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Askprogrammets VisionAskprogrammets Vision

Askor nyttiggAskor nyttiggöörs i ett rs i ett 
hhåållbart samhllbart samhäälle. lle. 

Strategi fStrategi föör miljr miljööriktig riktig 
anvanväändning av askorndning av askor

�� Askor skall gAskor skall göör nyttar nytta

�� Helhetssyn mellan miljHelhetssyn mellan miljöömmåålenlen

�� TillTilläämpad FoU pmpad FoU påå vetenskaplig basvetenskaplig bas
�� Universitet, hUniversitet, höögskolor, konsultergskolor, konsulter

�� Teknik, miljTeknik, miljööteknik, lteknik, låångtidsfngtidsföörsrsöök, goda exempel k, goda exempel 

�� En bred finansiering och styrningEn bred finansiering och styrning
�� Myndigheter STEM, NV, SGI (SGU) VVMyndigheter STEM, NV, SGI (SGU) VV
�� Producenter: VProducenter: Väärmeverk, Skogsindustrirmeverk, Skogsindustri
�� Konsulter, Panntillverkare, UniversitetKonsulter, Panntillverkare, Universitet

�� InformationInformation Claes Ribbing Claes Ribbing 
Svenska EnergiAskor ABSvenska EnergiAskor AB



AskprogrammetAskprogrammet
Värmeforsks program för Miljöriktig användning av askor
Varaktighet 2002 – 2008 - 2011!   40 företag och myndigheter

Miljö & kemiSkog & mark Geoteknik Deponi

• Kriterier

• Lagar

• Testmetodik

• Kvalitetskontroll

• Vägar

• Ytor

• Betong

• Gruvor

• Tätskikt

• Stabilisering

• Täckning av 
gruvavfall

• Återföring

• Tillväxt

Askor har bra egenskaperAskor har bra egenskaper
HHååller basiska nller basiska nääringsringsäämnenmnen

LLååg till mg till mååttlig skrymdensitet (0,9ttlig skrymdensitet (0,9--1,6)1,6)
�� FlygaskorFlygaskor

�� HHäärdande egenskaperrdande egenskaper
�� LLååg permeabilitetg permeabilitet

�� BottenaskorBottenaskor
�� God bGod bäärighet righet 
�� God drGod drääneringnering

Men hMen hååller ller ääven tungmetaller som dock ven tungmetaller som dock äär r 
relativt hrelativt håårt bundna srt bundna säärskilt efter mognadrskilt efter mognad
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Aska till skogAska till skog
�� ÖÖkade krav pkade krav påå ååterfterfööringring
�� EUsEUs 20% m20% måål kommer att medfl kommer att medfööra brist pra brist påå
biobrbiobräänslen nslen 
�� Ger Ger öökat uttag av kat uttag av grotgrot mm= mm= öökat behov av askkat behov av askååterfterfööringring

�� Lite mer betoning pLite mer betoning påå att det motverkar att det motverkar 
fföörsurning rsurning ään n ååterfterfööring av nring av nääringsringsäämnenmnen
�� Ger lite flexibilitet om Ger lite flexibilitet om ååterfterfööring till dring till däär det ger br det ger bääst ekonomisk st ekonomisk 
nyttanytta

�� ÖÖkat intresse fkat intresse föör att aska ger lr att aska ger löönsam tillvnsam tillvääxt pxt påå
dikad torvmarkdikad torvmark
�� Hittillsvarande FoU visar pHittillsvarande FoU visar påå t.o.mt.o.m minskning av vminskning av vääxthusgaser xthusgaser 
med aska pmed aska påå torvskogsmarktorvskogsmark

Aska till skog
Förslag till handlingsplan 

790 Bjurström

Kalkverkan
Sikström/Jacobsson

Q6-624 Åled

G Thelin 
965

Även P ger 
tillväxt i Sv 
Sverige!

Dikad 
torvskogsmark

Areal?

Hånell  872

200 000 Ha är 
speciellt lämpliga

Tillväxt

Inga 
godkänd
a projekt

Kostnads
minskning

Kostnader/teknik

Silikatbindning  940 
ÅF/CBI

Ej kostnadseffektivt

Lakning

Pelletering

Långsamlösande 
880 Maryam

Nej, K lakar 
lika oavsett 
behandling

Miljö/klimat/tillväxt

Sikström, Klemedsston, Nilsson et al

974, Q6-608, 652, 660, 661, 666, 667 

Positiv klimatpåverkan!  Stora doser

G Thelin Q6-
657

intensivodling

WORKSHOP

090212 Falun

Fast mark
Hög bonitet

Hånell/Magnusson & Finland

Aska ger lönsam tillväxt

På organogen skogsmark

MKB m.m
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TTäätskikt av askor och rtskikt av askor och röötslamtslam
eller bara askoreller bara askor
vid sluttvid sluttääckning av en deponickning av en deponi

�� Det blir tDet blir täätt  <50 l/mtt  <50 l/m22

ofta < 5 l/mofta < 5 l/m22 = 3 mm/= 3 mm/åårr

�� Aska ger Aska ger skjuvhskjuvhåållfasthetllfasthet
ppåå >30 >30 kPakPa

�� De har lDe har låång varaktighetng varaktighet

Tätskikt på Dragmossen 
med 50/50 aska och rötslam 
(FSA)

TTääckning av gruvavfallckning av gruvavfall
Mycket stor potentiell marknad fMycket stor potentiell marknad föör flygaskorr flygaskor

Ett lager av flygaska Ett lager av flygaska 
under/mellan lager av runder/mellan lager av röötslam tslam 
fföörhindrar syret frrhindrar syret fråån att nn att nåå den den 
svavelrika anrikningssvavelrika anriknings--sanden.sanden.

Vi sVi sööker vker vääxter som kommer xter som kommer 
medge ett medge ett ““evigtevigt”” skyddande skyddande 
öövre skikt.vre skikt.

Bolidens sandmagasin Gillervattnet



ErvallaErvalla ettett fultfult surtsurt ssåårr somsom blevblev en en grgröönn ytayta
RRöötslamtslam ovanovan ettett tjockttjockt lager lager avav trov/trtrov/trååflygaskaflygaska

1111

TTääckningckning avav gruvrestergruvrester

Flygaska Flygaska -- TjTjäältltåålig vlig väägg
Pentti Lahtinens doktorsarbete 2001 
visar att :

Flygaska ger en mycket tjältålig väg samt 

Ingen påvisbar miljöpåverkan på
omgivningen. 
Molybden var det kritiska ämnet.

Väg med flygaska ca 7 år efter renovering
Askan höll 5 % cement samt även  fiberslam

Referensväg renoverad på traditionellet sätt fick
sprickor redan efter 1 år



Flygaskor i vFlygaskor i väägar o ytorgar o ytor

Riksväg 90  -
Styvare med aska
Ingen negativ miljöpåverkan

RINGA RISK MED
FLYGASKOR I VÄG!!!
Ingen utlakning av tungmetaller har kunnat
påvisas!

Tendens till lägre metallhalter i porvatten
runt flygaskvägar!

Styvare väg = lägre underhåll =
Mindre total energi förbrukning

Film/handbok på www.energiaskor.se resp
www.askprogrammet.com

Stabilisering särskilt intressant
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Film AskvFilm Askväägengen

Flygaskor i vFlygaskor i vääg gerg ger
�� BBäättre tjttre tjäältltåålighetlighet
�� HHöögre bgre bäärighetrighet

�� Mindre underhMindre underhåållll

�� Mindre materialMindre material

�� BBäättre ekonomittre ekonomi

�� Sparade Sparade 
naturresursernaturresurser

Finns pFinns påå
www.energiaskor.sewww.energiaskor.se



Doktorsarbete 
Lahtinen 

2001 Tjältålighet 
ingen miljöpåverkan                

Riksväg
90

Ingen miljöpåverkan
tendens till sorbtion
av tungmetaller

Stabilisering VF 918
Labförsök

10 % + cement
Eller >30%

Trä/torvflygaska i väg

Mälarenergi 1994 Cement + 
aska användning  lägre 

miljöpåverkan än 
deponering -ytor  vägar i 

Västmanland

EFO/SGI/ÅF 98

Total utlakning 

jord / torvträflygaska lika 

FACE 

Värmeforskrapport 870

Mácsik
VF 915  Fiberaska 

Extra Bra Flygaska + 
Cement + fiberslam

Pilotvägar VF 949 
Stora Enso Fors

Uppsala
Utan cement

VF 986  
Hallstavik

Stabilisering r1055
FUD Sala beräkning VV

10 % + cement
Film Askvägen

www.energiaskor.se
Tjältålighet
Styvhet
Underhåll
Ekonomi

Naturresurser 
Ringa risk

Vattenfall Uppsala

lantbruksvägar ytor

30- 50 % grus

Handbok VF 954 
Teknik + Goda exempel

Finland
Mälarenergi

Vattenfall Uppsala
Hallstavik
Stora Enso

GeoteknikGeoteknik--slaggrusslaggrus
mognade siktade skrotbefriade rostbottenaskor frmognade siktade skrotbefriade rostbottenaskor fråån avfallsfn avfallsföörbrrbräänningnning

�� Bra vBra väägmaterialgmaterial
�� Bra bBra bäärfrföörmrmåågaga
�� MMååttlig httlig håållfasthetllfasthet
�� Relativt lRelativt läätt materialtt material
�� 20% i bergkross= bra siktkurva20% i bergkross= bra siktkurva

(kan ers(kan ersäätta finkrossning)tta finkrossning)
�� Egenskaper skall mEgenskaper skall määtas med funktionella metodertas med funktionella metoder
�� Handbok slaggrus i vHandbok slaggrus i väägg

�� Ringa risk fRinga risk föör Hr Häälsa o Miljlsa o Miljöö
�� HHååller relativt hller relativt hööga halter tungmetallerga halter tungmetaller
�� Men Men äändock ringa risk i vndock ringa risk i väägar/ytor.gar/ytor.

�� extra fextra föörsiktighet:rsiktighet:
�� bara i belagda vbara i belagda väägar/ytorgar/ytor
�� BBöör r ååteranvteranväändas efter anvndas efter anväändningens upphndningens upphööranderande

Utgrävning av 18 år gammal väg: Vändöra 
Rapport 964 SGI/ Lunds Universitet
En av grunderna för beräkning av ringa risk
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Kvalitetskriterier fKvalitetskriterier föör bottenaskor till vr bottenaskor till väägg--
och anloch anlääggningsbyggnadggningsbyggnad

Rapport 867 von Bahr, Rapport 867 von Bahr, EkvallEkvall, , SchouenborgSchouenborg SPSP
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�� Bra om grunderna fBra om grunderna föör vr väägbyggen och om innebgbyggen och om inneböörden rden 
av alla olika av alla olika lablab testmetoder testmetoder 

�� Avfall mAvfall mååste mste määtas med funktionella metodertas med funktionella metoder
�� TexTex bbäärfrföörmrmååga och stabilitet bga och stabilitet böör mr määtas som etas som e--modul vid modul vid 
olika belastningar med dynamiska olika belastningar med dynamiska triaxialmetodertriaxialmetoder

--

VTIsVTIs materialdatabasmaterialdatabas
Rapport 930 2005 Arvidsson, Rapport 930 2005 Arvidsson, LoorentsLoorents

�� Slaggrus kan anvSlaggrus kan anväändas som fyllnadsmaterial, ndas som fyllnadsmaterial, 
skyddslager och fskyddslager och föörstrstäärkningslager.rkningslager.

�� Kolbottenaskor kan anvKolbottenaskor kan anväändas som lndas som läätt terrassmaterial. tt terrassmaterial. 
�� TrTrääbottenaskor kan anvbottenaskor kan anväändas som konstruktionsmaterial ndas som konstruktionsmaterial 
till vtill väägbyggnad.  gbyggnad.  

�� Rapport 952  2005 SP/VTI verifierar ovanstRapport 952  2005 SP/VTI verifierar ovanståående men ende men 
fann att trfann att träärostbottenaskor och pulverbottenaskor kan rostbottenaskor och pulverbottenaskor kan 
ha hha höög g vattenabsorbtionvattenabsorbtion ssäärskilt om frskilt om föörbrrbräänningen gnningen gåått tt 
mindre bra.mindre bra.
�� Men de underkMen de underkäände trots detta ej dessa askor som vnde trots detta ej dessa askor som väägbyggnadsmaterialgbyggnadsmaterial

Claes Ribbing  Svenask Claes Ribbing  Svenask 
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SlaggrussSlaggruss
senaste projektensenaste projekten

�� FallviktsmFallviktsmäätningar  visar att slaggrus ltningar  visar att slaggrus låångvarigt ngvarigt 
ger 70% av bergkrossens styvhetger 70% av bergkrossens styvhet

�� Men skrymdensiteten Men skrymdensiteten äär 70% av slaggrusens r 70% av slaggrusens dvsdvs
samma styvhet per viktsamma styvhet per vikt

�� Slaggrus ger saltutlakningarSlaggrus ger saltutlakningar
�� Detta skall man ta hDetta skall man ta häänsyn till vid konstruktioner nsyn till vid konstruktioner 
med slaggrusmed slaggrus

�� Fortfarande inga signifikanta utlakningar av Fortfarande inga signifikanta utlakningar av 
tungmetaller mm frtungmetaller mm fråån n DDååvava
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Slaggrus fSlaggrus föör sammansatta r sammansatta 
obundna materialobundna material

HandbokHandbok Per Tyllgren Skanska/SBUFPer Tyllgren Skanska/SBUF

�� VVäärmeforskrapport nr 1054. rmeforskrapport nr 1054. 
�� AvfAvf SvSv nr 2008:06nr 2008:06
�� Ca 20% Slaggrus kan ersCa 20% Slaggrus kan ersäätta allt tta allt 
finkrossat materialfinkrossat material

�� NyckelfrNyckelfråågor gor äär r 
�� miljmiljöötillsttillståånd  och miljnd  och miljööegenskaperegenskaper
�� acceptans fracceptans fråån entreprenn entreprenöörer och vrer och väärmeverkrmeverk

Claes Ribbing  Svenask Claes Ribbing  Svenask 
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EU:sEU:s AvfallsstrategiAvfallsstrategi
�� MMååll

�� EU ska bli ett EU ska bli ett ååtervinningssamhtervinningssamhäällelle

�� Strategi Strategi 

�� Avfall undviksAvfall undviks

�� Avfall anvAvfall anväänds som resurs.nds som resurs.

�� ÅÅtgtgäärder frder föör att frr att fräämja ett hmja ett håållbart llbart 
resursutnyttjande resursutnyttjande 

�� Minska resursanvMinska resursanväändningens ndningens 
negativa miljnegativa miljöökonsekvenserkonsekvenser. . 

�� Medel : Regler fMedel : Regler föör r produktifieringproduktifiering
Claes Ribbing  Claes Ribbing  
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Giftfri MiljGiftfri Miljöömmååletlet
�� Vi skall ej fVi skall ej föörorena mer rorena mer ään till n till 
bakgrundsnivbakgrundsnivååerer

�� LLååter som oklanderligt bra mter som oklanderligt bra måål l 

MenMen
�� StStåår ofta i motsatsstr ofta i motsatsstäällning till llning till 
avfallsstrategin.avfallsstrategin.
�� Ger Ger ööverfverföörsiktighet som skapar rsiktighet som skapar 

�� Mer deponering  Mer deponering  
�� ResursslResursslööseriseri
�� Andra riskerAndra risker
�� Ingen eller obetydlig fIngen eller obetydlig föörbrbäättring fttring föör Hr Häälsa o Miljlsa o Miljöö
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NV 2003NV 2003
Grundlig diskussion hos NV fGrundlig diskussion hos NV fööranlett av ranlett av SGFsSGFs seminarium baserad pseminarium baserad påå
deras rapport Bygga med avfall (deras rapport Bygga med avfall (blabla som som VVäärmeforskrmeforsk rapport nr 839)rapport nr 839)

�� MiljMilj öömmåålet let ”” God bebyggd miljGod bebyggd miljö”ö” kan inte nkan inte nåås utan att s utan att 
vi vi ääven uppnven uppnåår miljr miljöömmåålet let ”” Giftfri miljGiftfri milj ö”ö”

�� SSääkerstkerstäällandet av en giftfri miljllandet av en giftfri miljöö mmååste ligga steget ste ligga steget 
ffööre, re, dvsdvsmiljmilj ööhhäänsyn vnsyn vääger tyngre ger tyngre ään resurshn resurshäänsyn dnsyn dåå
ffööroreningsrisken bedroreningsrisken bedööms vara ms vara ”” ej ringaej ringa””

�� Utnyttjande av Utnyttjande av ”” restmaterialrestmaterial”” och avfall moch avfall mååste ste 
stimuleras. Resursaspekterna bstimuleras. Resursaspekterna böör dr däärfrf öör r öövervvervääga om ga om 
ffööroreningsrisken roreningsrisken äär ringar ringa

Bra balans och tolkning av giftfri miljBra balans och tolkning av giftfri miljöömmåålet!?let!?
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NV: Om ringa risk: 
användning prioriteras

RINGA RISK     
med aska i väg

Oralt intag av As  
mest kritisk

Utlakningsförsök i lab.
Trots högre än pilotförsök

Vändöra    gammal 
provväg slaggrus 
964 SGI /LutH

Bara Cu, Pb, Hg, Cd, As
Bens(a)pyren 
Bara en väg

Damning osäkra uppgifter
= mycket försiktigt beräknat

Bygga med Avfall
SGF 839
Seminarium 2003

MILJÖRIKTLINJER   

SGI,  Kemakta, 
GeoInnova

In vitroförsök 1056
Biotillgänlighet:
As > 85 %
Cr    12 % 
Pb   14- 60 %     
Cd   50- 75 %
Cu   20-70 %

SGI

Damning på grönsaker 
20m från väg
= mest kritiskt

Damningsprojekt VTI / SGI 
963 och Q6-631

Q6-665  Mo Sb 
SGI / Kemakta

Organiska ämnen i askor
951 och Q6-646 ÅF/SGI

Q6-664 
Regional risk SGI



StStöörsta problemet?rsta problemet?
�� Generella riktvGenerella riktväärden frden föör fr föörorenad markrorenad mark

�� Bygger pBygger påå fföörsiktighet i mrsiktighet i måånga stegnga steg
�� FFåår r ööverstigas med riskbedverstigas med riskbedöömning mning blabla om om 
ffööroreningarna froreningarna fööreligger i mindre farlig form religger i mindre farlig form ään den n den 
farligastefarligaste

�� Men texten: Man Men texten: Man ffåår inte fr inte föörorena upp till rorena upp till 
riktvriktväärdena rdena äär fr föörröödandedande
�� Konsekvensen blir att mKonsekvensen blir att måånga tolkar det som att nga tolkar det som att ääven ven 
om ett avfall om ett avfall äär ofarligt fr ofarligt föör hr häälsa o miljlsa o miljöö om som såå ffåår r 
man inte fman inte föörorena rorena dvsdvs bygga med det.bygga med det.

�� SSåå miljmiljöökontoren, kontoren, lstlst och NV soch NV sääger ofta nej dger ofta nej däär r 
de borde sde borde sääga ja.ga ja.
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Ringa RiskRinga Risk
�� HHäälsa (yttre miljlsa (yttre miljöö))

�� Mindre Mindre ään 1 risk per 100 000 att person i n 1 risk per 100 000 att person i 
utsatt grupp futsatt grupp fåår skada av fr skada av fööroreningen under roreningen under 
en livstid ( en livstid ( blabla pgapga genotoxgenotox o cancer)o cancer)
�� lakning till brunn, damning till lakning till brunn, damning till äätliga vtliga vääxter och xter och 
oralt intag viktigaste foralt intag viktigaste föör askor r askor 

�� MiljMiljöö
�� Jordlevande organismer Jordlevande organismer äär i regel mindre kr i regel mindre käänsliga nsliga 
ään vattenlevanden vattenlevande

�� Utlakning till ytvatten Utlakning till ytvatten äär dr däärfrföör avgr avgööranderande

�� Recipient inte fRecipient inte fåår fr föörorenas rorenas ööver normala  ver normala  
haltvariationerhaltvariationer

Claes Ribbing  Claes Ribbing  
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HalterHalter
mg/kg TS mg/kg TS 
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Pb Cd Hg As
Bakgrunds
halter
90percentil

20 0,2 0,1 10

SKS 
återföring 
till skog

300 30 3 30

Ringa risk 
grusväg 2700 520 150 110

Ringa risk 
lämna kvar 
aska ytligt

1500 60 60 15

Arsenik har lägsta värdena för att det klassas som genotoxiskt 
Och det anses som farligare än cancerogent

FFöörordningarrordningar
�� AvfallsfAvfallsföörordningen rordningen (VR:886,Q6(VR:886,Q6--617)617)

�� Vi kvarstVi kvarståår vid Vr vid Väärmeforskas och Avfall Sveriges rmeforskas och Avfall Sveriges 
rekommendation om s:a rekommendation om s:a ekotoxekotox 2,5% f2,5% föör fr föörbrrbräänningsresternningsrester

�� Zink fZink föörekommer mest i andra former rekommer mest i andra former ään ekotoxiskan ekotoxiska
�� SpSpäännande nnande ekotoxprojektekotoxprojekt som  kan psom  kan pååverka lagstiftningarverka lagstiftningar

�� CsCs 135 135 (Q6(Q6--614)614)

�� SvSvåårt att mrt att määta enligt ta enligt SSMsSSMs krav vid geotekniska anlkrav vid geotekniska anlääggningarggningar

�� Rekommendation: Rekommendation: 
�� under 2 000 Bq: munder 2 000 Bq: määtningar ej ntningar ej nöödvdväändiga vid vndiga vid väägbygge pgbygge påå
mineraljord och 20m till brunnmineraljord och 20m till brunn

�� MMäät pt påå kalium: Om kalium lkalium: Om kalium låågt gt –– CsCs llåågtgt

Claes Ribbing  Svenask Claes Ribbing  Svenask 
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EkotoxEkotox
ITM St ITM St UnivUniv, SGI, SGI

Askprogrammat(Q6Askprogrammat(Q6--668), Avfall Sverige(U2008:16), NV, Fortum, 668), Avfall Sverige(U2008:16), NV, Fortum, SSöörabrab, , TelgeTelge

�� Alla askor utom vAlla askor utom vääl urskl urskööljt slaggrus ljt slaggrus äär r 
ekotoxiska vid L/S 10ekotoxiska vid L/S 10

�� FFöörvrvåånande upptnande upptääckt:ckt:
�� Huvuddelen av Huvuddelen av ekotoxekotox frfråån askor beror pn askor beror påå
ej ekotoxiska ej ekotoxiska äämnen som Ca och K!mnen som Ca och K!

�� Bra metodutvecklingBra metodutveckling

Claes Ribbing  Svenask Claes Ribbing  Svenask 
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Giftfri MiljGiftfri Miljöömmåålet / let / 
ResurshushResurshushåållningllning

�� Giftfri miljGiftfri miljöömmåålet blet böör baseras pr baseras påå riskbedriskbedöömningarmningar
�� DDåå kan man vid behov  med kan man vid behov  med ååtgtgäärderrder, val av konstruktioner, av , val av konstruktioner, av 
platser, lplatser, lååta askorna var inne i konstruktionerna, undvika damning pta askorna var inne i konstruktionerna, undvika damning påå
grgröönsaksland under byggnation och rivning, registrera anvnsaksland under byggnation och rivning, registrera anväändningen av ndningen av 
askorna i kommunernas register mm askorna i kommunernas register mm se till att det blir ringa risk se till att det blir ringa risk 
med god marginal fmed god marginal föör mr måånga askor vid anlnga askor vid anlääggningsbyggenggningsbyggen..

�� Rapport 953 MiljRapport 953 Miljöösystemanalys fsystemanalys föör nyttiggr nyttiggöörande av askor i rande av askor i 
anlanlääggningsbyggande (2006), Kggningsbyggande (2006), Käärrman, Olsson, Magnusson, rrman, Olsson, Magnusson, 
Peterson Peterson Ecoloop/KTHEcoloop/KTH
�� VVäägbyggnad med askor inom 10 mil ger god resurshushgbyggnad med askor inom 10 mil ger god resurshushåållning med llning med 
minskad fminskad föörbrukning av naturresurser, energi , buller och trafik. rbrukning av naturresurser, energi , buller och trafik. 
Metallutlakningen Metallutlakningen äär nr nåågot hgot höögre gre ään fn föör deponering i det  korta r deponering i det  korta 
perspektivet.perspektivet.

�� I 1000 I 1000 åårs perspektiv lakar rs perspektiv lakar ääven deponier ut lagrade fven deponier ut lagrade fööroreningar och droreningar och dåå blir det totalt blir det totalt 
mindre utlakningar om askor anvmindre utlakningar om askor anväänds i stnds i stäället fllet föör andra material i vr andra material i väägbyggen.gbyggen.
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MiljMiljöö mmååletlet

God Bebyggd MiljGod Bebyggd Miljöö
�� FFöör att kunna fr att kunna fåå balans mellan miljbalans mellan miljöömmåålen:len:

God Bebyggd MiljGod Bebyggd Miljöö bböör fr fåå ett tillett tilläägg:gg:

�� Avfall anvAvfall anväänds som resurser om det nds som resurser om det 
inte innebinte innebäär mer r mer ään ringa risk fn ringa risk föör r 
hhäälsa och miljlsa och miljöö

Svenska EnergiAskor ABSvenska EnergiAskor AB 3131

AnvAnväändning Askor 2006ndning Askor 2006

�� VVäägar och ytorgar och ytor 200200 kton kton 

�� SkrotSkrot 4040 ktonkton

�� NNääringsringsäämnenmnen 3535 ktonkton

�� Utfyllnad av bergrumUtfyllnad av bergrum 5050 ktonkton

�� DeponierDeponier 650650 ktonkton

�� DiverseDiverse 125125 ktonkton

�� TotaltTotalt 1 miljon ton1 miljon ton

�� Av totalt produceratAv totalt producerat 1,3 milj ton TS1,3 milj ton TS

Claes Ribbing  Claes Ribbing  
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Askprogrammets uppgift 09Askprogrammets uppgift 09--1111

�� Utveckla anvUtveckla anväändningar fndningar föörr
�� De 65O De 65O ktonkton askor som kommer att faskor som kommer att föörlora sin marknad rlora sin marknad 

nnäär merparten av sluttr merparten av sluttääckningarna upphckningarna upphöör om ca 10 r om ca 10 åårr

�� De 300 De 300 ktonkton som ej har anvsom ej har anväändningar i dagndningar i dag

�� De De öökade volymer som fkade volymer som föörvrvääntas inom rimlig framtidntas inom rimlig framtid

�� StStäärka anvrka anväändningar fndningar föörr
�� De 350 De 350 ktonkton som har anvsom har anväändningar utanfndningar utanföör deponierr deponier

Askprogrammet Askprogrammet 
Budget 09Budget 09--1111

Skog o mark 5 mkr

Geo och Deponi 7 mkr

Miljö o Kemi 5 mkr

Information 2 mkr

Oförutsett 1,4 mkr

Administration 15% 3,6 mkr

Totalt 24 mkr

Svenska EnergiAskor ABSvenska EnergiAskor AB 3434



AskprogrammetAskprogrammet
Finansiering 09 Finansiering 09 --1111

Budget Jan 09 ”Säkert”

Deltagare 6    mkr 4,5 mkr 6    mkr

Medfinansierin
g

8,4 mkr Antag budget 8,4 mkr

Energimynd 9,6 mkr 35% / 7,92mkr 7,7 mkr

Summa 24  mkr 22,1 mkr

Bra utfall men det saknas 1,9 mkr mot budget

Svenska EnergiAskor ABSvenska EnergiAskor AB 3535

Askprogrammet 09Askprogrammet 09--1111

�� ÅÅterfterfööra askor ra askor ssåå att uttag av biobratt uttag av biobräänsle ur skog inte nsle ur skog inte 
begrbegräänsas och ge nsas och ge öökad tillvkad tillvääxt xt i skogen, (skogstorvmark)i skogen, (skogstorvmark)

�� Skapa och fSkapa och föölja upp ge lja upp ge goda exempelgoda exempel
�� Att ge tjAtt ge tjäältltååliga vliga väägargar
�� MiljMiljööriktig triktig tääckning av deponier och gruvavfallckning av deponier och gruvavfall
�� SlaggrusSlaggrus

�� FFåå balans mellan miljbalans mellan miljöömmåålenlen
�� Ringa risk Ringa risk 
�� RiskbedRiskbedöömningar  mningar  -- riskjriskjäämfmföörelserrelser
�� LLåångtidsegenskaperngtidsegenskaper

�� Tolkning av avfallsfTolkning av avfallsföörordningen rordningen –– ekotoxekotox

�� Sparar naturresurser Sparar naturresurser enligt enligt EUsEUs mmåål om resurshushl om resurshushåållningllning

Svenska EnergiAskor ABSvenska EnergiAskor AB
3636



Askprogrammet 09Askprogrammet 09--1111
�� Kostnadseffektiv FoUKostnadseffektiv FoU
�� ÖÖkar fjkar fjäärrvrrväärmens och skogsindustrins     rmens och skogsindustrins     
konkurrenskraft och miljkonkurrenskraft och miljööriktighetriktighet
�� FFöörbrrbräänning av biobrnning av biobräänslen inkl avfall blir nslen inkl avfall blir ään bn bäättre fttre föör klimatet om r klimatet om 
askorna anvaskorna anväänds som bra resurser.nds som bra resurser.

�� Vi Vi öönskarnskar
�� Att Att äännu fler ser behovet och vill deltaga i programmetnnu fler ser behovet och vill deltaga i programmet
�� Nya FoUNya FoU--ansansöökningarkningar

�� AnsAnsöökningar projekt: 090226kningar projekt: 090226

Och c:a 090428, 09090 och 091117 Och c:a 090428, 09090 och 091117 

�� Se Se www.askprogrammet.comwww.askprogrammet.com
Svenska EnergiAskor ABSvenska EnergiAskor AB 3737

Tack fTack föör migr mig

FrFråågor?gor?
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