  <100 <20 <200 <20
Cu µg/l 53,5 <10 2,07 49 <10 4,22 <100 33,9
Hg µg/l 1,1975 0,0291 11,86 1 0,02 18,96
Li µg/l <50 33,4  <50 31 <100 13,2

Mn µg/l 3735 30350 0,04 3800 30350 0,08 222 839 7,0
Mo µg/l <100 <20  <100 <20 <200 <20
Ni µg/l <200 <40  <200 <40 <400 <40
P µg/l 100650 6530 4,76 90950 64900 8,29 33000 2180 253,1

Pb µg/l <500 <100  <500 <100 <1000 <100
Sb µg/l 4,875 0,346 5,45 5 0,3 9,48
Se µg/l 11,75 4,855 1,26 10 4 2,37 0,56 0,728 111,6
Sr µg/l 142 1580 0,04 138 1475 0,07 <100 230
V µg/l 287,5 15,8 9,37 290 14 18,33 <100 <10

Zn µg/l 308 123 0,22 304 145 0,42 135 14 259,6
Cl mg/l 78,45 77,95 0,73 79 72 1,53 65,4 28,1 57,2
F mg/l 3 <0,5 1,25 3 <0,50 2,84 <0.3 <0.15

SO4 mg/l 2600 5,35 136,22 2500 5 237,03 1988 214 49,2
DOC mg/l 840 3850 0,11 870 3850 0,24 191 246 109,3

pH   9,7 7,5  9,7 7,5 8,5 8,1
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   2003   2004   2005  

  4:1 4:2 kvot 4:1 4:2 kvot 4:1 4:2 kvot 

Total mängd 
vatten (l) 

4722 205,5  10147 217,5 3375 12

     
Ca mg/l 136,5 664 0,17 30 890 0,03 67,1 219 17,7
Fe mg/l 0,13225 154,5 0,00 13 30 0,13 0,108 47,3 3,0
K mg/l 382,5 176 1,81 1620 269 6,68 204 79,6 87,5

Mg mg/l 256 161,5 1,27 235 221 1,06 667 68,2 533,6
Na mg/l 1880 179,5 11,23 32700 1136 182,38 475 73,7 203,8
S mg/l 11450 24 1593,28 20150 13 2122,76 400 5,14 7186,6
Si mg/l 6,985 45,3 0,15 32 44 0,51 9,61 39,4 11,3
Al µg/l 210,5 185 0,76 3500 135 10,40 <100 <100
As µg/l <100 <100  <500 <100 <100 <100
B µg/l 401,5 82,95 3,10 29090 264 172,38 565 38,9 318,2

Ba µg/l 166,5 1005 0,16 250 1180 0,23 51,2 154 15,3
Cd µg/l <20 <20  <100 <20 <20 <20
Co µg/l <20 41,55  <100 <20 <20 <20
Cr µg/l <20 <20  <100 <20 <20 <20
Cu µg/l <10 11,3  49 <10 4,22 18,4 32,5
Hg µg/l <0,03 0,0261  1 0,02 18,96
Li µg/l 99,45 24,1 1,50 <50 31 56,4 12,7

Mn µg/l 45935 34000 1,20 3800 30350 0,08 861 1900 209,9
Mo µg/l 23,15 <20  <100 <20 <20 <20
Ni µg/l <40 <40  <200 <40 <40 <40
P µg/l 1825 7865 0,19 90950 64900 8,29 3560 324 361,7

Pb µg/l <100 <100  <500 <100 <100 <100
Sb µg/l 0,246 0,271 0,62 5 0,3 9,48
Se µg/l 1,89 2,84 0,46 10 4 2,37 0,137 0,648 10,0
Sr µg/l 800,5 1360 0,48 138 1475 0,07 354 508 31,6
V µg/l <10 <10  290 14 18,33 <10 <10

Zn µg/l 45,25 198,5 0,07 304 145 0,42 14,2 10,3
Cl mg/l 41,1 44,4 0,86 79 72 1,53 31,2 16,9 56,1
F mg/l <0,5 0,61  3 <0,50 2,84 <0.15 <0.15

SO4 mg/l 773 <5 91,18 2500 5 237,03 1104 10,3 34953,1
DOC mg/l 1450 2600 0,44 870 3850 0,24 47,7 188

pH   8,35 6,9  9,7 7,5 8,2 7,6
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   2003   2004   2005  

  5:1 5:2 kvot 5:1 5:2 kvot 5:1 5:2 kvot 

Total mängd 
vatten (l) 

3502 2335  5602 7085 250 4180

     
Ca mg/l 1805 677,5 1,64 1560 680 1,76 197 210 6,1
Fe mg/l 26,05 61,7 0,22 21 55 0,25 1,9 1,84 12,8
K mg/l 157,5 250 0,55 150 287 0,74 121 137 6,2

Mg mg/l 225,5 170,5 0,83 220 165 1,20 64,9 44,8 10,0
Na mg/l 161,5 254 0,72 160 250 1,07 121 110 8,0
S mg/l 9,505 5,325 0,98 12 6 1,52 2,89 2,21 5,3
Si mg/l 29,05 46 0,47 27 45 0,51 44,3 39,5 5,0
Al µg/l 127,5 <100 0,34 120 <100 0,43 <100 <100
As µg/l <100 <100  <100 <100 <100 <100
B µg/l 187,5 189,5 1,07 190 195 1,36 92,2 111 5,1

Ba µg/l 1030 880 0,75 990 920 1,08 174 99,3 5,6
Cd µg/l <20 <20  <20 <20 <20 <20
Co µg/l 24 <20  19 <20 0,44 <20 <20
Cr µg/l <20 <20  <20 <20 <20 <20
Cu µg/l <10 11  <10 12 <10 <10
Hg µg/l <0,02 <0,02  <0,02 <0,02
Li µg/l 13,8 15,05 0,15 15 14 0,23 <10 <10

Mn µg/l 8595 19400 0,17 8990 19400 0,23 213 4470 0,3
Mo µg/l <20 <20  <20 <20 <20 <20
Ni µg/l <40 <40  <40 <40 58 43,2
P µg/l 1043 6420 0,08 1010 5920 0,11 511 1170 1,7

Pb µg/l <100 <100  <100 <100 <100 <100
Sb µg/l 1,19 0,3805 2,22 1 0,4 2,28
Se µg/l 3,345 5,36 0,60 3 5 0,86 0,708 0,172 3,8
Sr µg/l 3400 1465 1,51 3400 1530 2,16 582 444 8,6
V µg/l 11 <10  10 <10 0,76 <10 <10

Zn µg/l 99,25 120,5 0,12 100 120 0,17 <10 <10
Cl mg/l 39,95 60,8 0,62 40 55 0,93 28,9 26 7,0
F mg/l <0,50 0,735  <0,50 0,7 <0.15 <0.15

SO4 mg/l <5 <5  <5,0 <5,0 1,64 1,7 1,8
DOC mg/l 4750 2350 1,06 4800 2500 1,61 <1 <1

pH   7,1 7,35  7,1 7,4 7,9 7,7
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  2003 2004 2005 

  6 6 6 

Total mängd 
vatten (l) 

4192 4907 65 

     
Ca mg/l 920,5 1010 124 
Fe mg/l 100,5 95 0,573 
K mg/l 237,5 230 75,2 

Mg mg/l 227 210 25 
Na mg/l 188,5 170 58,2 
S mg/l 8,095 9 2,08 
Si mg/l 51,3 60 34,4 
Al µg/l 311 319 <100 
As µg/l <100 <100 <100 
B µg/l 146 160 69,3 

Ba µg/l 1145 1050 119 
Cd µg/l <20 <20 <20 
Co µg/l 54,25 49 <20 
Cr µg/l <20 <20 <20 
Cu µg/l 12,95 11 27,9 
Hg µg/l 0,0505 0,05  
Li µg/l 74,8 75 19,4 

Mn µg/l 43100 45200 2380 
Mo µg/l <20 <20 <20 
Ni µg/l <40 <40 <40 
P µg/l 10570 10400 1180 

Pb µg/l <100 <100 <100 
Sb µg/l 0,4475 0,5  
Se µg/l 4,67 4 0,708 
Sr µg/l 1885 1795 261 
V µg/l 15,35 15 <10 

Zn µg/l 691,5 690 361 
Cl mg/l 53,55 49 15,8 
F mg/l 1,2 1 0,331 

SO4 mg/l 9,55 10 3,6 
DOC mg/l 3750 3400 217 

pH   6,95 7 7,8 
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 2005  2004  2003  

 volym summa volym summa volym summa 

1.1 1420  3774,966  2355  

1.2 12 1432 323,344 4098,31 311,3 2666,3 

2.1 130  3702  3572  

2.2 1275 1405 1725 5427 150 3722 

3.1 1775  4652,478  2097,5  

3.2 50 1825 3707 8359,478 3087 5184,5 

4.1 3375  10147  4722  

4.2 12 3387 217,462 10364,462 205,5 4927,5 

5.1 250  5602  3502  

5.2 4180 4430 7084,512 12686,512 2334,5 5836,5 

6 65 65 4907 4907 4192 4192 
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Bilaga 3 
 
Jämförelse värden från IVL B-rapport 1354, Handbok för lakvattenbedömning, Cecilia Öman et al. 
 
halter i "ordinarie" lakvatten  

    

ELEMENT SAMPLE   

Filtrerad   medel max 

Ca mg/l 110 340 

Fe mg/l 7.2 43 

K mg/l 410 3500 

Mg mg/l 42 83 

Na mg/l 480 1730 

S mg/l 74 750 

Si mg/l   

Al µg/l 200 580 

As µg/l 3.8 11 

B µg/l   

Ba µg/l 290 1370 

Cd µg/l 0.3 1.4 

Co µg/l 7.8 21 

Cr µg/l 17 45 

Cu µg/l 22 80 

Hg µg/l 0.029 0.1 

Li µg/l 217 622 

Mn µg/l 1260 5200 

Mo µg/l   

Ni µg/l 30 91 

P µg/l   

Pb µg/l 4.9 15 

Se µg/l 36 110 

Sr µg/l   

V µg/l   

Zn µg/l 63 340 

Cl mg/l 1730 4900 

F mg/l 11 12 

SO4 mg/l 180 460 

DOC mg/l 250 460 

pH   7.5 8.5 

 




