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AVFALL FRÅN FÖRBRÄNNING AV KOL OCH TORV - HANDLEDNING FÖR AN
LÄGGANDE AV UPPLAG
FÖRORD

Under senare är har förbränningen av fastbränslen, främst kol och torv, fått en allt
större betydelse för Sveriges energiförsö_rjning. Vid förbränningen uppstår betydande
mängder restprodukter. De räd och riktlinjer som finns för deponering av kommunalt
avfall är till stor del inte tillämpliga på förbränningsrester. Statens geotekniska in
stitut (SGI) fick därför 1984-03-01 i uppdrag av Kraft- och Värmeproducenternas
samarbetskommitte för Miljöfrågor (KVM) att utarbeta en handledning för depone
ring av avfall frän förbränning av kol och torv. Det är också KVM som i samarbete
med Statens Naturvärdsverk (SNV) publicerar denna handledning. Rapporten vänder
sig främst till kraft- och värmeproducenter, konsulter och miljövärdsmyndigheter.
Slutrapporten frän Kol-Hälsa-Miljöprojektet (KHM) innehåller ett avsnitt om depo
nering av avfallet frän förbränning av kol. Syftet med denna redovisning var att
klarlägga vilka miljö- och hälsoproblem som bedömdes vara förknippade med sådan
hantering. I slutrapporten redovisades några sätt att deponera kolavfallet, även om
avsikten inte var att ge detaljanvisningar för hur detta skall ske. Denna handledning
utgår frän den deponeringsteknik som presenterades i KHM:s slutrapport.
Under arbetets gäng har flera viktiga utredningar och forskningsprojekt redovisats,
vars resultat inarbetats i handledningen. Bl.a. har projektet Torv-Hälsa- Miljö (THM)
genomförts. I anslutning därtill bestämdes att arbetet skulle kompletteras så att
den även blir tillämplig på avfall frän förbränning av torv. Samdeponering av kol- 
och torvavfall med andra typer av restprodukter har inte behandlats. Det underlag
som för närvarande finns beträffande samdeponering har inte ansetts vara tillräck
ligt för att några rekommendationer skall kunna ges.
Arbetet med att ta fram en deponeringshandledning har utförts huvudsakligen av
Tom Lundgren (projektledare) och Pär Elander vid SGI. Handledningen har behandlats
ingående av en särskild referensgrupp som följt projektet och givit ett flertal värde
fulla synpunkter och kompletteringar. Referensgruppen har bestått av följande del
tagare:
Per Almqvist
Ragnar Hahn,
Gunnar Hovsenius,
Roland Johansson,
Folke Larsson
Birgitta Timm

Stockholm Energi
Aroskraft, Västerås
Statens Vattenfallsverk, UM
Statens Vattenfallsverk, UM
Statens Naturvärdsverk
Statens Naturvårdsverk

Förutom referensgruppen har Jan Hartlen (SGI) och Björn Södermark (SNV) deltagit
i granskningen av handledningen och slutligen har den genomgått en remissgransk
ning av ytterligare ett tjugotal presumtiva användare. Illustrationerna har utförts
av Krister Hast, Reklamproducenten, Linköping. Till alla som bidragit vid handled
ningens tillkomst riktas ett varmt tack.
Författarna är ensamma ansvariga för rapportens innehåll, varför detta inte kan å
beropas som representerande naturvärdsverkets eller KVM:s ståndpunkt. Naturvårds
verket och KVM delar dock i princip de bedömningar som görs i rapporten.
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1.

BAKGRUND

1. 1

Syftet med deponeringsanvisningarna

Denna handledning har utarbetats för att underlätta för kraft- och värmeproducen
terna att planera för och genomföra deponering av restprodukterna. Många anlägg
ningsägare låter konsulter utreda förutsättningarna för deponering, ta fram underlag
för koncessionsansökningar och projektera deponier. I dessa fall kan skriften utgöra
en checklista över vad som behöver göras och vara ett underlag för upphandling av
sådana tjänster. Det är naturligtvis också en förhoppning att skriften skall underlät
ta konsulternas arbete och redovisning.
Koncessions- och projekteringshandlingar måste upprättas med stark anknytning till
de lokala förutsättningarna. Därför kan inte denna handledning ersätta sådana hand
lingar. Istället bör den tjäna som referens eller handbok vid planering, projektering
och anläggande av askupplag. Handledningen innehåller bland annat beräkningsexem
pel pä avfallsmängder, deponeringsarealer, lakvattenproduktion och förorenings 
spridning, vilka är samlade i en bilaga. För att dessa exempel skall fä en generell
giltighet har förutsättningarna förenklats starkt. Det är viktigt att man i varje
enskilt fall klargör vilka förutsättningar som gäller och hur väl de passar med
motsvarande i beräkningsexemplen.
Handledningen behandlar egentligen enbart avfall frän förbränning av kol och torv.
Andra typer av förbränningsavfall, t ex vedaska och sopförbränningsaska, kan i vissa
avseenden jämställas med dessa avfall, varför handledningen även i dessa fall äger
en viss giltighet. Det är emellertid tillrådligt att i sä fall använda den med stor för
siktighet.
Avfall frän nya tekniker som kväveoxidrening och rökgaskondensering behandlas in-te·
heller. I vilken grad handledningen är tillämpbar pä sådana avfall kan inte avgöras
förrän bättre underlagsmaterial för bedömning av dessa avfalls egenskaper förelig
ger.
Samdeponering av kol- och torvavfall med andra typer av avfall, t ex kommunalt
avfall, behandlas inte. Det underlag som finns beträffande samdeponering har inte
ansetts vara tillräckligt för att några rekommendationer skall kunna ges. Vad beträf
far små anläggningar är samdeponering emellertid ekonomiskt fördelaktigt eftersom
deponeringskostnaden (räknad i kr/ton) blir hög för små deponier. Det finns därige
nom ett uttalat behov av bedömningsunderlag för hur sådan deponering bör genomfö
ras. Det är därför angeläget att föreliggande handledning kompletteras i detta avse
ende. I de fall samdeponering framstår som ett fördelaktigt alternativ måste förut
sättningarna tills vidare utredas i varje enskilt fall. Ett annat sätt att reducera de
poneringskostnaden är att öka upplagens storlek genom samordning av deponeringen
mellan flera anläggningar.

1. 2

Miljö- och hälsofrägor vid deponering

I äldre tider betraktades inte askhanteringen som något problem vid eldning av kol
och torv. Askan var förhållandevis grov och kunde användas som fyllnings- och iso
lermaterial i hamnar, vägar och i byggnader (trossbottnar). En del aska användes
också som gödnings- eller jordförbättringsmedel pä våra åkrar. I takt med att an
strängningarna ökat att begränsa de luftburna emissionerna uppkom produkter som
var mer finkorniga och ha de andra kemiska egens kaper. Medvetenheten om miljöris
kerna har också lett till att man numera även uppmä rksammar de vattenburna föro
reningar som dessa avfall kan ge upphov till.
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Den för folk i allmänhet mest påtagliga miljöpåverkan frän deponering av slagger,
askor och avsvavlingsprodukter är damningen. Denna effekt förstärks av det allmänt
sett tråkiga utseende som de flesta aktiva avfallsupplag har och kanske särskilt sto
ra, gråsvarta askupplag. Damningen är huvudsakligen en hälsofråga. Den hälso- och
miljöfråga som pä sikt måste betraktas som viktigast i sammanhanget är spridningen
av tungmetaller med lakvattnet frän avfallsupplaget. Det som bestämmer avfallets
miljöfarlighet är den mängd föroreningar som lakas ut och förs bort frän deponin.
Även små mängder av metaller som pä detta sätt tillförs den naturliga cirkulationen
kan utgöra en risk för både miljö och hälsa. Utläckande tungmetaller kan dessutom
ackumuleras och bilda depåer genom att metallerna binds till markpartiklar, sedi
ment eller organismer. Rörligheten hos dessa metaller kan eventuellt tänkas öka
i framtiden (t ex pä grund av försurning). Om frigörelsehastigheten ökar kraftigt
kan de tidigare fastlagda metallerna pä sikt ge ett större bidrag till flödet av metal
ler.
Karaktärisktiskt för lakvatten frän askupplag är den höga salthalten. Framförallt
är det kalcium och sulfat som lakas ut, men även natrium, kalium och klorid ingår
i höga halter. Dessa salter utgör generellt inget direkt hot mot människan, men väl
mot den mest närliggande naturmiljön. Salterna är lättlakade och kommer att vara
utlakade inom en relativt snar framtid. I de flesta fall rör det sig om något eller
några fä hundratals är.
Tungmetaller uppträder som spärämnen i restprodukterna, vilket innebär att de inte
utgör huvudkomponenter. Likväl är de lakbara i en sådan omfattning att halterna
av dessa ämnen i det utgående lakvattnet är förhöjda i förhållande till de naturliga
bakgrundshalterna. En viktig skillnad föreligger gentemot de nämnda salterna, näm
ligen att de förhöjda spärämneshalterna kommer att bibehållas under mycket lång
tid, praktiskt taget "i all evighet". Det är alltså väsentligt att den deponeringsteknik
man tillämpar pä denna typ av avfall tar fasta pä att lakvatten med förhöjda metall
halter kommer att produceras under mycket lång tid. En teknik som tar fasta pä om
händertagande och rening av lakvattnet är således ej tillämpbar.
En fullständig inkapsling av avfallet för att förhindra all utlakning av föroreningar
är omöjlig att genomföra pä ett sådant sätt att barriärerna blir beständiga för all
framtid. Den deponeringsprincip som därför rekommenderas för de här aktuella av
fallstyperna innebär infiltrationshämmande täckning och kontrollerad utläckning.
Ambitionsnivån för den kontrollerade utläckningen måste fastställas frän fall till
fall. Följande faktorer är av betydelse vid val av ambitionsnivå för det enskilda
upplaget:
o
o
o
o
o

Vad som är tekniskt möjligt att åstadkomma
Deponeringskostnaderna
Avfallets egenskaper
Möjligheter till utspädning och fastläggning av förorenande ämnen
Toleransen hos det påverkade området för aktuella ämnen

Förutsättningarna för nyttiggörande av restprodukterna pä ett miljövänligt sätt kan
i många fall vara goda. T ex används idag flygaska frän kolpulverförbränning som
råvara vid framställning av s k modifierad portlandcement. Utveckling av produkter
baserade pä flygaska (även flygaskor uppblandade med avsvavlingsprodukter) stabili
serade genom tillsats av cement pägär. Tänkbara användningsområden för sådana
produkter är t ex som fyllningsmaterial, tätskärmar eller för stabilisering av miljö
farligt avfall. Restprodukterna kan fä avsättning även inom andra områden, t ex in
om byggm at erialindustrin.
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Avsättningsmöjligheterna begränsas i varje enskilt fall av de aktuella restprodukter
nas kvalitet, av ekonomiska faktorer som transportkostnader, samt av de miljöhän
syn som mäste tas vid användning. Vid nyttigörande av restprodukterna ställs samma
krav på skydd av miljön som vid deponering. Detta innebär i allmänhet begränsningar
för användningen av ej stabiliserade askprodukter t ex som fyllningsmaterial vid an
läggningsarbeten och som ersättningsmaterial för naturgrus. Nyttiggörande av rest
produkter från kol- och torvförbränning sker idag i ganska liten utsträckning i Sve
rige, men efterfrågan kan antas öka efterhand som utveckling av användningsområ
den sker och erfarenheter av nyttiggörande vinns. Det är tänkbart att även depone
rat avfall i framtiden kan bli intressant för nyttiggörande. Ett eventuellt framtida
nyttiggörande underlättas om uttagsmöjligheterna av olika restprodukter beaktas
redan vid deponeringen.
1.3

Olika typer av restprodukter frän förbränning

Det är inte enbart bränslet utan även förbränningsutrustningen som bestämmer vil
ken typ av restprodukter som bildas. Även sättet att rena rökgaserna påverkar vilka
avfall som bildas. En första huvudindelning av restprodukterna kan göras i grupperna:
bottenaskor, flygaskor och avsvavlingsprodukter. I syfte att underlätta läsandet av
diagram, tabeller etc i olika sammanställningsarbeten föreslås att enhetliga beteck
ningar används för de olika restprodukterna enligt nedanstående.
Bottenaskor erhålls ur eldstädernas botten. Denna grovkorniga grupp av produkter
kan indelas efter bränsle och typ av förbränningsanläggning i:
Rosteldning
Kcl

Torv

* kan

KRB
TRB

Pulvereldning

Fluidiserad bädd

KPB
TPB

KFB*
TFB*

uppdelas ytterligare efter typ av bäddmaterial

Flygaskor är benämningen på det stoft som avskiljs med hjälp av elfilter eller spärr
filter i rökgasgången. De kan indelas efter bränsle och anläggningstyp:

Kol
Torv

Rosteldning

Pulvereldning

Fluidiserad bädd

KRF
TRF

KPF
TPF

KFF
TFF

Avsvavlingsprodukter erhålls antingen i någon form av avsvavlingsreaktor eller i en
fluidiserande bädd där avsvavlingen kan ske genom att bädden består av krossad
kalksten som absorberar svaveldioxiden. Avfallet består då av ett svavelhaltigt re
jekt - förbrukat bäddmaterial. Avsvavling kan även ske (i princip i alla slags pannor)
genom att kalk tillförs förbränningsrummet. I detta fall avskiljs svavel/kalkförening
arna tillsammans med flygaskan och någon särskild avsvavlingsprodukt erhålls ej.
Två huvudtyper av avsvavlingsanläggningar brukar urskiljas, nämligen väta respek
tive våt-torra (torra). Vid den våta metoden tillförs kalk (eller krossad kalksten) i
uppslammad form och avfallet utskiljs också som ett slam. Även vid den vät-torra
metoden tillförs kalken (kalkstenen) i vätt tillstånd, men vattentillsatsen är så be
gränsad att vattnet avdunstar i processen och avfallet utskiljs i torrt tillstånd. Vid
denna metod har man i vissa fall möjlighet att utesluta det föravskiljande filtret ,
vilket medför att flygaska och avsvavlingsprodukt erhålls som en blandning. Avsvav
lingsprodukterna kan indelas i:
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Koleldning
Väta avsvavlingsprodukter
Vät-torra avsvavlingsprodukter
D:o men utan föravskiljare
(blandprodukt)

KAV
KAT
KAB

Torveldning
TAV
TAT
TAB

De egenskaper hos restprodukterna som påverkar utformningen av en deponi utgörs
av såväl fysikaliska som kemiska förhållanden, t ex:
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

innehåll av salter
totalt innehåll (halt) av skadliga ämnen
utlakbarhet och halt i lakvatten vid varierande pH och salthalter
buffertkapacitet
genomsläpplighet för vatten
kapillaritet
packbarhet (i de fall man vill öka tätheten genom packning)
vi ttringsbenä_genhet
puzzolanitet"')
kristallisationsbenägenhet

Dessutom inverkar indirekt pä miljöfrågorna sådana förhållanden som mekanisk sta
bilitet och motståndskraft mot erosion.
Det ligger utanför målsättningen för denna skrift att ingående beskriva karaktär
och egenskaper hos de aktuella restprodukterna. Istället hänvisas till följande rap
porter:
o

Kolets hälso- och miljöeffekter. Statens Vattenfallsverk. Slutrapport
(KHM). Underlagsdel 1, kap 9, och Underlagsdel 2, kap 14, 1983.

o

Miljöeffekter av ved- och torvförbränning. Statens naturvärdsverk, SNV
PM 1708, 1983.

o

Förbränning av torvbränslen. Statens Energiverk, 1985:2, kap 7 och 8.

o

Sandström, M., 1982. The Mineralogical Composition of Coal Ash. Statens
Vattenfallsverk, KHM Teknisk Rapport 19.

o

Liem, H., 1982. Leaching of Heavy Metals from Coal Waste in Laboratory
Tests. Statens Vattenfallsverk, KHM Teknisk Rapport 19.

o

Möller, B., Nilson, G., 1983. Tekniska egenskaper hos restprodukter frän
kolförbränning. - En laboratoriestudie. Statens Vattenfallsverk, KHM Tek
nisk Rapport 48.

o

Möller, B., 1983. Tekniska egenskaper hos avsvavlingsprodukter vid kolför
bränning. Statens Vattenfallsverk, KHM Teknisk Rapport 70.

o

Nilson, G., 1983. Tekniska egenskaper hos avfallsprodukter frän förbränning
av kol i virvelbädd. Statens Vattenfallsverk, KHM Teknisk Rapport 70.

o

Liem, H., Rydevik, U. & Moberg, P.-0., 1983. Litteraturstudie avseende
lakning av restprodukter frän koleldning. Statens Vattenfallsverk, KHM
Teknisk Rapport 84.

*) Puz zolanite t =

tidsberoende hållfasthetstillväxt orsa ka d av ke miska reaktio
ner vid vatteninblandning.
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o

Liem, H., Sandström. M., Carne, A., Blomqvist, L., Thurenius, B., & Ryde
vik, U., 1983: Studier av utlaknings- och vittringsprocesser för aska frän
torv- och biomasseförbränning. Statens naturvärdsverk, SNV PM 1775.

o

Liem, H., Sandström, M., Wallin, T., Carne, A., Rydevik, U. & Moberg, P.
0. Studier av utlaknings- och vittringsprocesser av kolaskor. Statens Vat
tenfallsverk, KHM Teknisk Rapport 105.

o

Sandström, M., Willander, M., Hansen, E., Desselberg, I., 1984. Identifiering
av torvaskors kristallina beståndsdelar. Projekt Torv- Hälsa - Miljö. Arbets
rapport. Tillgänglig via biblioteket vid Studsvik Energiteknik AB.

o

Rosen, B., 1984. Radonavgäng frän torvaska. Projekt Torv-HälsaMiljö. Ar
betsrapport. Tillgänglig via biblioteket vid Studsvik Energiteknik AB.

o

Lindqvist, 0., 1984. Undersökning av kvicksilverhalten och kvicksilvers lak
barhet i torvaskor frän olika förbränningsanläggningar. Projekt Torv- Hälsa
Miljö. Arbetsrapport. Tillgänglig via biblioteket vid Studsvik Energiteknik
AB.

o

Erlandsson, B. & Hedvall R., 1984. Radioaktiva ämnen i aska frän förbrän
ning av torv. Projekt Torv-Hälsa- Miljö. Arbetsrapport. Tillgänglig via bib
lioteket vid Studsvik Energiteknik AB.

o

Lundgren, T. & Elander, P., 1984. Torvaskors kemiska och fysikaliska egen
skaper. Projekt Torv- Hälsa- Miljö. Arbe tsrapport. Tillgänglig via biblioteket
vid Studsvik Energiteknik AB.

o

Elander, P ., Lanngren, B., Lundgren, T. & Persson, K., 1985. Klor i kol.
Stiftelsen för Värmeteknisk Forskning, Bränsleteknik 180.
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2.

LAGAR OCH ANVISNINGAR SOM REGLERAR DEPONERING

2.1

Miljöskyddslagen

Deponering av förbränningsrester och avsvavlingsprodukter utgör miljöfarlig verk
samhet och kräver därför som regel tillstånd enligt miljöskyddslagen. Även den för
bränningsanläggning som ger upphov till restprodukterna är tillståndspliktig. Normalt
bör tillstånd för förbränningsanläggning och deponering sökas samtidigt.
Den lagstiftning som reglerar deponeringsverksamheten behandlas endast översikt
ligt i denna handledning. För mer ingående information om miljöskyddslagen och mil
jöskyddsförordningen och vad de innebär hänvisas till naturvärdsverkets publikatio
ner "Prövning enligt miljöskyddslagen - allmänna råd 11 (SNV RR 1983:3) samt 11 Tillsyn
enligt miljöskyddslagen - allmänna räd" (SNV RR 1984:1 ).
I miljöskyddslagen (ML) regleras både lokalisering av avfallsupplag (främst 4§) och
utformning av sådana upplag (främst 5§). Enligt 4§ ML skall platsen för verksamhe
ten väljas sä "att ändamålet kan vinnas med minsta inträng och olägenhet utan oskä
lig kostnad". Detta kan tolkas sä att lokaliseringsutredningen skall resultera i att
lämpligaste område väljs inom ett rimligt transportavstånd frän förbränningsanlägg
ningen. Lämpligheten skall avgöras med hänsyn till inträng i annan verksamhet och
till påverkan pä miljön. De erforderliga skyddsätgärderna för upplaget vilka föran
leds av den specifika lokaliseringen får ej heller bli orimligt kostnadskrävande.
Utformningen av upplaget regleras i 5§ ML. Där anges bl a att rimliga skyddsätgär
der skall vidtas och skäliga försiktighetsmätt iakttas för att förebygga eller avhjälpa
olägenhet, dvs påverkan pä miljön. Rimligheten/skäligheten av åtgärderna skall be
dömas med utgångspunkt frän vad som är tekniskt möjligt vid avfallsdeponering och
med beaktande av det berörda områdets känslighet, nyttan av verksamheten och
kostnaderna för åtgärderna.
Om ett avfallsupplag kan befaras medföra olägenhet av väsentlig betydelse trots
att de skyddsätgärder och försiktighetsmätt som kan föreskrivas enligt 5 § ML vidtas,
får enligt 6§ ML verksamheten utövas endast om särskilda skäl föreligger. När ett
lämpligt område valts och man utrett detta områdes status bör man således klarläg
ga på vilket sätt man skall avväga teknik och ekonomi. En generell sådan avvägning,
som dessutom genomgått en omfattande granskning presenterades 1983 i utredningen
"Kol-Hälsa-Miljö11 (KHM). De skyddsätgärder som där föreslås koncentreras på täck
ningen av det deponerade avfallet och sammanfattas i en serie krav på lakvattenpro
duktionens högsta storlek. Hälso- och miljöbedömningen, som görs i utredningen,
baseras pä dessa krav. KHM-utredningen beskriver dessutom den deponeringsteknik
som bedöms klara dessa krav. Denna handledning utgår frän de krav och specificerar
den teknik som KHM presenterade. De kunskaper som finns idag beträffande utlak
ning, spridning och effekter av föroreningar är emellertid inte tillräckliga för att
fastställa en absolut belastningsnivä som är acceptabel ur miljösynpunkt. De krav
på skyddsätgärder som KHM:s miljöbedömning grundades på bör därför betraktas
som minimikrav. I det enskilda fallet bör därför alltid en bedömning genomföras där
nyttan för miljön av skärpta krav vägs mot vad som är tekniskt och ekonomiskt möj
ligt.
Frågan om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet prövas av koncessionsnämn
den för miljöskydd eller av länsstyrelsen. I miljöskyddsförordningen anges närmare
i vilka fall frågan skall prövas av koncessionsnämnden och i vilka fall länsstyrelsen
är prövningsinstans. Där anges också detaljerat vilka verksamheter som är tillstånd;
pliktiga ,, och vilka (mindre störande) ingrepp som enbart är anmälningspliktiga hos
länsstyrelsen.
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SNV har utfärdat anvisningar för ansökan om prövning enligt ML (Prövning enligt
miljöskyddslagen - allmänna räd. SNV RR 1983:3).Det principiella förfarandet vid
ansökan och prövning i ett koncessionsnämndsärende framgår av figur 2.1. Förfaran
det vid ärenden som prövas av länsstyrelse är något enklare men i princip detsamma.
Den som tänker starta en tillständspliktig verksamhet är skyldig att samråda med
berörda myndigheter , organisationer och enskilda som kan ha intresse i saken. Ofta
är det lämpligt att utövaren av verksamheten tar kontakt med länsstyrelsen för att
diskutera hur omfattande samrådet bör vara.
Enligt 13§ ML skall en tillståndsansökan innehålla följande:
1.

de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att be
döma den miljöfarliga verksamhetens beskaffenhet och omfattning,

2.

en beskrivning av miljöeffekterna såsom arten, styrkan och räckvidden av
de störningar som verksamheten kan medföra,

3.

förslag till skyddsätgärder eller andra försiktighetsmätt som behövs för
att förebygga eller avhjälpa olägenheter frän verksamheten,

4.

en redogörelse för det samråd som har ägt rum enligt 12a§ och vad som
därvid kommit fram.
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I en huvudansökan lämnas först allmänna uppgifter om verksamheten samt de yrkan
den som framförs. Vidare sammanfattas de utredningar som gjorts, t ex under föl
jande rubriker:
A. Lokalisering
Lokaliseringen bör särskilt motiveras. Undersökta alternativa platser bör redovisas.
Översiktliga redovisningar erfordras beträffande lokalernas:
o
topografi
o
geologi
o
geohydrologi
o
recipientförhållanden
o
gällande markanvändningsplaner
o
kostnader
B. Beskrivning av miljöeffekter
Beskrivningen bör innefatta redovisningar beträffande förhållandena vid den valda
lokalen angående:

o

Planförhållanden och markanvändning. Nuvarande och planerad framtida
markanvändning för området och den närmaste omgivningen anges, liksom
närhet till bebyggelse och eventuella motstående intressen.

o

Recipientförhållanden. Nuvarande förhållanden i berörda mark- och vatten
ekosystem med avseende på miljöstatus och användning (nuvarande och
framtida) redovisas.

o

Spridning av föroreningar. Bedömningar erfordras beträffande lakvattnets
förväntade sammansättning, utläckande lakvattenmängder, lakvattnets vi
daretransport och utspädning i yt- och grundvatten, samt luft- och buller
emissioner.

o

Effekter på hälsa och miljö. En bedömning av verksamhetens störningar
för människor, växter och djur, påverkan på landskapsmiljö etc erfordras.

C. Telrnisk beskrivning
Under denna rubrik lämnas uppgifter om:

o

Avfallens art, sammansättning och mängd, liksom planerade och framtida
möjligheter till nyttiggörande.

o

Uppbyggnad och planering av upplaget, dvs arealbehov, dispositionsplan,
etappindelning, uppbyggnadsplan, åtgärder före deponering, insynsskydd
mm.

o

Vattenskyddsåtgärder såsom avledning av icke förorenat ytvatten, dräne
ring, uppsamling och omhändertagande av förorenat ytvatten, samt åtgär
der för begränsning av framtida lakvattenproduktion.

o

Luftvärdsåtgärder såsom bevattning och täckning för att förhindra sprid
ning av damm.

o

Avslutningsåtgärder såsom etappernas stegvisa avslutning liksom sluttäck
ning, växtetablering och markanvändning efter upplagets avslutning. En
plan för landskapsvård bör upprättas.

o

Kostnader för föreslagna och alternativa åtgärder.

o

Tidplan, dvs tidpunkter för påbörjan och avslutande av olika etapper.

o

Skötsel och kontroll, dvs en skötselinstruktion för upplaget samt ett förslag
till kontrollprogram, alternativt tidpunkt när förslag kan anges.
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D. Samråd
En redogörelse för det samråd som skett innan ansökan lämnats samt vad som fram
kommit under detta samråd erfordras.

Genomförda utredningar, detaljerade tekniska beskrivningar, kartor, ritningar etc
bifogas ansökan. Närmare räd om utformning och omfattning av ansökan kan fäs vid
det samråd med länsstyrelsen som skall föregå upprättandet av ansökan.
När ansökan inkommit till prövningsmyndigheten granskas den och sänds ofta på
snabbremiss till någon eller några myndigheter för bedömning av om ansökan inne
håller de uppgifter som behövs för miljöskyddsprövningen. Efter eventuella komplet
teringar sänds ansökan på remiss till berörda statliga och kommunala myndigheter.
Genom kungörelse i ortstidning bereds allmänhet och andra som kan tänkas bli be
rörda av verksamheten tillfälle att yttra sig.
Efter avslutad skriftväxling häller koncessionsnämnden som regel offentligt
sammanträde på platsen. I länsstyrelseärenden hälls sammanträde endast om det
behövs för utredningen. Vid sammanträdet redogör sökanden muntligt för sina pla
ner. Myndigheter och enskilda får därefter tillfälle att framföra sina synpunkter i
ärendet.
I det efterföljande tillständsbeslutet anges vilka villkor som skall gälla för verksam
heten (om ansökan bifalls). I beslutet föreskrivs vanligen att ett förslag till kontroll
program för verksamheten och dess miljöpåverkan skall upprättas av den sökande
och godkännas av länsstyrelsen innan verksamheten får starta. Det är i första hand
länsstyrelsen som är ansvarig för til1syn och besiktning av verksamheten. Tillsynen
i en kommun kan också (efter åtagande av kommunen) skötas av miljö- och hälso
skyddsnämnden (MHN). Som central tillsynsmyndighet fungerar naturvärdsverket.
Det är viktigt att vara ute i god tid med ansökan om tillstånd till miljöfarlig verk
samhet. Även i enkla fall tar handläggningen av tillständsärenden ofta några måna
der i anspråk.
Tillstånd enligt miljöskyddslagen till deponering av avfall frän en förbränningsan
läggning behövs ofta även om tillstånd till åtgärden har lämnats enligt vattenlagen.
2.2

Vattenlagen

I de fall deponering skall utföras som fyllning i vattenområde betraktas åtgärden
som vattenföretag enligt vattenlagen (SFS 1983:291) och skall i allmänhet prövas
av vattendomstol. Endast om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda
intressen skadas bortfaller kravet på tillstånd av domstolen. Vattenlagen innehåller
i princip samma bestämmelser till skydd för naturmiljön som miljöskyddslagen, men
reglerar til1 skillnad frän denna även civilrättsliga aspekter av företaget (som rådig
heten över en vattentillgång, ersättning för skada till följd av verksamheten, avgif
ter m m). Utfyllning i vattenområde skall dessutom prövas enligt miljöskyddslagen
om utfyllningens syfte i huvudsak är att deponera avfallsmassor.
Prövning enligt vattenlagen skiljer sig något frän prövning enligt miljöskyddslagen.
I vattenlagen finns sålunda inte som i miljöskyddslagen någon tvingande föreskrift
om samråd före inlämnandet av tillståndsansökan. I princip bör dock samråd genom
föras på samma sätt som vid prövning enligt miljöskyddslagen. Prövningsförfarandet
framgår av figur 2.2.
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De handlingar som krävs i en ansökan om tillstånd till deponering enligt vattenlagen
är för miljöprövningen till stor del desamma som krävs vid prövning enligt miljö
skyddslagen. Enligt vattenlagen skall en ansökan innehfilla bl a uppgifter om möjlig
alternativlokalisering av företaget. Miljöskyddslagens krav på att tillståndsansökan
skall innehfilla en beskrivning av miljöeffekterna finns inte i vattenlagen. Det ålig
ger dock den sökande att ta fram ett tillräckligt underlag för att en bedömning av
företagets verkningar på naturmiljön skall kunna göras. Dessutom ställs i vattenla
gen krav på att ansökan skall innehfilla uppgifter om berörda fastigheter samt namn
och adress på ägare och innehavare av särskild rätt, uppgifter om ersättningsbelopp
som sökanden erbjuder sakägare samt uppgifter om huruvida särskilda bestämmelser
har meddelats för användning av berörda mark-och vattenområden.
Skillnaderna mellan vattenlagens och miljöskyddslagens krav på innehfillet i till
ståndsansökan speglar lagarnas olika karaktär. Vid prövning enligt miljöskyddslagen
prövas företagets lämplighet enbart ur miljösynpunkt. Vattenlagens prövning omfat
tar såväl miljöaspekter som mark- och vattenrättsliga aspekter av företaget.
Ansökan tillställs den aktuella vattendomstolen som sänder ansökan på remiss till
berörda myndigheter och sakägare. Allmänheten bereds tillfälle att yttra sig genom
kungörelse i ortstidning. I vissa fall kan också vattendomstolen kalla till förberedan
de förhandlingar mellan pa rter.
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Till den avslutande huvudförhandlingen kan ytterligare yrkanden och erinringar läm
nas. Efter huvudförhandlingen avkunnar så vattendomstolen dom i ärendet. Domen
innehåller de villkor som skall gälla för tillståndet. Frän miljöskyddssynpunkt gäller
villkoren den tekniska utformningen, skyddsätgärder samt bestämmelser om tillsyn,
besiktning och kontroll. Villkoren motsvarar de som ställs vid prövning enligt ML.
I övrigt regleras i vattendomen sådant som äganderättsfrågor, ersättning till sakäga
re, avgifter, rättegångskostnader m m.
2. 3

Övrig lagstiftning

Lokaliseringen av deponeringsplatsen kan i hög grad påverkas av förekommande
markanvändningsplaner. Huvudansvaret för planeringen ligger hos kommunerna vilka
ofta har någon form av översiktlig markdispositionsplan eller kommunöversikt som
anger vilka bestämmelser som gäller för byggande inom olika områden. När man pla
nerar lokaliseringen av en deponi bör man således på ett tidigt stadium kontakta
kommunen för att fä ta del av de markanvändningsplaner som gäller. Det liggande
förslaget till ny Plan- och bygglag innehåller krav på att varje kommun skall
upprätta en översiktsplan som anger hur mark- och vattenområdena skall utnyttjas
för olika ändamål.
I många fall berörs deponeringsverksamheten även av annan lagstiftning, t ex vad
gäller vägdragning, överlåtelse av mark, inträng på annans mark etc. I speciella fall
kan även tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen krä
vas. Detta kan bli aktuellt för vissa torvaskor som härrör frän torv med höga halter
radioaktiva ämnen. Inaskade prover av sådan torv har visats innehålla så höga kon
centrationer av radioaktiva ämnen att konsekvenserna i strfilskyddshänseende inte
är försumbara.
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3.

ALLMÄNNA PRINCIPER VID DEPONERING AV FÖRBRÄNNINGSAVFALL

3.1

Deponeringsformer

Två huvudtyper av deponeringsformer förekommer, s k vät och torr deponering.
Den torra deponeringsformen motsvarar den som används för vanligt kommunalt av
fall, dvs där avfallet transporteras och deponeras torrt eller med den fuktighet det
har när det hämtas. Transporten kan ske med olika slags fordon, vanligen med någon
form av lastbil eller traktordumper, men även tåg eller båt kan användas. Flygaska
som deponeras torrt och som ej transporteras i täta fordon brukar befuktas redan
vid verket för att inte damma under transport och tippning.

Ett torrt upplag kant ex se ut så här
Den väta deponeringsformen utgår frän ett avfall som transporterats i ens k slurry,
dvs det finkorniga avfallet har slammats upp i vatten. Transporten sker i rörledning
till upplaget. Detta består av ett invallat område där "slurryn 11 får flyta ut och sätta
sig. Det avdekanterade vattnet frän dammen är i allmänhet förorenat och bör därför
recirkulera i systemet. För att avfallet skall bli lämpligt fördelat och möjligt att
efterbehandla delas upplagsomrädet ofta in med temporära vallar i -delområden. Rör
ledningens mynning kan även flyttas stegvis runt upplagets periferi så a tt utfyllna
den får en jämn kvalite. Så skall t ex anhopningar av finmaterial undvikas.
Fördelarna med vät deponering är främst förknippade med den rationella hantering
som slurrytransport i rörledningar tillåter. För att detta skall kunna genomföras får
inte transportsträckorna vara särskilt länga. Till nackdelarna hör att avrinning av
ytvatten frän deponin försväras på den flacka överyta som erhålls pä ett sådant upp
lag. Ibland kan också driftproblem uppstå pga avlagringar i rören vilket successivt
minskar diame t ern (detta gäller främst högpuzzolana askor). Den invallning av depo
nin som erfordras är kostsam, och deponeringsmetoden torde endast bli aktuell för
stora anläggningar typ kolkondenskraftverk.
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T_ill ~en v~ta deponeringsformen räknas även deponering av torrt avfall genom tipp
ning mom mvallade vätomräden.
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Ett vått upplag kant ex se ut så här

3.2

Miljöproblem i längtidsperspektiv

De största riskerna för påverkan pä hälsa och miljö vid avfallsdeponering förknippas
med lakvattenutsläppen. Vid deponering av restprodukter frän kol- och torvförbrän
ning bildas lakvatten av infiltrerande nederbörd som pä sin väg genom avfallet löser
ut och för med sig salter och tungmetaller till yt- och grundvatten. Det som
bestämmer ett avfalls miljöfarlighet är den mängd föroreningar som lakas ut och
förs bort frän en deponi. Målsättningen är att minimera denna utlakning och dess
påverkan pä hälsa och miljö. Detta uppnås genom att man finner den frän alla
synpunkter lämpligaste platsen för upplaget och tillämpar den bästa, rimliga
tekniken vid utformningen av upplaget. Det måste klarläggas att de föroreningar
som ändå släpps ut kommer att fastläggas och/eller spädas ut i omgivningen pä ett
acceptabelt sätt.
De t finns ingen praktiskt genomförbar metod att reducera halterna i det utgående
lakva ttnet. Enda sättet att minimera mängden utlakade föroreningar är genom att
reducera lakvattenflödet. Denna åtgärd påverkar i allmänhet inte halterna i det ut
gående lakvattnet men ökar utspädningsgraden när detta vatten tillförs opåverkat
yt- eller grundvatten. De processer sompäverkar spridningen av föroreningar till om
givningen fra mgår a v fi gur 3.1.
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DEPONI

UTSPÄ DNING I
GRUNDVATTEN

F,lgUJL 3. 1.
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Flygaskor och avsvavlingsprodukter får vid torr deponering en porositet (andel av
den totala volymen som upptas av hfilrum) mellan 30 och 45%. Större delen av det
vatten som tillsätts vid befuktningen kommer att avdunsta eller bindas kemiskt till
avfallet dä det hårdnar. Genom sin finkornighet har sådana restprodukter utpräglat
kapillära egenskaper vilket innebär att de inte släpper ifrån sig vatten förrän de är
vattenmättade. Med hänsyn till att stora mängder vatten pä detta sätt kapillärt
kvarhfills i en deponi och att man med infiltrationshämmande täckning av upplaget
kan minska nederbördsinfiltrationen till åtminstone 50-100 mm/är, kommer det i
många fall att dröja närmare 100 är innan fritt lakvatten kan lämna upplaget. Avgö
rande för tidsförloppet är dimensioneringen av täckningen pä upplaget. Om inga tät
ningsätgärder vidtas kan ett lakvatten uppträda efter några fä tiotals är.
I tabell 3.1 ges en prognos över det framtida förloppet i och kring ett åtgärdat upp
lag med kol- eller torvaska. Prognosen förutsätter ett upplag som åtgärdats pä det
sätt som rekommenderas i följande avsnitt. Av tabellen framgår att sulfat- och klo
ridhalterna samt pH i det utgående lakvattnet kommer att vara speciellt höga under
e tt par hundra är meda n halte rna a v tungm etaller komme r att vara förhöjda under
tusentals är.

av
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Deponins
älder
(är)

Vattensituationen

Lakvattenbi 1dning

pH-situationen

Lakningssituationen

0-2

Vatten binds kemiskt ,
värm eavgi vningen ska
par uppätriktad tran
sport av fritt vatten.

Ingen alls eller
mycket liten.

p H-sänkning endast
i ytskiktet pga
karbonatisering.

Lakning av deponins
yta, främst icke
täckta ytor. Vattnet
borttransporteras
som ytvatten

2-100

Omättad, icke sta
tionär strömning.
Uppbyggnad av vät
fronter som rör sig
nedät tills full
vattenmättnad upp
nätts.

Sannolikt obetydlig.
Kapillärkrafterna
strävar att utjämna
vattenhalten och
häller kvar vattnet
till full mättnad
nätts.

pH har sjunkit mar
kant i ytan men
buffertkapaciteten
har endast utnytt
jats i liten ut
sträckning.

Lakning sker huvud
sakligen i alkalisk
miljö . Utfällning
kan ske en bit ner
i upplaget.

100 - 1000

Mättad och i stort
sett stationär ström
ning i upplagets
undre delar .

Maximal lakvatten
bildning som balan
serar infiltrationen
av nederbörd i upp
laget (50 mm/är).

Huvudsakligen alka
lisk miljö i upp
laget, i varje fal 1
i dess undre de 1 .

Vissa metaller löses
som jonkomplex och
kan nä relativt höga
koncentrationer.
Relativt höga salt
halter.

>1000

Mättad och i stort
sett stationär
strömning i upp
lagets undre delar .

Maximal och efter
hand eventuellt ökande pga erosion
av täckskiktet.

pH-minskningen
stagnerar och sta
biliseras vid pH
5- 8. I avfal 1 med
hög buffertkapa
citet kan den vara
högre.

Metal I halterna
minskar efter hand
som pH sjunker till
ne utral nivä. Salt
halterna är mätt
ligt höga.

Ta be l 1 3 .1

Tidens betydelse för utlakningssiutationen i en torr deponi, som är 10 m hög. Tabel
l en a vser ej kolreningsavfall eller s k sura askor. Källa KHM.

Fr än rosteldade anläggningar faller askan till övervägande del som bottenaska. Detta
avfall har inte sä utpräglat kapillä ra egenskaper som flygaska och avsvavlingspro
dukter vilket medför att ett upplag med stor andel bottenaska är mer genomsläpplig
för vatten. Om sådan aska lämnas utan infiltrationshämmande täckning kommer där
för utlakningsförloppet att vara snabbare än för mer finkorniga material. Lakvatten
med förhöjda tungmetallhalter kommer emellertid att avges under mycket lång tid
ä ven om askan lämnas utan infiltrationshämmande täckning.
Den påverkan som de färdigställda upplagen kan föranleda beror främst av förhöjda
salt- och spärämneshalter i yt- och grundvatten. Föroreningsinnehållet i lakvatten
som infiltrerar i marken kommer sannolikt att reduceras genom filtrering och fast
läggning i jord och berg. Hur effektiv denna reningsprocess är beror i stor utsträck
ning på de geologiska förhållandena. Efter en viss tid, uppskattningsvis hundra eller
några fä hundratals är kan fastläggningskapaciteten vara förbrukad i upplagets
närmaste omgivning. Denna tid motsvarar den period dä metallhalterna i lakvattnet
är som högst . De maximala lakvattenhalter som erhålls vid lakning av restproduk
terna komm er därför i de flesta fall att reduceras innan lakvattnet när biosfären.
När fastläggningskapaciteten är förbrukad kommer metallhalterna i det lakvatten
som lämnar upplaget att vara lägre än de maximala halterna. Kunskaperna om fast
läggningskapaciteten i olika terrängavsnitt är för närvarande inte tillräckliga för
att några beräkningar av dess storlek skall kunna göras. Den enda mekanism man
kan r ä kna med i de t länga tidsperspektivet är således utspädning av lakvattnet i yt
och grundva tte n. Hur effe ktiv utspädningen blir beror bl a pä hur stora la kva tten
mä ngder som produceras. Dä re mot ka n ma n a nta a tt fastläggningen r educerar lak
vattenhalterna under de n tidsperiod dä de normalt ä r som högst (den första t idens
utlakning).
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3. 3

Deponeringsteknik

Med utgångspunkt frän ovanstående resonemang kan följande krav formuleras pä
den teknik som skall användas vid lokalisering och deponering av kol och torvavfall:
o
o
o

Reduktion av lakvattenmängden
Beständighet under läng tid (tusentals är)
Funktionen ej beroende av skötsel och kontroll

Med tanke pä det länga tidsperspektiv som mäste beaktas är det uppenbart att en
deponeringsfilosofi inte kan bygga pä omhändertagande och rening av lakvattnet.
Man mäste kunna lämna de färdigställda upplagen i förvissning om att de i framtiden
inte ger upphov till nägon oacceptabel påverkan pä sin omgivning.
Produktionen av lakvatten kan i längden begränsas endast genom en reduktion av
utifrån kommande vatten. En lämplig lokalisering och utformning av deponin kan
eliminera större tillskott av yt- och grundvatten. En tätning av upplagets yta bör
därtill kunna reducera infiltration av nederbörd. Genom en väl vald lokalisering av
upplaget och genom tätningsätgärder i syfte att begränsa lakvattenproduktionen er
hälls ocksä förutsättningar för en god utspädning av lakvattnet.

INSTAÖMNINGSOMRÅDE

I UTSTRÖMNINGS
OMRÅDE

I

INSTRÖMNINGSOMRÅDE

UTSTRÖMNINGS
OMRÅDE

I
GRUNDVATTEN DELARE

I
I

...
I

I

I
I
I
I

I
I

I
I

GRUNDVATTENDELARE

I
I
I
I

...
J

I

Figu.tL 3 . Z.

T opog11.a,6iM pll.inc.ipie.,lta be.tydw e -6 ött g11.1mdva;U,ne;U 1.dttömning
(efte11. GU-6.tav,Mon,Y . , 7972: G11.undva;U,en. Ull. Hydll.o.togi, Student
utte11.atu.tL, Lund).
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En principiellt viktig faktor vid lokaliser ingen a v torra upplag är förläggning till in
strömnings- eller utströmningsomräde för grundvattnet (figur 3.2). Detta påverkar
lakvattenproduktionens s torlek och vilka tätningsätgärder som bör vidtas.Fig.ir 3. 3
visar att effekten av tät - och dränskikt ka n bli olika i inströmnings-respektive ut
strömningsomräden, dels vad gäller mängden förorenat vatten men också var detta
vatten avbördas fr än upplaget. Det framgår av principfigurerna att lokalisering till
inströmningsområden är fördelaktigast med tanke pä den generellt lägre lakvatten
produktionen.

INSTROMNINGSOMRÅDE

UTSTROMN INGSOMRÅD E

UTAN ÅTGARD

TOTAL IN KAPSLING

BOTTEN-TATSKIKT

YT LIGT TATSKIKT

BOTTEN -DRAN EAING

FigWL 3. 3.

YTLIGT DRAN ERINGSSKIKT

Ven p!Unupie.11.a inv VLkan på, va,Uenom.odt:tn,lngen i en depon,l av
lokai.M,eJUngen oc.h a v olika t ä;t- oc.h dJr..änofuk;(: ( eotVL kolW häl1.:io - oc.h miljöeooek;tvi, KHM, St atenl.:i Va,Uenoaill.:ivvik., 7983) .
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Med en lokalisering sä nära grundvattendelaren som möjligt näs ytterligare fördelar:
o

Längre strömbanor i jord och berg för utläckande lakvatten och därmed
större möjligheter till god utspädning samt fastläggning av föroreningar
innan vattnet när markytan eller vattentäkter.

o

Läget är ogynnsamt för vattentäkter.

En nackdel med att förlägga deponin högt upp i inströmningsomrädet kan vara svå
righeter med inpassningen i landskapet.
Ett lokalt utströmningsomräde som ligger högt i terrängen (nära en regional grund
vattendelare) kan täckas av ett upplag och därvid omvandlas till ett inströmningsom
räde. Sådana områden kan vara fördelaktiga ur lokaliseringssynpunkt. Det är därför
väsentligt att beakta de förändringar i ett områdes vattenbalans som tillkomsten
av ett nytt landskapselement (upplaget) medför.
Förläggning av upplaget nära en stor recipient kan vara fördelaktigt med tanke pä
den snabba och stora utspädning som dä erhålls för utgående lakvatten. Förutsätt
ningarna för en sådan lokalisering är:
o

Lakvattenproduktionen har minimerats sä som angivits tidigare.

o

Entydigt riktade transportbanor ut i recipienten och med en god vattenom
sättning där lakvattnet når denna.

o

Recipienten tål den tillkommande belastningen.

Kravet pä begränsning av lakvattenproduktionen innebär att grundvatten ej bör
tränga in i deponin. Denna bör således antingen förläggas ovan grundvattennivän
eller, t ex vid utfyllnad i vattenområden, fä en sådan höjd att ett lokalt
inströmningsomräde skapas. Vid torr deponering i ett regionalt utströmningsomräde
kan grundvattnets tryckförhållanden vara sådana att upplaget inte kan omvandlas
till ett lokalt inströmningsomräde. För att en sådan lokalisering skall kunna godtas
mäste underlagrande jord vara naturligt tät, sä att inläckaget av grundvatten till
upplaget blir litet. Upplaget bör ocksä förses med ett bottendränskikt sä att
inträngande grundvatten dräneras bort, t ex som i figur 3.4. Höga portryck (orsakas
av stigande grundvattenyta) som kan reducera stabiliteten undviks dä
upplagsslänterna.
Vid lokaliseringen måste större grundvattenbildande formationer, som t ex grusåsar
och sanddeltan undvikas, med tanke på deras potential för framtida (eller nuvarande)
dricksvattenförsörjning. Så är ofta fallet vid grustäkter. Mindre sädana formationer
kan utnyttjas om det är uppenbart att risken för att påverkat vatten kan nä grund
vattentäkter är liten, och att en snabb och god utspädning erhålls.
Begränsning av nederbördsinfiltrationen och därmed av lakvattenproduktionen
åstadkoms med tätning, täckning och vegetering av upplaget så som föreslagits av
KHM-utredningen 1 ), se figur 3.5. Ett tätskikt med god täthet kan erhållas genom
stabilisering av flygaska med hjälp av t ex avsvavlingsprodukter, cement eller kalk.
Avrinningsmöjligheterna, och därmed tätskiktets effekt, kan förbättras genom
anläggande av ett dränskikt pä detta. Slutligen täcks upplaget med morän eller
annan icke erosionsbenägen men kapillär jord. Nederbördsinfiltrationen bör i normala
fall begränsas till åtminstone 50-100 mm/är.

l) Kolets hälso- och miljöeffekter. Slutrapport, Statens Vattenfallsverk,

1983.
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FigWt 3. 4.
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På täckskiktet skall växter etableras. För begränsning av lakvattenproduktionen är
en lyckad vegetationsetablering mycket viktig genom sitt upptag och avdunstning
av vatten (evapotranspirationen). Vilken betydelse detta har framgår av att evapo
transpirationen beräknas föra bort mer än halva årsnederbörden.
Mot bakgrund av ovanstående kan den grundläggande deponeringsfilosofin samman
fattas såsom en begränsning av utläckaget av föroreningar och en optimering av ut
spädningen genom:
o

ett ytligt tätskikt på upplaget som begränsar nederbördsinfiltrationen

o

En vegetation på upplaget som befrämjar avdunstningen och anpassningen
till omgivande landskap

o

lokalisering till inströmningsområden, så nära grundvattendelaren som möj
ligt (figur 3.6)

o

eller lokalisering nära lämpliga och stora recipienter där lakvattnet får
en snabb och stor utspädning (figur 3.6)

o

möjlighet att förändra upplagets utformning om avfall med varierande
egenskaper produceras med tiden.

Eftersom deponering sker ovan grundvattenytan är det olämpligt att kombinera den
ytliga tätningen med en bottentätning. Allt vatten som perkolerar genom yttätning
en bildar nämligen lakvatten. En bottentätning som blir tätare än yttätningen med
för därmed enbart en högre grundvattenyta i upplaget med åtföljande lakvattenläc
kage i släntfoten (såsom i principfigur 3, figur 3.3).

FigWL 3. 6.

Lo kaJ.Å.,MUung hög,t upp i e;t;t_ inJ.ibtömning.6 omJtåde. me.d6 ÖJt långa oc.h
djupa btanJ.ipoJt-tbanoJt 6iJJt gJtundvaUne.-t, me.d goda möjUghe.-te.Jt till
6a.6tiäggning av 6öJtoJte.ningaJt i joJtd oc.h be.Jtg .6am-t u-t.6pädning i
gJtundvaUne.-t. Alte.Jtna-tive.-t lokati.6e.Jting nä/ta e.n .tämpUg Jte.c.ipie.n-t
me.d6 öJt koJt-ta btanJ.ipoJt-tbanoJt 6öJt lakvaUne.-t innan du nå.Jt
Jte.c.ipie.n-te.n däJt e.n god u-t.6pädning e.Jthå.Le,,o.
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3.4

Temporära åtgärder under uppbyggnadstiden

Både vid vät och torr deponering kan förorenat överskottsvatten uppkomma i sam
band med uppbyggnaden av upplaget. Vid vät deponering dekanteras detta vatten
av när askan sedimenterar i magasinet. Vid torr deponering uppkommer överskotts
vattnet av nederbörd som inte hunnit infiltrera utan rinner av pä de relativt branta
tippytorna. I båda fallen skall vattnet betraktas som lakvatten som bör tas om hand.
Vid vät deponering med asktransport i vatten har transportvattnet haft god kontakt
med avfallet. Halterna av salter och spärämnen är därför relativt höga i detta lak
vatten samtidigt som mängden vatten är stor. Därför bör detta överskottsvatten
recirkulera i transportsystemet.
Överskottsvattnet frän torra deponier tas om hand i rör och/eller dikessystem . Flera
konstruktionsvarianter kan tänkas och bör anpassas till varje enskilt fall. Rörled
ningarna/dikena bör ledas till ett utjämningsmagasin. Helst skall allt sädant vatten
infiltreras i upplaget, varvid det även kan utnyttjas för dammbekämpning. Finkor
niga askor dammar nämligen i torrt tillstånd, varför vattenbegjutning mäste tillgri
pas vid tippning och vid torr väderlek även på öppna askytor.
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4.

BEDÖMNING AV UPPLAGETS INVERKAN PÅ HÄLSA OCH MILJÖ

4.1

Bedömningsprinciper och bedömningsunderlag

Följande miljö- och hälsomässiga faktorer måste beaktas vid deponering av kol - och
torvavfall (figur 4.1):
o
o
o
o
o
o
o

Utsläpp av salter till yt- och grundvatten
Utsläpp av spårelement till yt- och grundvatten
Radonavgång från upplaget
Damning från upplaget
Inverkan på landskapsbilden
Begränsningar i framtida markanvändning
Buller från transportfordon och entreprenadmaskiner

Problem med damning bemästras genom täckning av upplaget och en ändamålsenlig
skötsel under uppbyggnadsskedet. Detta behandlas närmare i kapitlen 6 och 7 avse
ende utformningen av upplag. Där liksom i kapitel 5, tas även frågan om landskaps
inpassning och framtida markanvändning upp.
Risker med radonavgång föreligger endast vid deponering av vissa torvaskor. Genom
täckningen reduceras radonavgången från upplagets yta (under förutsättning att
radonavgången i täckningsmaterialet är liten). Vid eventuell bebyggelse på avslutade
deponier vilka klassificeras som normal-eller högriskområde med avseende på radon
avgång enligt planverkets benämning, s kall byggnader utföras radonskyddande re
spektive radonsäkert (Statens planverk, Rapport 59, 1982).

LOKAL RECIPIENT

F,i_gWL 4. 1.

DEPONI

MÄNNISKA

HAV

PJunue.U bv.i kluvn,i_ng av e,U av6 a.Le/2upplag.6 möj tiga ,i_nveJLk.an på.
miljö oc.h männ,i_f.,k.a (e.6,teJL KHM ) .
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De faktorer som är mest svårbemästrade, och som samtidigt kan orsaka de allvarli
gaste skadorna på hälsa och miljö, är utlakningen av salter och spärelement.
Föroreningarna lakas ut av och förs bort med infiltrerande nederbörd och eventuellt
inträngande yt- och grundvatten. Lakvattnet lämnar deponin antingen som ytvatten
eller som grundvatten. Hur borttransporten sker beror på deponins utformning och
de geohydrologiska förhållandena i omgivningen. Risken för miljöstörningar gäller
i första hand föroreningar i ytvattnet, medan hälsorisken i första hand är förknippad
med förorenat grundvatten som när en grundvattentäkt.
Bedömningen av upplagets inverkan på hälsa och miljö grundas på:
o

avfallets lakningsgenskaper (typ av föroreningar och halter i lakvatten)

o

utläckande lakvattenmängder

o

lakvattnets transportvägar

o

möjligheter till fastläggning av föroreningar

o

lakvattnets utspädning (i yt- och grundvatten)

o

vattentäkters läge

o

gränsvärden för hälsopåverkan (dricksvattenkriteria för människor och bo
skap)

o

naturmiljöns känslighet för påverkan

På grundval av detta underlag kan man sedan bedöma vilken miljöpåverkan som kan
uppkomma och vilka skyddsätgärder som måste vidtas.
Med utgångspunkt frän naturmiljöns känslighet samt förekomster av vattentäkter
(nuvarande och möjliga framtida lokaliseringar) kan risken för påverkan på hälsa och
miljö bedömas (figur 4.2). Detta underlag blir, tillsammans med avfallens laknings
egenskaper avgörande för huruvida kraven på skyddsätgärder måste ställas högre
än i normalfallet. Som normalfall betraktas de skyddsätgärder frän vilka hälso- och
miljöbedömningarna inom KHM- och THM-utredningarna utgick, vilket främst inne
bär en reduktion av lakvattenproduktionen till 50-100 mm/är. Även då långt gående
tätningsätgärder vidtagits för att reducera lakvattenproduktionen är risken stor för
att grundvattnet i upplagets närhet kommer att ha förhöjda halter av salter och
spärämnen. Därför bör även ett skyddsområde upprättas inom vilket inga vattentäk
ter får anläggas.

4. 2

Avfallens lakningsegenskaper

Det som bestämmer ett avfalls miljöfarlighet är den mängd föroreningar som lakas
ut och förs bort frän en deponi. Avfallets kemiska sammansättning är betydelsefull
för utlakningsprocesserna, men den ger inte tillräckligt underlag för en beräkning
av vilka halter av olika föroreningar som kommer att finnas i lakvattnet. Beräkning
ar av miljöbelastningen måste därför grundas på bestämningar av avfallens laknings
egenskaper.
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När utredningen av en planerad deponi genomförs finns naturligt nog inga verkliga
lakvatten att analysera. Bedömningar av det framtida lakvattnets kvalitet mäste
därför grundas antingen pä lakförsök i laboratorium eller pä tidigare undersökningar
och uppgifter i litteraturen. De flesta typer av restprodukter frän konventionell kol
och torvförbränning är ganska väl undersökta 1 ). Oftast är det därför inte nödvändigt
att genomföra egna lakförsök i utredningen. Bedömningen kan i stället grundas pä
tidigare erfarenheter. Man mäste dock försäkra sig om att litteraturuppgifterna är
represent ativa för det aktuella avfallet. I vissa fall, t ex vid deponering av restpro
dukter frän speciella bränslen (t ex med höga halter av vissa föroreningar) eller
ovanliga processer, kan lakförsök på avfallet behöva utföras. Kostnaden för lakför
sök är marginell och kan ofta vara motiverad för kontroll och information. Lakförsök
pä st ickprover av avfallet är t ex ett sätt att verifiera att avfallets sammansättning
och egenskaper inte avviker frän det som förutsätts i deponeringstillständet. Meto
dik vid genomförande av lakförsök diskuteras i bilaga 3.

1) Kolets hälso- och miljöeffekter. Statens vattenfallsverk (KHM), 1983.
Miljöeffekter av ved och torvförbränning. Statens naturvärdsverk, SNV
PM 1708, 1983.
Förbränning av torvbränslen, Statens energiverk (THM), 1985:2.
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Utlakningsmekanismer

De flesta konventionella askor och alla avsvavlingsprodukter och virvelbäddsaskor
har alkalisk karaktär. Detta innebär att lakvattnet åtminstone den första tiden får
ett pH över 7. De alkaliska och buffrande ämnena löses efterhand och transporteras
bort. Beräkningar baserade pä lakförsök visar emellertid att lakvattnet under myc
ket lång tid kommer att vara alkaliskt, även om nederbörden är sur. Det är endast
i upplagets översta del man kan vänta sig en snabb pH-minskning. Den ytliga och
snabba pH-minskningen anses bero pä regnvattnets koldioxidinnehfill. När koldioxi
den kommer i kontakt med vattnet i askans porer (lakvattnet) med högt pH bildas
nämligen karbonatjoner, s k karbonatisering. Buffertkapaciteten ökar samtidigt i
upplagets nedre delar dä karbonatjonerna där fälls ut som kalciumkarbonat. Några
exempel pä beräknad utveckling av pH-värdet med tiden i deponier med kolflygaska
finns i figur 4. 3. Bottenaskor har oftast lägre alkalinitet varför man kan räkna med
en snabbare pH-sänkning hos dessa .
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Under sin långsamma nedåtriktade transport genom avfallet löser lakvattnet ut föro
reningar, eventuellt tills kemisk jämvikt uppnåtts. Utlösta föroreningar kan också
äterfällas dä vattnet ständigt passerar en ny miljö med annat pH. Eftersom förore
ningarna är olika tillgängliga för utlösning (de befinner sig i olika delar av askpartik
larna och är olika lösliga i den föränderliga miljön) kommer de inte att lakas ut sam
tidigt eller i jämn takt. Utlakningen är alltså en komplex process som endast över
siktligt och grovt kan förutsägas, t ex med hjälp av laboratorieförsök.
Av kol- och torvavfallens föroreningar är olika salter de mest lättlösliga. Det första
lakvattnet kommer därför att innehålla höga halter av lösta salter. Det är främst
fråga om sulfater och sulfiter samt borater, klorider, hydroxider och karbonater,
dvs negativa joner, som är associerade till de positiva jonerna kalcium, magnesium,
natrium och kaliumjoner. Vid lakförsök i laboratorium minskar salthalterna snabbt.
Vid en deponi kan detta emellertid motsvara flera hundra ärs lakvattenproduktion.
Detta illustreras av en beräkning av halterna av några salter i lakvatten frän
torvaska som funktion av tiden utförd pä basis av infiltrationsförsök i laboratorium,
figur 4.4.

2000
::::::' 1800
_[ 1600
~ 1400
<( 1200
I
z 1000
w 800

~

:::s:::

::i

600
400
200

2
S04-..

------~~

Cl---~

~

+

---------<::... ........._ ~ ~

~

"

K

"~
"

ca+ _ _
Na+

-

10

-

20

- ,._
30

'\._"-._

-------~~

"

''

- -::::_
- - ~ , "-.
40

50

100

200

BERÄKNAD TID EFTER DEPONERING (ÅR)

FigUJL 4.4.

Sa,Uhai;teA uppmä.tia i det konunueJt.l.i.gt genomunnande v~net
vid 6öMök med eti lU-tande toll.va.,ofu,k,i~ i en ,6 k in6utJtatioM
box. Vetia v~en bildM av den del av nedVtböJtden -0om in6il
tll.VtaJt upplaget. TidM kalan Jtepll.e,6 entVtaJt bVtäkning-0mä,Migt
in6iltll.atioMmängden undeA en V,<,,6,6 tid-Oeruod. Upplag-0mäktig
heten äA 70 m oc.h in6utll.ationen 50 ,l/mZ oc.h åll..

32

Askornas pH-buffrande egenskaper medför att utlakningen av spArelement i allmän
het sker långsamt, trots sur nederbörd. Det medför att spärelementhalterna i lak
vattnet i allmänhet är relativt låga, men betyder också att utlakningen pågår under
mycket lång tid. De lättillgängliga spärelementen, som t ex kan vara anrikade på
askpartiklarnas ytor, lakas ut först. Spärelementhalterna kommer därför liksom salt
halterna att vara höga i det första lakvattnet. Efterhand utlöses även mer svårtill
gängliga spärelement. Som en följd av detta kommer lakvattnet att ha förhöjda
spärelementhalter under tusentals är framöver . När de buffrande ämnena så små
ningom förbrukats i deponin kan eventuellt sura förhållanden inträda (om nederbör
den fortfarande är sur), vilket kan medföra en ökad utlakning av spärelement. Dess
förinnan kommer dock åtminstone den lättlakade delen av spärelementen att vara
utlakade, vilket motverkar en ökning av halterna.
Beräkningar baserade på långt drivna lakförsök visar att man inte ska räkna med
några dramatiska förändringar i utlakningen under rimlig prognostid (5000-10000
är). En förutsättning för beräkningarna är att lakvattenflödet genom deponin inte
blir onormalt stort eftersom lakvattenflödet bestämmer med vilken hastighet bort
transporten av de buffrande ämnena sker. En tätning av upplaget med syfte att
minska lakvattenmängderna kan alltså även bidra till att upprätthålla en frän lak
ningssynpunkt gynnsam miljö i upplaget.
Det förekommer också sura kolaskor, även om de är mindre vanliga. Surheten beror
av den svaveldioxid som sorberats av askan och som förekommer som sulfat och som
fri so 3. Den urlakas lätt av vatten varvid askan blir neutral eller alkalisk. Så länge
surheten består blir lakningsmiljön ogynnsammare, med högre spärelementhalter
i det utgående lakvattnet som följd. I sådana fall kan kalkning eller tvättning av as
kan vara en fördelaktig åtgärd som förbättrar lakvattenkvaliteten. Bortsett frän
detta finns det inte någon enkel eller billig metod att reducera halterna i det utgå
ende lakvattnet. I dessa fall är det viktigt att klarlägga tidsförloppet och att utreda
effekterna av en inblandning av alkaliska askor i deponin. Även behovet av längre
gående tätningsåtgärder för att minska lakvattenproduktionen bör bedömas.
Van der Sloot et al (1982) anger ett sätt att bedöma en askas eventuella surhet
utifrån askans innehåll av svaveloxider (beräknat som so 3), aluminiumoxid,
kalciumoxid och magnesiumoxid enligt figur 4.5.

Föroreningshalter i lakvatten

Föroreningshalterna i lakvatten varierar mycket, dels mellan olika typer av restpro
dukter, men ofta lika mycket mellan restprodukter av samma slag. Det gäller även
askor som härrör frän samma anläggning, varför askan frän en och samma anläggning
uppvisar varierande lakningsegenskaper beroende på när prover uttas. De främsta
orsakerna till detta är variationer i spärelementhalter i det ingående bränslet samt
skilda förbränningsbetingelser.
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Bränsle- och askhantering liksom deponeringen medför en omblandning av materi
al med olika egenskaper vilket verkar utjämnande i tiden och begränsar sannolik
heten för att lakvatten med extremt höga (eller låga) metallhalter ska läcka ut. Det
är därför inte rimligt att basera sin hälso-och miljöbedömning på den högsta lakvat
tenhalt som erhållits i laboratorium. Ett val av "normala halter" ger ä andra sidan
inte tillräcklig marginal för ogynnsamma situationer. En konservativ uppskattning
av medelvärden för de lakvattenhalter som kan förväntas frän hela deponier bör i
stället vara en framkomlig väg.
Sådana uppskattningar för normala deponier med kol- respektive torvavfall gjordes
i KHM - och THM-projekten, och redovisas i tabell 4.1.
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Grundämne

Beteckning

(sal ter)
Aluminium
Arsenik
Bor
Barium
Beryllium
Kadmium
Kobolt
Krom
Koppar
Fluor
Järn
Kvicksilver
Kalium
Mangan
Molybden
Natrium
Nickel
Bly
Antimon
Selen
Tallium
Vanadin
Zink
Sulfat
Klorid

Al
As
B
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
F
Fe
Hg
K

Mn
Mo
Na
Ni
Pb
Sb
Se
Tl
V
Zn
S0Cl-

4

Konservativt valda medelhal ter
lakvatten ( µg/1)
kolaska (1)
torvaska (2,3)
5000
100
20000
400
10
20
50
200
100
10000
10000
10*
5·10 5
10000
5000
1·10 6
100
200
100
300
50
300
300
1 ·1 06
1·10 6

<1000
50
30
1000
0,1
5
5
100
100
2000
500
0.2
2·10 6
30
5000
1 ·10 6
30
100
10
10
100
30
5 ·10 6
6·10 6

* Mycket pä säkra sidan pga litet bedömningsunderlag.

Källor:

1.
2.
3.

Tabel 1 4 . 1.

Kolets Hälso- och miljöeffekter. Slutrapport
april 1983. Statens vattenfallsverk.
Förbränning ,av torvbränslen. Statens energiverk
1985:2 med underlagsrapporter.
Miljöeffekter av ved- och torvförbränning. Statens
Naturvårdsverk, SNV, PM 1708, 1983

Konservativt valda medelhal ter i lakvatten. Lakvattnen repre
senterar avfall med ogynnsamma lakningsegenskaper som uppkom
mit genom förbränning av kol och torv.
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4.3

Utgående lakvattenmängder

Lakvattenproduktionens storlek bestäms av upplagets uppbyggnad, avfallens puzzo
lanitet, kapillaritet och genomsläpplighet samt av klimatologiska faktorer som ne
derbörds- och avdunstningsförhållanden. Den maximala lakvattenproduktionen kom
mer inte att uppträda förrän vattenmättnad (jämvikt) inträtt i upplaget. Under den
första tiden kommer nämligen infiltrerat vatten att kvarhållas av kapillära krafter
i askan. Vid beräkningar av lakvattenproduktionen räknar man på förhållandena då
jämvikt inträtt, eftersom det dels omfattar den största delen av prognostiden, dels
är den ogynnsammaste situationen (största lakvattenproduktionen).
I det länga tidsperspektivet kommer lakvattenproduktionen att vara lika stor som
mängden infiltrerande vatten. I en rätt lokaliserad torr deponi kommer den att bli
lika med netto-nederbördsinfiltrationen, vilket framgår av kapitel 3. (I det fall upp
laget ligger i ett utströmningsområde måste också den inläckande grundvattenmäng
den beaktas).
Vattenbalansen för ett upplag uttrycks av ekvationen (se också figur 4.6):
bM = P - A - E
där

(mm/år)

b M = ne ttoinfiltration (vid jämvikt lika med lakvattenproduktionen)
P = nederbörd
A = ytavrinning
E = avdunstning fr än mark och växter

f:::..M = P-A-E

FigUll 4. 6.

PCULame;tJwA .oom på.veAkaA vafte..nbalan.o e..n MJ1t e,U, upplag.
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Ekvationen gäller endast för långa tidsperioder och beräkningarna brukar (med hän
syn till de cykliska årstidsvariationerna) utföras på årsbasis. Tyvärr är flera av de
ingående parametrarna svåra att mäta varför beräkningarna av lakvattenproduktio
nen endast kan bli ungefärliga.
Ur ekvationen framgår att lakvattenbildningen kan minskas genom att avdunstningen
och ytavrinningen ökas. Med en täckning enligt avsnitt 3.3 (figur 3.5) kan en god av
rinning erhållas pä tätskiktet, samtidigt som ett avslutande kapillärt täckskikt be
främjar avdunstningen. Kombinationen dränskikt under kapillärt täckskikt är gynn
sam med hänsyn till den s k kapillära barriäreffekten. Vid infiltration av nederbörd
i det kapillära skiktet erhålls våtfronter som rör sig nedåt. Pä grund av den kapillära
sugförmägan i täckskiktet lämnar detta emellertid inte ifrån sig något vatten till
dränskiktet förrän vattenhalten i moränens underkant överskrider den vattenhalt
då jämvikt räder vid fri dränering (och som för en finkornig morän ligger nära vat
tenmättnad). Vatten kvarhålls i täckskiktet och blir därmed lättare tillgängligt för
avdunstning. Vid större nederbördsmängder då genomslag till dränskiktet sker, med
ger en tät yta under ett väl dränerande dränskikt en god avrinning. Det kan ibland
vara fördelaktigt att utesluta dränskiktet (ur kostnadssynpukt). I sådana fall kan de
försämrade avrinningsmöjligheterna kompenseras genom att tätskiktet görs effekti
vare.
Om en hög avdunstning skall erhållas är en lyckad vegetationsetablering nödvändig.
Det är dock knappast möjligt att upprätthålla en vegetation bestående enbart av
de växter som ger den högsta avdunstningen. Man får istället eftersträva en vegeta
tion anpassad till biotopen och med god omfattning och intensitet. Det kan därvidlag
vara fördelaktigt med en diversifierad flora med arter vars växtsäsong överlappar
varandra.
Med avdunstningsbefrämjande åtgärder kan ett vattenflöde motsvarande ungefär
halva nederbörden (beroende på upplagets geografiska lokalisering) återföras till at
mosfären. Storleken pä det vattenflöde som avbördas genom avrinning är beroende
av tätskiktets genomsläpplighet för vatten, nederbördens intensitet och varaktighet
samt i någon män av ytans lutning.
Vid beräkning av lakvattenbildningens storlek bör nederbörds- och avdunstningsdata
för den aktuella deponeringsplatsen användas. Dessa storheter varierar kraftigt be
roende pä upplagets läge, ibland även över korta avstånd och mellan är. Dä klimat
data ofta saknas för just den aktuella platsen, måste mätningar frän en närliggande
klimatstation med representativt läge användas. Det är också väsentligt att mätse
rierna är tillräckligt långa för att en kvantifiering av nederbörd och avdunstning
under ett normalår skall kunna göras. För många platser i landet finns länga mätse
rier arkiverade hos SMHI i Norrköping. För de platser där s k korrigerade
nederbörds- och avdunstningsvärden finns framtagna bör dessa användas. Man bör
dock ej blanda korrigerade och okorrigerade klimatdata med varandra. Mera att läsa
om behandling av klimatdata återfinns i skriften "Sveriges vattenbalans. Årsmedel
värden (1931-60) av nederbörd, avdunstning och avrinning 1' . (Bertil Eriksson, SMHI
1980). Där finns också normalårsvärden samlade på nederbörd och beräknad avdunst
ning för ett stort antal platser i landet.
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En god tätning erhålls genom att upplaget avslutas med ett skikt stabiliserad flyg
aska. Stabiliseringen kan åstadkommas genom inblandning av avsvavlingsprodukter
och/eller cement eller kalk i flygaskan. Enbart packning är normalt ej tillräckligt.
Tätskiktet kan ges önskad täthet genom reglering av stabiliseringstillsatserna. En
begränsning av lakvattenproduktionen till 50-100 mm/är bör kunna uppnås med rim
liga insatser, vilket bedöms vara tillräckligt i normala fall. Detta innebär att
tätskiktets genomsläpplighet för vatten (permeabilitet) får vara högst (1-2 gånger)
10-8 m/s, om detta kombineras med ett ovanliggande dränskikt. Om man vill uteslu
ta dränskiktet erfordras att tätskiktets permeabilitet reduceras till åtminstone
10-9 m/s. Det senare alternativet kan ofta vara att föredra ur kostnadssynpunkt.
Beräkningar över lakvattenproduktionens storlek som funktion av tätskiktets genom
släpplighet och upplagets geografiska lokalisering har genomförts och redovisas i
bilaga 4.
Av betydelse för den totala lakvattenmängden är förutom nettoinfiltrationen (som
ju beräknas per areaenhet), också upplagets totala area. Det är dä klart att ju mind
re yta ett upplag tar i anspråk, desto mindre blir lakvattenmängden. Ur vattenba
lanssynpunkt är det alltså fördelaktigt med stora upplagshöjder, eftersom de
ianspråktagna ytorna dä blir mindre. Det kan emellertid vara svårt att förena detta
önskemål med en god landskapsinpassning av upplaget. Höga upplagshöjder betyder
också större överlast och kan därmed äventyra undergrundens stabilitet. Höga branta
upplagsslänter kan också vara riskabla med tanke pä släntstabiliteten speciellt under
uppbyggnadsskedet.

4.4

Spridning av föroreningar

När lakvattnet läcker ut till jord och berg är det tvä processer, som är viktiga för
hur höga föroreningshalterna är när påverkat vatten när biosfären eller vattentäkter:
o

Fastläggning av föroreningar i jord och berg

o

Utspädning av föroreningar i yt- och grundvatten

Fastläggningen betingas av en rad kemiska och fysikaliska processer som leder till
utfällning och bindning av spärämnen till jordpartiklar. Dessutom medverkar diffu
sion till fastläggningen av föroreningar inom partier där vattenrörelsen är obetydlig.
Fastläggningens storlek varierar mycket beroende pä olikheter i jordart, jordpartik
larnas kemiska sammansättning och vattenrörelsen. Fastläggningskapaciteten är
därför svär att beräkna och omfattande analyser skulle behövas för -varje fall.
I det länga tidsperspektivet kan emellertid fastläggningskapaciteten vara förbrukad
långt innan utlakningen av spårelementen avslutats. Dessutom kan en gäng fastlagda
element äter utlösas om förhållandena, t ex pH-situationen, förändras. Fastläggning
en kommer dä endast att medföra en sänkt transporthastighet för föroreningarna.
Vid en konservativ bedömning av miljö- och hälsoeffekterna i ett långt tidsperspek
tiv får fastläggningen endast betydelse för utjämning av de initiellt höga halterna
av spärel e me nt i lakvattnet.
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Utspädningsgraden blir således den faktor som tillsammans med spärämneshalterna
i utgående lakvatten bestämmer hur stor miljöbelastningen blir. Dessa faktorer,
sammanvägda med en utredning av omgivningens känslighet för påverkan, bildar se
dan underlag för en bedömning av huruvida kraven pä skyddsätgärder måste ställas
högre än i normalfallet. Utspädningsberäkningarna ligger även till grund för bedöm
ningar av hur stort skyddsområde för vattentäkter som erfordras. Exempel pä hur
utspädningen och skyddsområdets utsträckning kan beräknas återfinns i bilaga 5.

Spridning av föroreningar frän en torr deponi

Vi har redan konstaterat att torra deponier med fördel lokaliseras till inströmnings
omräden där lakvattenproduktionen bättre kan begränsas. Med en god tätning av de
ponins yta kan allt lakvatten infiltrera i underliggande mark och bilda grundvatten.
Den vanligaste terrängtypen i inströmningsomräden är morän- och bergterräng. I
sådan terräng är i första hand följande faktorer betydelsefulla för spridningsbilden:
o
o
o
o

upplagets placering i avrinningsområdet
bergets och jordens genomsläpplighet
förekomsten av inhomogeniteter i jorden (skikt) och i berget (sprickzoner).
lakvattenflödets storlek

Det finns principiellt två möjliga transportvägar för det infiltrerade lakvattnet, en
som följer moränen ovan berget, och en som går ner i berget. Normalt är moränens
genomsläpplighet större än bergets och vi har ett grundvattenflöde både i moränen
och i berget. Lakvattnet kommer då att fördelas pä båda transportvägarna. Är ber
get homogent och någorlunda sprickfritt sker huvuddelen av transporten i moränen.
I vissa fall, då berggrunden är mycket genomsläpplig och dränerad finns ingen grund
vattenyta i moränen utan allt lakvatten infiltrerar vidare ner i berget.
Morän är mestadels en mycket heterogen jordart med en porstruktur som kan variera
kraftigt beroende pä vilken påverkan som skett, t ex frän växtlighet och marklevan
de organismer, svallning under högsta kustlinjen 1 ) etc. Detta medför att grundvat
tenströmning i morän oftast sker som kanalströmning pä olika nivåer i jorden. Även
i berget blir grundvattenströmningen kanaliserad eftersom den koncentreras till
sprickor och krosszoner .
Utspädningsgraden påverkas också av hur upplaget placeras i inströmningsomrädet.
Det är generellt fördelaktigt med en placering högt upp i inströmningsomrädet, sä
nära grundvattendelaren som möjligt. Detta illustreras principiellt i figur 4. 7. Ut
spädningen i en grundvattenström i moränen nedströms upplaget har där beräknats
för olika avstånd till grundvattendelaren, vid i övrigt lika förhållanden. Utspädning
en blir visserligen mindre i omedelbar anslutning till upplaget, men ökar snabbare
med avståndet frän upplaget. Placeringen nära grundvattendelaren är också gynnsam
med tanke pä avstånd till vattentäkter. Risken för anläggandet av vattentäkter är
större längre ner i inströmningsomrädet där tillgången pä genomsläppliga jordar och
sprickigt berg är bättre.

l) Högsta kustlinjen är den högsta marknivänivä som havsytan nätt upp till
den senaste istiden.

efter
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BeJtäk.nad p!c)_n,lc.p,lell 1Lt6pädn,lng av lak.vatie.n ,l yiliga g'1.undvat
-te.n.6bz.ömma'1.. Uupädn,lnge.n.6 beJtoe.nde. av upplage.u loka,u,oe.fl.,{,n.g
illU-6bz.VLM ( e.6-teJt KHM).

När grundvattnet i utströmningsomrädet övergår till ytvatten sker en ytterligare
utspädning. Hur stor utspädningen blir beror på vattenomsättningen som i sin tur
i första hand bestäms av det aktuella avrinningsområdets storlek. Man skiljer på lo
kala utströmningsområden som avvattnar mindre arealer (områdets närmaste omgiv
ningar) och regionala utströmningsomräden vilka avvattnar större avrinningsområden
(inklusive lokala utströmningsområden), och följaktligen har högre vattenomsättning.
Möjligheterna till en god utspädning av lakvattnet i ytvattnet ökar med avrinnings
områdets storlek.
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Förekomsten av utsträckta, genomsläppliga partier i jorden (t ex sand och grusavlag
ringar) respektive sprickzoner i berget påverkar också utspädningen. Sådana partier
har en god vattenföring och avvattnar normalt större områden. Grundvattenström
ningen koncentreras till dessa partier och lakvattnet erhåller en snabb utspädning.
Normalt förekommer sådana vattenmagasin enbart i utströmningsområdena. De ut
nyttjas ofta som grundvattentäkter, varför man måste försäkra sig om att utspäd
ningen här är så stor att haltförändringen är i stort försumbar (figur 4.8 och 4.9).

LERA

I

I BERG
F,i.gUJl.. 4. 8.

Ex.empe.l på, u.:ttJiaMpoltt av -6 ÖJtoJte.MngatL .:t.A.,Le, ge,n.om-6.eiippuga gJtun.d
vatte,n,6 öJtande, joJtde.a.gVL. En van.ug ge,olog,<,,6k. bild ,i. det meilan
-6 v e,n,6 k.a lan.cl6 kapet (un.dVt hög-6w.. k.U-6.tLi.n j en) .

Utspädningsgraden i berg är sannolikt liten så länge vattenströmningen sker i en tät
bergmassa. Små sprickzoner förekommer emellertid även i inströmningsområden.
En måttlig utspädning kan då erhållas innan vattnet när en större sprickzon i
utströmningsomrädet.

41

F-<.,gWt 4. 9.

GJi.uYLdva,tte.Yl-6:tlz.ömru.YLge.YL
oc.h
däJi.me.d
la.k.va,tte.n.:tlz.a.Yl-6po.tde.YL
.{.
be.Ji.g gJi.uYLd e.YL
ko YL c.e.n.:tlz.Vl.M
:Ull .6 pM c. k.oc.h
k.Ji.o .6.6 z oYL e.Ji. .{.
be.Ji.gma.MaYL. Ex.e.mpe,t på, lak.va,lte.n.:tlz.a.Yl-6po.td 6Ji.ån. upplag V-<.,a e.YL
.l,i,.;te.YL .6pMc.k.zoYL ut :Ull e.YL .6.t.öMe. 9Ji.uYLdva,tte.YL6öJi.aYLde. k.ll.0.61.izoYL.

Hur spridningen av föroreningarna sker och hur stor utspädningen blir varierar såle
des mycket frän fall till fall beroende pä de geohydrologiska förutsättningarna. Det
gär inte att ange några generella "utspädningsfaktorer", utan beräkningar måste ut
föras i varje enskilt fall. Vattenströmning i jord och berg är en tämligen komplex
process och de geohydrologiska förutsättningarna är sällan eller åldrig helt kända.
Beräkningarna måste därför baseras pä antaganden och förenklingar och blir därför
endast översiktliga. I bilaga 5 ges några exempel pä hur beräkningar kan genomföras.
Noggrannare beräkningar kan göras med hjälp av numeriska modeller. Dessa är emel
lertid ofta dyra att använda, och resultatens tillförlitlighet är beroende av noggran
na bestämningar av de geohydrologiska förutsättningarna. Av kostnadsskäl används
därför sådana modeller endast i särskilda fall.
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Det underlag som används i beräkningar av utspädning tas fram i samband med loka
liseringsutredningen. Det kan gälla:
o
o
o
o
o
o

Kartering av avrinningsområden
Förekomst av ytvattendrag och vattenomsättning
Grundvattenstånd och grundvattenflöde
Grundvattnets kemiska sammansättning
Jordlagerföljd samt djup till berg
Bergart samt förekomst och utbredning av sprickzoner

Undersökningsmetoder beskrivs i kapitel 5.6. Ibland kan översiktliga beräkningar ut
föras redan med hjälp av enkla fältbesiktningar, topografiska och geologiska kartor
samt vissa hydrologiska data (nederbörd, avdunstning och avrinning).

Spridning av föroreningar frän en våt deponi

Lokaliseringen av en vät deponi i eller i anslutning till stora ytvattenrecipienter
medför i princip en snabb och god utspädning av lakvattnet i recipienten om vatten
omsättningen i anslutning till deponin är god. Vattenomsättningen kan emellertid
vara liten om t ex bottentrösklar reducerar vattenströmningen. Likaså kan dålig om
blandning av vattenmassor på olika djup medföra att lakvatten inlagras på vissa ni
våer i recipienten och att spärelementhalterna där kan bli höga.
I djupa sjöar utbildas en temperaturskiktning av vattenmassorna. Omblandning av
vattenmassorna sker endast två gånger om året, under vår och höst. I haven utbildas
dessutom ofta densitetsskiktningar pga olika salthalt i vattenmassorna. Dessa skikt
ningar kan vara mycket stabila med liten omblandning som följd. En väl vald lokali
sering av en vät deponi vid en recipient med tillräcklig vattenomsättning medför
emellertid generellt god utspädning. Utspädningens storlek kan beräknas med känne
dom om lakvattenproduktionen och vattenomsättningens storlek i anslutning till de
ponin. Med kännedom om eventuella vattenströmmars fortsatta väg kan även sprid
ningsbilden bedömas. Också diffusionsprocesser bidrar till utspädningen, men ger
endast en marginell effekt och de kan därför i praktiken försummas.
Resonemanget om lakvattnets utspädning vid en vät deponi kan också appliceras på
en torr deponi som är förlagd i omedelbar anslutning till en stor recipient. En förut
sättning är naturligtvis att uttransporten av lakvatten är entydigt riktad ut i recipi
enten.
Beräkningar av utspädning i en recipient bör utföras av hydrologisk expertis.
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4.5

Utvärdering

Som tidigare konstaterats är det främst utläckage av salter och spärämnen till yt
och grundvatten som påverkar hälsa och miljö vid deponering av kolavfall. Under
uppbyggnadstiden kan även damning och buller orsaka problem. Med hänsyn till mil
jöskyddslagen kan följande krav ställas pä ett upplag av kol - och torvavfall frän
hälso- och miljösynpunkt:
o

En begränsad ökning av salthalten och spärämneshalten i yt- och
grundvatten fär endast förekomma där risken bedöms vara liten för
rubbningar av balansen i det ekologiska systemet.

o

Den totala belastningen pä naturmiljön skall inte bli större än att en natur
lig flora och fauna kan bevaras utanför skyddsområdet.

o

Skada pä människors hälsa genom t ex damning eller för höga halter av sal
ter och spärämnen i dricksvatten fär inte uppkomma.

o

Beständigheten mot nedbrytande krafter ska vara sä god att ovanstående
krav kan uppfyllas under mycket läng tid, tusentals är.

Kraven innebär att en acceptabel teknik för begränsning av lakvattenflödet skall
användas och att den miljösituation som uppkommer analyseras särskilt. Vid en sådan
analys mäste beräknade lakvattenhalter, lakvattenmängder, lakvattnets transport
vägar och utspädning vägas mot en bedömning av dels näraliggande vattentäkters
känslighet och belastning, dels den berörda naturmiljöns känslighet och belastning.
I bedömningsunderlaget bör ingå:
o

En inventering av befintliga vattentäkter i området

o

Möjliga placeringar av framtida vattentäkter i området

o

En bedömning av berörda recipienters känslighet för störningar.

o

Befintlig belastning

o

Avständ till bebyggelse och andra anläggningar.

Inverkan på hälsa

Risker för människans hälsa föreligger om halterna av främst spårelement i en vat
tentäkt när vissa nivåer. De halter som kan bli aktuella kan beräknas med hjälp av
lakvattnets halter och en beräknad utspädning.De beräknade halterna kan sedan jäm
föras med uppställda målsättningar eller kriterier. Sådana är angivna i tabell 4.2.
En jämförelse mellan dricksvattenkriteria och de konservativt antagna spårämnes
halterna för lakvatten i tabell 4.1 visar att en utspädning med en faktor 10-100 er
fordras i de flesta fall.
Människans exponering för lakvattnet kan även ske via den fasta födan. Därför bör
även tillskottet av metaller värderas för t ex stråsäd och boskap. Det kan finnas risk
för att ett förorenat grundvatten används för bevattning av åkrar. Med kännedom
(eller ant aganden) om vilka vattenmängder som uttas för bevattning, och över vilken
yta dessa sprids, kan tillförda mängder av olika metaller till åkermarken uppskattas.
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Bedömningen grundas naturligtvis också i detta fall pä beräknade spärämneshalter
i vattentäktens vatten. En sådan bedömning genomfördes inom projekt KHM, och
man konstaterade dä att vid en utspädning av lakvatten frän kolaska med en faktor
100 blev tillskottet av kadmium till markens växttillgängliga förråd mindre än 0,2%
vid normala bevattningsgivor.
Det finns inga officiella gränsvärden för metallhalter i dricksvatten för boskap i
Sverige. Vid förfrågan uppger Statens Veterinärmedicinska Anstalt att kraven pä
dricksvatten för boskap bör ställas minst lika högt som kraven pä dricksvatten för
människor.

Inverkan pil miljön

Risker för påverkan pä naturmiljön uppkommer då föroreningar transporteras till
ytvatten, antingen direkt eller via grundvattnet. Kunskaperna om olika naturmiljöers
känslighet för störningar är generellt dåliga. Bedömningen är därför svär att göra
och blir behäftad med stor osäkerhet varför den måste göras konservativ.
Bedömningen kan ske frän olika utgångspunkter. I tabell 4.2 jämförs lakvattenhalter
na med naturliga bakgrundshalter i svenska vatten och kanadensiska riktlinjer för
skydd av vattenorganismer. De kanadensiska riktlinjerna kan uppnås genom en
utspädning av lakvattnet med en faktor 100 (med avseende pä mangan i marin miljö
500). Dessa riktlinjer sammanfaller för flera metaller med halter vid vilka toxiska
effekter på vattenorganismer rapporterats i litteraturen (redovisas bl a i KHM:s
slutrapport). Bedömningen blir därmed mycket osäker och lämnar ingen
säkerhetsmarginal. Möjliga effekter av andra spårämnen, för vilka data i stor
utsträckning saknas är t ex förbisedda. Likaså kan den sammantagna effekten av
förhöjda halter av ett stort antal spärämnen orsaka skador, trots att halten av varje
element taget för sig är acceptabel. I bedömningen har heller ingen hänsyn tagits
till den stora variation i känslighet som kan förekomma mellan olika miljöer. I sura
sjöar är t ex effekterna av vissa metaller större.
Effekter pä ekosystemnivä kan uppstå vid mycket låga föroreningsbelastningar. Det
ta gäller särskilt för ämnen som kan bioackumuleras. Läng tids exponering för me
taller kan därför ge en påverkan pä naturmiljön vid halter som är betydligt lägre
än de vid vilka akuttoxiska effekter har registrerats. Kunskaperna om risken för
långtidseffekter är emellertid dålig och inget underlag finns för bedömning av abso
luta belastningsniväer. En rimlig bedömning är dock att risken för effekter är liten
om bakgrundshalterna i naturmiljön påverkas obetydligt.
En konservativ bedömning kan därför grundas pä en jämförelse med de naturligt
förekommande bakgrundshalterna av olika ämnen i skilda miljöer. I tabell 4.2 redovi
sas tillgängliga uppgifter pä naturliga bakgrundshalter i ytvatten och havsvatten till
sammans med de antagna halterna i lakvatten. För att ett lakvattenutsläpp till
ytvatten inte skall orsaka någon märkbar förhöjning av spärelementhalterna,
3 4
erfordras en utspädning med en faktor av storleksordningen 10 -10 beroende pä
recipientens karaktär. Det är inte rimligt att åstadkomma en sådan utspädning i
upplagets närmaste omgivning. Man bör emellertid sträva efter att begränsa det
område inom vilket yt- och grundvatten drabbas av förhöjda spärelementhalter.
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Element

Mede l hal ter i lakvatten(!) Bakgrundshalter (Sverige)
Kolaska

Torvaska

Sötvatten ( 2 )

Östersjön ( 3 )

Al (µg/1)
As
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mn
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
V
Zn

5000
100
20
50
200
100
10
10000
5000
100
200
100
300
300
300

<1000
50
5
5
100
100
0,2
30
5000
30
100
10
10
-100
30

10-100
0,1-0,5
0,005-0,05
0,05-0,5
0,1-0,5
0,2-2
0,001-0,006
2-500
0,1-2
0,1-1
0,05-0,5
0,005-0,2
<0,1 - 1
<0,1-0,5
0,5-5

0,5
0,6
0,03
0,006-0,012
0,1
0,7-0,8
0,003
0,3
2,4
0,7-0,8
0,04-0,08
0,02-0,1

Cl (mg/1)
So 4

1000
1000

5000
6000

0,4-19
4-35

0,14
1,0

Riktlinjer (Kanada) ( 4 ) Gränsvärdin
(Sverige) \ J
Skydd av
sötvatten
organismer

Minimal
risk i
marin miljö

Dricksvatten

100
50
0,2

200
10

150d
200(10)c
5

40 8
5
0,1

50 8
10

50
50d

20

100

2
10b

100

25
30b

30

5

50

30

1000d
300
200

Anmärkningar:
a) Förekomstform ej angiven. Sexvärt krom (Cr 6 +) kan ge skador vid ca lOµg/1 (Biesinger, K. & Christensen,
G. (1972). Fish. Res. Bd. Canada 29, sid. 1691-1700).
b) Skador rapporterade vid 5µg/l (Litteratursammanställning i slutrapport frän KHM, Yattenfall 1983).
c) Föreslagen sänkning.
d) Ur teknisk synpunkt anmärkningsvärda.
Källor:
1)
2)
3)

4)
5)

Konservativt valda medelhalter (tabell 4.1).
Borg H. (1984). Statens naturvärdsverk, SNV PM 1817
Lindkvist O, et al (1984). Statens naturvärdsverk, SNV PM 1816. (Hg).
Medelhalter (Kremling K. publicerat) uppskattade med hjälp av:
Magnusson B. & Westerlund S. (1980). I: Marine Chemistry, 8, sid 231-244.
Brligmann L. (1982). I: Prov. 13th Conf. Balt. Oceanogr., sid 182-197.
Prange, A. (1983). Dissertation, Universität, Hamburg.
Kremling, K. & Petersen, H. (1984). I: Mar. Poll. Bull. 15, sid 329-334.
Anon (1982): Uberwachung des Meeres: Bericht för das Jahr 1980: Text Il: Daten.
Deutsches Hydrographisches institut, Hamburg, 1982.
Andreae, M.O. & Froelich jr, P.N. (1984). I: Tellus, 36 B, sid 101-117.
Kremling, K. (1983). I: Marine Chem istry, 13, s id 87-108.
Prange, A. & Kremling, K. (1985). I: Marine Chemistry, 16, s id 259-274.
Mc Neely, R.N. et al (1979): Water Quality Sourcebook. A guide to water quality Parameters, Environment,
Canada.
Kungliga Medicinalstyrelsen, medd~landen nr 122.

Tabell 4.2

Jämförelse mellan halterna av några föroreningar i lakvatten frän
kol- och torvaska, och halter i naturliga vatten samt gränsvärden.
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Vid bedömningen mäste ocksä bakgrundshalterna av metaller i recipienten beaktas.
I redan påverkade recipienter (med förhöjda bakgrundshalter) kan skillnaderna mel
lan lakvattenhalterna och bakgrundshalterna vara relativt smä. Används dä en pro
centuell förhöjning av bakgrundshalterna som bedömningskriterium blir utspädnings
behovet mindre ju högre bakgrundshalterna är. Om istället ett statiskt gränsvärde
(typ "högsta tillåtna halt") används som bedömningskriterium blir utspädningsbehovet
större ju högre bakgrundshalterna är. Om bakgrundshalterna därvid ligger nära de
gränsvärden som används kan utspädningsbehovet bli mycket stort. Det mest
ändamfilsenliga torde vara att utnyttja bäda jämförelsegrunderna och därmed beakta
alla konsekvenser av det framtida utsläppet.
En tillräckligt stor utspädning för att inga störningar skall uppstä kan inte alltid er
hfillas i upplagets närmaste omgivning utan oskäligt längt gäende tätningsätgärder
pä upplaget. Med tanke pä dricksvattenkriteria skall dä alltid ett skyddsområde
upprättas inom vilket inga vattentäkter fär anläggas. Skyddsavständet skall i varje
enskilt fall anpassas sä att utspädningen utanför området alltid uppgär till minst en
faktor 10-100 beroende pä lakvattnets sammansättning.
Observera att de lakvattenhalter som används i beräkningarna är konservativt valda
medelhalter frän lakförsök. Laboratoriestudierna ger troligen för de flesta metaller
en överskattning av de verkliga halterna i lakvattnen. Variationen mellan olika rest
produkter är emellertid stor.
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5.

LOKALISERING AV UPPLAG

5.1

Allmänna kriterier

Lokalisering av ett avfallsupplag är en viktig del i planeringen för fastbränsleeldade
anläggningar. Den tar ofta lång tid i anspråk och bör därför uppmärksammas pä ett
tidigt stadium. Lokaliseringsarbetet omfattar förutom en särskild lokaliseringsutred
ning även avtal med markägare och prövning enligt miljöskyddslagen. Detta arbete
beräknas ta 2-3 är i anspråk.
I tabell 5.1 sammanfattas lokaliseringskriterierna.

Anläggningskriterier

Miljöskyddskriterier

o
o
o
o

storlek, nödvändig areal
möjlig deponihöjd
transportavstånd
tillgänglighet
(t ex jordart och jord djup
o topografi
o geologi
(t ex jordart och jorddjup)
o geoteknik
(t ex markens bärighet)
o tillgång pä täckmaterial

o ytvattensituationen
o grundvattensituationen
o vindförhfillanden
o land- och vattenekologi
o buller
o markanvändning
o naturvärden
o landskapsvärd
o rekreation
o kulturminnen

Ekonomiska kriterier

Juridiska kriterier

o kostnad för mark
o anläggningskostnad
o kostnad för avslutningsätgärder
o driftkostnad
o ärlig kostnad
o värde av avslutat upplag

o
o
o
o
o
o

miljöskyddslagen
fysisk riksplanering
kommunala planer
myndigheters inställning
närboendes inställning
administrativt ansvar

Tabell 5.1. Sammanställning av de olika kriterier som gäller vid lokalisering av
ttpplag för kolavfall.
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Utöver de allmänna krav (miljöskyddsaspekter) som omtalats i kapitel 3 finns en rad
faktorer att ta hänsyn till vid lokaliseringen:
o

Minimering av transportavstånd

o

Avskildhet (störningar uppträder under lång tid)

o

Vissa olägenheter under uppläggningstiden är oundvikliga (buller, damning,
icke tillgängligt).

o

Möjlighet till snabb och effektiv utspädning i yt- och grundvatten.

o

Hänsyn måste också tas till att områdets naturliga förutsättningar kan be
gränsa, alternativt förstärka olägenheterna enligt ovan.

o

Tillgången på täckningsmaterial måste säkerställas redan vid lokaliseringen.

5. 2

Uppläggning av lokaliseringsutredningen

Det är ett självklart konstaterande att möjligheterna att finna en lämplig plats för
upplaget ökar med ytan av det område som det blir aktuellt att leta inom. Samtidigt
ökar naturligtvis transportkostnaderna med avståndet frän upplaget. Det krävs ofta
tämligen omfattande utredningar innan man kan välja ut den plats som totalt sett
är mest lämpad. Av tids och kostnadsskäl bör utredningarna göras etappvis där man
successivt utesluter möjligheter och eventuellt utökar sökomrädet tills man rimligen
inte kan fä fram några bättre alternativ.
Det är viktigt att man lägger upp lokaliseringsutredningen på ett strategiskt sätt.
Därvid är det önskvärt att man redan frän början kan utesluta endera de väta eller
de torra deponeringsalternativen. Lokaliseringstrategin för väta upplag skiljer sig
nämligen markant ifrån den för torra upplag genom att möjligheterna är starkt be
gränsade frän början. Detta innebär att vissa moment i uppläggningen kan uteslutas
för väta upplag. Det förslag till uppläggning som redovisas här, se tabell 5.2, gäller
torra upplag. Av avsnitt 5.5 framgår vilka moment (i detta förslag) som inte
är aktuella för väta upplag.
ETAPP

ÅTGÄRD

SYFTE
Reducera fö 1jande insatser .

RESULTAT

Begränsa sökom rå<fet.
Dela in det i del
områden.
Samla in aktuella
kartor, planinstru
ment, utr edningar .

Förbereda val
av alternativa
platser.

2

Beskriva och ut
värdera delområ
dena.

Gallra fram de
mest lämpliga
platserna.

Delrapport 1
5-6 st opriori 
terade, möjliga
pl atser.

3

Fältbesiktning
Utvärdering

Prioritera de
utvalda plat
serna. Val av
alternativa
platser.

Delrapport 2
2-3 sf al terna
tiva platser.

4

Karaktärisera de
alternativa plat
serna. Utvärdera
resultaten.

1

Tabel 1 5. 2

Uppläggning av lokaliseringsutredningen.

Översikt1ig
karta.

Beskrivning och
miljöbedömning av
de alternativa
p l atserna. Den
lämpligaste platsen
blir vald .
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5.3

Arealbehov

En av de första uppgifterna i lokaliseringsutredningen är att beräkna vilken depone
ringsareal som erfordras. Utgångspunkten är då att:
o

Deponin (eller deponierna) bör dimensioneras för all den mängd restproduk
ter som behöver deponeras under anläggningens hela livstid.

Beräkningarna bör i övrigt baseras på följande uppgifter:
o
o
o
o
o
o
o

bränsledata och avfallsdata (askhalt, halt oförbränt, svavelhalt etc)
beräknad medellast och drifttid
typ av rökgasrening
möjlig höjd och släntlutning
eventuell kompaktering av avfallet
tätnings, dränerings- och täckskiktens tjocklek.
möjligheter till avsättning genom nyttiggörande

I bilaga 2 ges exempel på överslagsmässiga beräkningar av erforderliga arealer.

5.4

Torra deponier

Den första åtgärden bör vara att begränsa det primära sökområdet. Det gär inte att
ange någon generell regel för hur stort området bör vara. Sökområdets storlek av
görs av tre faktorer, nämligen:
o

hur stora transportavstånd som kan accepteras

o

hur stort upplaget kommer att bli (erforderlig area)

o

vilken region man befinner sig i (landskapstyp, bebyggelse etc kan begränsa
tillgången på lämpliga områden).

Nästa steg blir att utesluta sådana större delområden inom primärområdet som upp
enbart inte kan vara aktuella. Exempel på sådana områden är (figur 5.1):
o

Tätbebyggelse, vattenområden

o

Område med restriktioner i FRP eller i kommunala planer

o

Naturvärdsplaner, naturinventeringar m m. Skyddade områden enligt bl a
naturvårdslagen.

o

Flack jordbruksmark

o

Områden som är sönderstyckade av vägar, sjöar och vattendrag m m

o

Områden med viktigare grundvattenförande formationer.

o
o

Områden som är intressanta för uttag av naturresurser.
Områden där tillgången på täckningsmaterial är otillräcklig.

Därefter är det lämpligt att klarlägga ungefär vilken höjd upplaget kan tänkas fä
samt vilken upplagsareal detta motsvarar. Därigenom bör man kunna avgränsa vissa
delområden inom primärområdet vilka innehäller hydrologiska avrinningsområden
som är tillräckligt stora och där topografin tillåter den upplagshöjd man tänkt sig.

50

-

MÖJLIGA LOKALISERINGAR

GRÄNS FÖR SÖKOMRÅDE

ARBETSMETODIK
ETAPP 1: AVGRÄNSA
ETT SÖKOMRÅDE.
UTESLUT OLÄMPLIGA
DELAR OCH AVGRÄNSA
DELOMRÅDEN
ETAPP 2: INVENTERA DEL
OMRÅDENA-MÖJLIGA LOKALER
ETAPP 3: UNDERSÖK LOKALERNA
ÖVERSIKTLIGT. VÄLJ UT DE LÄMPLIGASTE
(2-3 S1)
ETAPP 4: INVENTERA DESSA LOKALER.
RANGORDNA ALTERNATIVEN.

FigWl. 5. 1.

Ex.empe.l på, me;tod.i..k. vid lo k.a...U..-6 rung.6CUtbete;t.

I dessa inledande moment använder man den topografiska kartan. I efterföljande
moment erfordras ett mer omfattande underlag (figur 5.2):
o

geologiska kartor - berggrund, jordarter och hydrogeologi, geomorfologi,
geoteknik

o

ekonomiska kartor

o

fysiska planer

o

utredningar om markanvändning, undergrundens stabilitet, miljöns känslig
het, natur- och kulturminnesvärden etc
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1.

KOMMUNÖVERSIKT
2.

TOPOGRAFISKA KARTAN

3.

GEOLOGISKA KARTBLAD
4.

GEODATABANK
5.

F-<-gUJL 5. 2.

EKONOMISKA KARTAN

Ex..empel på. un.druag v-<-d de -<-ni.edan.de. mome.ru:e.n.

,<_

lofza.Ll.6vun.g1.,u.,t

11. e.dMn.g e.n..

Studierna av detta samlade unde rlag, etapp 2, utgör de sista av aktiviteterna som
huvudsakligen sker vid skrivbordet. De bör resultera i ett antal oprioriterade, möjli
ga lokaler vilka uppfyller följande krav:
o

Tillräcklig storlek

o

Begränsad insyn

o

Normalt mer än 500 m frän bebyggelse

o

Lämpliga med hänsyn till planerad markanvändning

o

Lämpliga med hänsyn till miljö, vattentäkter och andra naturresurstill
gängar

o

Tillgång på täckningsmaterial

Områdenas begränsningar bör motsvara respektive avrinningsområde. Om antalet
är större än 5-6 st bör det övervägas om man skall dela in dem i två omgångar efter
transportavståndet.
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Fältstudierna genomförs i två steg. Det första steget, etapp 3, innebär endast över
siktliga besiktningar i syfte att koncentrera de följande, mer fullständiga undersök
ningarna till 2 eller 3 delområden. Besiktningarna bör resultera i följande översikt
liga klarlägganden:
o
o
o
o
o
o
o
o

Fördelningen av aktuella jord- och bergarter
Förekomsten av sprickzoner i berggrunden
Fördelningen av inströmnings- och utströmningsomräden
Förekomst av känslig flora och fauna
Förekomst av vattentäkter och viktiga grundvattenförande formationer
Behov av och möjligheter till insyns-, vind- och bullerskydd
Behov av vägar
Behov av fastighets- och markinlösen

Utvärderingen av denna inledande, översiktliga besiktning resulterar således i att
2 eller 3 delområden blir utvalda för mer omfattande fältundersökningar, etapp 4.
Utvärderingen skall resultera i att man väljer det frän alla synpunkter lämpligaste
området. Om ett område väljs, som inte är det bästa frän miljösypunkt, skall under
lag och skäl för valet redovisas särskilt. Likaså skall de motåtgärder som i detta fall
vidtas för att begränsa miljöpåverkan redovisas. Syftet med fältundersökningarna
i etapp 4 är:
o

att klargöra stabiliteten i området

o

att bestämma risken för deformationer i deponins underlag och behovet
av förstärkningsinsatser

o

att bestämma de troligaste spridningsvägarna för lakvattnet

o

att klarlägga möjligheterna till utspädning av lakvattnet och belysa möjlig
heterna till fastläggning i jord och berg

o

att bestämma erforderliga krav pä täckning och erforderlig skyddszon runt
upplaget där vattentäkter ej får anläggas.

o

att klarlägga behovet av åtgärder för ytvatten, dvs avskärande diken, om
läggning av befintliga vattendrag etc

o

att klarlägga behovet av att förstärka insyns-, buller- och vindskydd.

5.5

Våta deponier

Väta deponier blir normalt endast aktuella för mycket stora anläggningar, exempel
vis kraftverk. Sådana anläggningar måste placeras nära större recipienter, företrä
desvis vid kusten. I dessa fall kommer magasinen antingen att förläggas i nedströms
delen av dalgångar som mynnar ut i recipienten, eller kommer invallningar att göras
sä att de färdigställda upplagen kan användas som industrimark, t ex för kolupplag
eller hamnanläggning. Utfyllning i vattenområden bör undvikas i annat än hamn- och
industriområden, eftersom vattenområden ofta har betydelse som landskapselement
och för rekreation. Väta upplag åstadkomna genom uppdämning av dalgångar i inlan
det kommer troligen att bli ovanliga, både av kostnadsskäl och av miljöskäl. Det är
generellt lättare att uppfylla miljövillkoren för torra deponier än för väta, särskilt
dä det gäller inlandsförläggning.
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Den specifika kostnaden (kr/ton) för deponering, oavsett huvudalternativ, är bero
ende av anläggningens storlek eller hur mycket restprodukter som produceras. Den
produktionsgräns för vilken väta deponier kan bli billigare än torra ligger vid ca
150 kton/är vilket motsvarar kolpulvereldade anläggningar som är större än ca 1000
MW bränsleeffekt. Den vinst som kan göras på det väta systemet motsvarar endast
några fä kronor per ton avfall och minskar med ökande transportavstånd till
upplaget. De ekonomiska frågorna belyses närmare i kapitel 8.
Både av kostnadsskäl och av miljöskäl torde väta deponier främst bli aktuella i såda
na fall där de färdigställda upplagen kan användas som industrimark, t ex hamnan
läggningar eller lager. De höga kostnader som är förknippade med väta deponier kan
då kompenseras av värdet på den nyvunna marken. I sådana fall kan även vät depone
ring genom tippning av torrt avfall i invallade våtområden bli aktuell.
Den första etappen i lokaliseringsutredningen omfattar liksom för torra deponier
begränsning av sökomrädet samt framtagandet av kart- och utredningsunderlag.
Längden av permanenta vallar påverkar deponeringskostnaden kraftigt. Behovet av
sådana vallar påverkar således lägesvalet redan i ett tidigt skede. En annan
kostnadsstyrande faktor är om åtgärder erfordras för att hindra inträngande av yt
vatten, t ex behovet av omledning av ytvattendrag för att översvämning och erosion
skall förhindras. Frän miljösynpunkt är möjligheten till effektiv vattenomsättning
i vattenmassan utanför vallarna viktig. Med ledning av dessa kriteria och en allmän
uppfattning om ingreppets inverkan på recipient, landskapsbild och markanvänding
bör ett par alternativ kunna väljas vilka utreds närmare.
Fältundersökningarna för väta deponier kan genomföras enligt förslaget för torra
deponier (etapp 3 och 4 i tabell 5.2). Det tillkommer dock tre punkter:
o

att klarlägga undergrundens genomsläpplighet och vilken täthet som erford
ras i dammbyggnaderna

o

att klarlägga sedimentkaraktär och reproduktionsomräden för fisk i recipi
enten

o

att kartlägga strömnings- och utspädningsförhfillandena samt risken för
påverkan i recipienten.

Undersökningarna genomförs i syfte att för alternativen bedöma följande:
o
o
o
o
o
o
o
o

Inverkan på recipient, landskapsbild och markanvändning
Behov av vallar och omledning av vattendrag
Behov av tätningsätgärder i vallar och täckning
Vattenbalans
Fyllningshöjd
Rör- och pumpsystem
Översiktliga kostnader
Kostnader och möjligheter för ett "torrt" deponialternativ
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5.6

Genomförande av fältundersökningarna

Det skulle föra för långt att här i detalj redovisa hur fältundersökningarna bör gä
till. Det är också sä att utredarna måste anpassa metoderna till förutsättningarna
i varje enskilt fall. Nägra detaljerade räd gär därför inte att ge.
En stor del av fältarbetet kräver ingenjörsgeologisk kompetens och överensstämmer
väl med etablerade metoder att planera och projektera för byggnader och andra ty
per av anläggningar. I regel blir det aktuellt att anlita särskilda konsulter. Flera väg
ledande exempel pä hur dessa typer av arbeten kan genomföras och redovisas ges
i litteraturen, t ex:
o

Jansson, B. & Winqvist, T. (1978):
rädet. T8:1978 .

Undermarksplanering. Byggforsknings

o

Holmstrand, 0. (1981): Praktisk tillämpning av ingenjörsgeologisk kartering.
Meddelande nr 63. Geohydrologiska forskningsgruppen. Chalmers Tekniska
Högskola, Göteborg.

o

Lind, B. och Malbert, B. (1985): Bygg inte pä lösa grunder - Mark, vatten,
byggande i kommunal planering. Byggforskningsrädet Tl:1985.

o

Viberg, L. (1984): Geoteknisk terrängklassificering för fysisk planering. Sta
tens geotekniska institut, Rapport No 25.

o

Helfrich, H. et al (1979): Förundersökningars värde och omfattning. Stiftel
sen Bergteknisk Forskning, BeFo 18:2/ 77.

I samband med utredningen av jord- och berggrundens egenskaper kan det bli aktuellt
med ganska omfattande undersökningar som kräver särskilda tekniska resurser, t ex:
o

Geofysiska undersökningar för bestämning av jorddjup, jordart, grundvat
tenständsvariationer, bergläge och bergkvalitet (sprickzoner).

o

Provtagning av jord och/eller berg med hjälp av särskild borr-och provtag
ningsteknik.

o

Jord/bergsondering - bestämning av jordartsgränser, bergläge och materia
lens fasthet.

o

Rörslagning i jord för bestämning av grundvattenständ, grundvattenständs
variationer, grundvattenflöde och/eller provtagning av grundvatten.

o

Borrning av häl i jord och berg för bestämning av bergkvalitet, grundvat
tenständ, -flöde och kvalite.

Alla dessa undersökningar är kostsamma i relation till enkla fältbesiktningar, men
kan ofta vara nödvändiga. Bä.de frän kostnads- och resultatsynpunkt är det viktigt
a tt sådana undersökningsinsat ser optimeras i varje e nskilt fall. För att nä full opti
mering krävs lä mpliga insatser redan vid fältbesiktningarna. Hur dessa geofysiska
och geotekniska arbet sinsatser planeras och genomförs kan inhämtas tex frän:
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o

Helfrich, H. et al (1979): Förundersökningars värde och omfattning. Stiftel
sen Bergteknisk Forskning, BeFo 18:2/79.

o

Parasnis, D. S., (1979): Principles of Applied Geophysics.
Third Edition. Chapman and Hall, London.

o

Handboken Bygg Geoteknik, Liber Förlag, Stockholm 1984.

o

Bergdahl, U (1984): Geotekniska undersökningar i fält, Statens geotekniska
institut, Information No 2.

o

Johansson, B-E. (1986): Instrument Catalogue. Sveriges Geologiska AB,
Luleå.

o

Zuber, J. (1982): Geofysik. Högskolan i Luleå.

På senare tid har nya geofysiska fältundersökningsmetoder utvecklats. Utnyttjandet
av specialistkompetens för sådana undersökningar kan därför ofta reducera behovet
av mer kostsamma insatser med traditionella fältundersökningsmetoder.
De ekologiska fältbesiktningarna kan med fördel genomföras i två steg motsvarande
etapp 3 och 4 (tabell 5.2). Naturligtvis måste experter anlitas, företrädesvis sådana
med lokal erfarenhet och med kunskaper i miljövårdsteknik, särskilt i deponerings
teknik. Det är viktigt att dessa så tidigt som möjligt får en realistisk bild av deponin
(under uppbyggnad och i färdigt skick), lakvattenspridningen och tidsperspektivet.
Fältbesiktningen i den fjärde etappen bör genomföras först sedan den
geologiska/geohydrologiska utvärderingen är klar. Metodik vid ekologiska studier
av det aktuella slaget redovisas bl a i följande litteratur:
o

Wallentinus, H-G., (1982): Konsekvensbedömningar vid markanvändning för
bebyggelse i tätortsnära områden. Inst för kulturteknik, KTH Med 1029 .

o

Persson, L- E. (1983): Miljöeffekter av marin sand- och grustäkt. SNV PM
1719.

o

Håkanson, L. et al, (1984): Vattendynamik och bottendynamik i kustzonen.
SNV PM 1905.

o

Rosenberg, R. (red) (1984): Biologisk värdering av grunda svenska havsom
råden. SNV PM 1911.

o

Håkanson, L. et al (1985): Praktisk kustekologi. SNV PM 1987.
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6.

UTFORMNING AV TORRA UPPLAG

6.1

Förberedande arbeten

Innan en deponeringsplats kan tas i bruk måste platsen förberedas så att deponering
en kan ske på ett rationellt sätt, med minsta möjliga störning för omgivningen, och
sä att upplaget kan ges den utformning och funktion som avses. Beroende pä uppla
gets storlek och deponeringsplatsens utseende kan dessa åtgärder omfatta (se också:
Mark AMA 83 och RA 83 Mark, AB Svensk Byggtjänst 1983):
o
o
o
o
o
o
o
o

Röjning, planering och nivellering av markytan
Anläggning av vägar och servicebyggnader
Instängsling
Omledning av bäckar och diken
Avledning av ytvatten frän omgivande terräng
Anläggning av dräneringsdiken
Anläggning av utjämningsmagasin
Framdragande av vatten, el och avlopp

Röjningen utförs för att man ska fä tillräckligt stora ytor att arbeta på. Vid röjning
en bör man tänka på att lämna ett tillräckligt gott insynsskydd för att verksamheten
inte ska uppfattas som alltför störande. I förekommande fall måste insynsskydd an
ordnas, t ex genom uppläggning av schaktmassor som vallar och/eller plantering av
träd och buskar.
Planering och nivellering av markytan görs med hänsyn till hur upplagets botten ska
se ut (behandlas i avsnitt 6.2), var vägar och diken ska dras fram, och hur eventuella
anläggningar ska placeras.
Är upplagsplatsen så belägen att den kan tillföras ytavrinnande vatten måste avskä
rande diken anläggas. Så är fallet t ex vid lokalisering i eller nedanför en sluttning
en bit frän ytvattendelaren. Skälet till detta är att minimera de lakvattenmängder
som uppkommer under upplagets uppbyggnad och som måste tas om hand.
Behovet av serviceanläggningar som personalrum, serviceverkstäder och garage för
maskiner och transportfordon bestäms av upplagets storlek. Vid små upplag kan det
räcka med att ha en schaktmaskin tillgänglig för utjämning av massor och täckning
i samband med tippning. Man kan då klara sig helt utan servicebyggnader. Personal
som arbetar inom deponin skall enligt Socialstyrelsens nRäd och anvisningar angå
ende sanitära krav på renhållning" ha tillgång till matplats, toalett , handtvätt och
dusch med varmvatten.
Framdragning av el, vatten och avlopp är också det beroende av upplagets storlek
och nyttjandetid. Vatten kommer alltid att behövas för dammbekämpning (stoftbind
ning av flygaska samt renspolning av fordon). Detta vatten kan ofta tas frän ett ut
jämningsmagasin och/ eller närliggande ytvattendrag eller borrade brunnar.
Till de förberedande arbetena hör även anläggning av vägar. Detta behandlas närma
re i avsnitt 6. 3.
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6.2

Omhändertagande av överskottsvatten

Under deponins uppbyggnadsskede avrinner ytvatten som haft kontakt med avfall.
Detta vatten kan ha en relativt hög salthalt, och mängderna sådant vatten kan vara
stora. Vattnet bör därför förhindras att nä grund- eller ytvattenrecipienter. För att
uppsamlingen av avrinnande överskottsvatten som haft kontakt med avfall skall bli
effektiv, krävs att upplagets botten ges en relativt hög täthet. Därmed erhålls goda
avrinningsmöjligheter och infiltrationen av det förorenade vattnet till grundvattnet
reduceras. Det avrinnande vattnet kan uppsamlas i ett dikessystem runt det blivande
upplaget. Dikessystemet planeras lämpligen sä att det efter upplagets färd igställan
de kan anslutas till täckningens dränerande skikt. Det används sedan för avledning
av ytavrinnande regnvatten. Vid stora upplag kan det bli praktiskt nödvändigt att
komplettera med tillfälliga dikessystem under uppbyggnadstiden för att inte avrin
ningsområdena ska bli onödigt stora. Det vatten som pä detta sätt uppsamlas frän
upplaget under uppbyggnadstiden måste tas om hand . Det enklaste sättet att ordna
ett omhändertagande är att låta vattnet infiltrera i deponerad aska . Det förorenade
vattnet bör därför ledas till ett utjämningsmagasin varifrån det pumpas upp och in
filtreras pä upplaget. Vattnet kan användas för dammbekämpning.
Tillräckligt hög täthet i bottenlagret kan erhållas genom utläggning och noggrann
packning av flygaska. Materialet kan normalt packas vid ca 2096 vattenkvot i ett
skikt till 30 cm tjocklek. För säkerställande av ett gott resultat bör materialets
packningsegens kaper undersökas genom inpackningsförsök i geotekniskt laboratori
um. Normalt skall minst 9096 packningsgrad uppnås relaterad till tung la boratorie
stampning. Vibrerande vält med statisk linjelast om minst 20 kN /m kan användas,
varvid lämpligt antal överfarter är 6. Bottentätningen skall vara mer genomsläpplig
än den ytliga tätning som anläggs efter avslutad deponering. Det är därför inte
lämpligt att utföra skiktet med kemiskt stabiliserad flygaska (vilket rekommenderas
för det ytliga tätskiktet).
Goda avrinningsmöjligheter erhålls om botten ges en lutning om minst 1:20. För att
alltför omfattande nivelleringsarbeten skall undvikas kan bottenskiktet korrugeras
enligt figur 6.1. Avledningen av vatten sker i läglinjerna via dräneringsrör som täcks
av dränerande material, t ex bottenaska. Rören kopplas till anlagda diken runt
upplaget i vilka vattnet leds vidare till ett utjämningsmagasin. Dräneringsrören bör
sättas ur f unktion när de täcks med avfall. De kan annars fungera som dränerings
vägar för lakvatten efter det att upplaget avslu tats, och därmed r iskeras framtida
lakvattenläckage till ytvattnet. Rören kan t ex dras upp omedelbart före övertäck
ningen för att sedan återanvändas i en etappvis utbyggnad av upplagets botten.
Vid anläggande av upplag i utströmningsomräden skall upplaget förses med ett sam
manhängande bottendränskikt enligt figur 3.6 (avsnitt 3.3). I dessa fall ersätter drän
skiktet systemet med dräneringsrör. I stället ansluts dränskiktet till det omgivande
dikessystemet, och dräneringsfunktionen bibehålls även efter upplagets färdigstäl
lande.
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I de flesta fall kan det uppsamlade vattnet infiltreras i avfallet. På detta sätt kan
problemen med behandling och utsläpp av förorenat vatten undvikas. Eftersom avfal
lens infiltrationskapacitet överskrids vid kraftig nederbörd och eventuellt även under
snösmältningen erfordras ett utjämningsmagasin. Vattnet kan sedan pumpas frän
detta och spridas pä upplaget där det dels kan infiltrera i avfallet och dels kan av
dunsta. Detta kan även ordnas genom att överskottsvattnet pumpas frän utjäm
ningsmagasinet till en infiltrationsbassäng pä upplaget , varifrån vattnet kan infil
trera i avfallet och vid behov även spridas på upplagsytan, t e x vid dammbekämp
ning (figur 6.2). Nya infiltrationsbassänger kan lätt skapas genom urgrävningar
allteftersom deponeringen framskrider. De finkorniga avfallens vattenhållande
förmåga är sådan att det infiltrerade vattnet bör kvarhållas i upplaget under hela
dess uppbyggnads tid.
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Såväl diken som utjämningsmagasin bör utföras med tät botten och täta väggar. Det
ta kan åstadkommas t ex genom utläggning av flygaska blandad med cement
(beskrivs i avsnitt 6.6).
Avsättning av i vattnet suspenderade askpartiklar kan förväntas i utjämningsmagasi
net . Detta bör därför utformas så att utlastning av sediment lätt kan genomföras.
Av samma skäl bör intagen till pumpar förses med skyddande filter.
Behandling av det förorenade vattnet i kommunala avloppsreningsverk ä r olämplig,
eftersom föroreningarna är av en annan typ än de som norm alt avskiljs i avloppsre
ningsverk. Det är inte möjligt att reducera lakvattnets metallhalter i r eningsve rk
eftersom de redan är låga. Om vattnet inte kan infiltreras i upplaget bör det omhän
dertas för frånskiljning av suspenderat material (askpartiklar), t ex genom sedimen
tering eller filtrering. Efter behandling kan vattnet ledas till en lämplig recipient
där en god utspädning erhålls.
Utformningen av reningsanläggningar för frånskiljande av suspendera t material mås
te studeras speciellt. Askpartiklarnas låga densitet medför att sedimentering kom
mer att ske långsamt. Vissa askor innehåller dessutom partiklar som flyter på vatten
och som också de måste avskiljas. Halten suspenderade ämnen i det utgående vattnet
bör inte överstiga 10 mg/1. Även vid behandling och utsläpp av överskottsvatten
krävs ett utjämningsmagasin för att belastningstopparna på reningsanläggningen vid
kraftiga regn och snabb snösmältning skall kunna utjämnas.
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Utbyggnaden av upplagets botten liksom avslutningen av upplaget, bör ske successivt
inför varje ny etapp i tipplanen (avsnitt 6.4). Pä sä sätt reduceras avrinningsområde
nas storlek, och därmed de vattenmängder som mäste hanteras. Av samma skäl kan
det ibland bli praktiskt nödvändigt att komplettera med tillfälliga dikessystem under
uppbyggnadstiden sä att inte utjämningsmagasinet belastas med stora mängder icke
förorenat ytvatten som rinner av frän redan färdigställda delar av upplaget.
Dimensionering av dränering, diken och utjämningsmagasin diskuteras i Bilaga 6.

6. 3

Lastning och transport

Vid förbränningsanläggningen bör ett mellanlager finnas, där askan kan förvaras i
väntan pä transport till deponin. Mellanlagret bör dimensioneras sä att det är till
räckligt för lagring av all den aska som produceras under uppehåll i transporterna,
t ex under helger. Vid vät utmatning av bottenaska och avsvavlingsprodukter utfor
mas mellanlagren som sedimenteringsbassänger och anordningar för avvattning. Vid
torr utmatning förs restprodukterna till silor varifrån utlastning till transportfordon
sker.
Vid torr deponering kan transport till deponin ske med lastbil, täg eller bät. Tran
sport med täg och bät medför höga investeringskostnader och är ekonomisk endast
vid mycket stora anläggningar. Lastbilstransporter är därför vanligast och har flera
fördelar genom att:
o
o
o

transporten kan ske till olika upplag
transporten är oberoende av annan transport
transporten kan anpassas till behovet (med antal insatta bilar).

Utlastning av torra restprodukter frän silo kan ske i helt slutna system. Transporten
mäste dä ske i fordon med täta trailsportutrymmen (av samma typ som används vid
cementtransport) för att damning ska undvikas. Vanligen sker transporten med kon
ventionella lastbilar. Torra restprodukter mäste dä befuktas väl innan lastning sker
för att problem med damning inte ska uppstå. En inblandning av vatten till ca 20%
vattenkvot bör uppnäs. Befuktade r estprodukter bör normalt transporteras i lastbilar
med täckning. I de fall deponin ligger i nära anslutning till verket och transporten
inte berör allmän väg kan öppna fordon användas. Oavsett hur transporten sker
mäste dammbekämpning sättas in vid tippning av avfallet. Detta ordnas enklast med
vattenbegjutning.
Efter tippning mäste fordonen renspolas . För detta ändamål bör en hårdgjord yta
med uppsamling av spillvatten finnas tillgänglig. Sädana anordningar skall finnas vid
deponin och kan även finnas vid verket. Spillvatten vid deponin omhändertas i samma
system som avrinnande överskottsvatten. Även ytor där lastning sker, t ex under
utlastningsanordningar frän silor, mäste härdgöras och renspolas pä samma sätt.
Spillvatten vid verket behandlas för avskiljande av suspenderat material.
Under vinterhalvåret, dä verksamheten vid anläggning och upplag troligen är som
störst, kan problem med frysning av vatten i sla ngar och vätt material i utlastnings
fickor etc uppstä. Silor och utlastningsfickor som innehåller befuktade restprodukter
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bör därför förses med möjligheter till uppvärmning. Anordningar för bevattning och
spolning bör antingen förses med värmeslingÖr eller användas kontinuerligt så att
stillastående vatten ej får möjlighet att frysa.
I de flesta fall kommer deponin att vara så belägen att allmänna vägar kan användas
under större delen av transporten. Tillfartsvägar till deponeringsplatsen och vägar
inom området måste dock anläggas. Dimensionering av sådana vägar kan göras enligt
Mark AMA 83 och RA 83 Mark (Räd och anvisningar till Mark AMA 83), kapitel D.
När restprodukter finns tillgängliga kan de ofta användas vid uppbyggnad av vägar
och fyllningar inom deponeringsomrädet. Flygaska, åtminstone flygaska frän kolpul
verförbränning som har självhårdnande egenskaper, lämpar sig väl som bankfyll
ningsmaterial. Bottenaska kan användas såväl som fyllningsmaterial som i vägöver
byggnader. I enstaka fall kan risk för dålig stabilitet föreligga, och bottenaskan bör
då stabiliseras med inblandning av flygaska och cement eller kalk. Eventuellt kan
avsvavlingsprodukter (frän vät-torr och torr process) användas som bindemedel i
stället för cement och kalk. A vsvavlingsprodukter kan också blandas i flygaska för
utförande av stabiliserade fyllningar. Restprodukterna är ofta erosionskänsliga, och
öppna askytor skall täckas med lämpligt material. I fuktiga lägen bör fyllningar av
flygaska underlagras av ett kapillärbrytande skikt, alternativt utförs fyllningen med
bottenaska. Avfallen bör ligga ovan grundvattennivån och uppsamling av vatten bör
ske på samma sätt som för deponerat avfall.

6.4

Tippning av avfallet

Hur tippningen ska ske och vilken packning avfallet ska ges beror framförallt på:
o
o
o
o

Upplagets tilltänkta form
Framtida markanvändning
Tillgänglig volym
Stabilitetskrav

Upplaget kan byggas upp antingen genom ändtippning frän pallar eller genom utlägg
ning i skikt (figur 6.3 och 6.4). Ändtippning är det vanligaste uppbyggnadssättet. Vid
ändtippning bör man undvika höga pallar, eftersom dammbekämpning försväras och
risken för instabilitet ökar. Pallhöjden bör normalt vara lägre än 5 m. Finns det an
ledning att ifrågasätta stabiliteten hos de aktuella materialen bör pallhöjden begrän
sas ytterligare. Tillämpas ändtippning blir packningen av avfallet liten. Det kommer
således att uppta större volym än vid packning.
Skall upplaget efter avslutad deponering användas för verksamhet som medför höga
överlaster och kräver 11sättningsfri 11 undergrund, bör avfallet kompakteras. Tippning
en utförs dä lämpligen som utläggning i skikt, vilka var för sig packas till avsedd
packningsgrad, t ex pä sä sätt som beskrivits för packning av bottenskikt. Normalt
skall 90% packningsgrad uppnås (relaterad till tung laboratoriestampning). Sådan
kompaktering är också ett sätt att reducera avfallens volym, vilket kan bli aktuellt
om den tillgängliga volymen är begränsad. Väl utförd kompaktering kan medge sänk
ning av volymsbehovet med upp till 20% jämfört med ändtippning, åtminstone i de
fall avfallet till övervägande delen består av flygaska.
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Det är lämpligt att tippningen planeras så att de fordon som används för transpor
terna av avfallet kan köras upp på deponin för tippning. Både vid ändtippning och
utläggning i skikt behövs assistens av en bandtraktor eller liknande för utbredning
av massor.
Ändtippning underlättas om ett system av ramper byggs upp inom upplaget, frän vil
ka tippningen kan utgå. Dessa bör byggas upp med packad aska, i första hand bot
t enaska.
Vid tippningen skall en mobil vattenspridare finnas tillgänglig för dammbekämpning.
Besvärande dam ning kan annars uppstå vid tippning av torr eller dåligt befukt ad
aska, speciellt unde r torra och bläsiga dagar. I de fall utläggning och packning av
aska tillämpas måste befuktningen vara kontrollerad, så att en homogen vattenkvot
lämplig för packning uppnås (normalt en vattenkvot kring 20%). Täckning av tippat
avfall bör ske snarast möjligt och då behov föreligger för att undvika damning. Till
fällig täckning av öppna horisontella ytor bör ske dagligen, medan dammbekämpning
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på den del av slänten där tippning pågår kan ske med vattenbegjutning. Storleken
av det öppna tippsåret bör begränsas så långt som möjligt, och övriga delar av slän
ten (där tippning inte pågår) skall täckas. Till täckningen skall icke dammande mate
rial, t ex bottenaska användas. För detta ändamål bör ett buffertlager av täcknings
material finnas tillgängligt. Åtgärden är särskilt viktig inför längre uppehåll i depo
neringsverksamheten.
Vid större upplag är det lämpligt att indela tippningen i etapper så att en del av upp
laget färdigställs och efterbehandlas samtidigt som uppbyggnad av nästa del påbör
jas. På så sätt minskas det negativa intrycket av stora öppna askytor. Färdigställan
det reducerar också mängden av avrinnande förorenat överskottsvatten, och därmed
kan omhändertagandet av detta vatten förenklas. Etappindelning kan också användas
för förbättring av insynsskyddet om det är lämpligt. De yttre delarna av upplaget
byggs då ut och färdigställs först, varefter tippning kan ske i skydd av dessa. Om
upplaget endast används under vinterhalvåret, vilket kan bli aktuellt då förbränn
ingsanläggningen används i första hand för uppvärmning, kan etappindelningen lämp
ligen följa årsproduktionen så att varje etapp kan avslutas inför sommaruppehållet.
På så vis begränsas risken för damning och upplagets förfulande inverkan på land
skapsmiljön.
För att underlätta eventuella framtida uttag av material till nyttiggörande kan
material med olika kvalitet deponeras var för sig. Dokumentation av upplagets upp
byggnad erfordras naturligtvis i sådana fall.

6.5

Nivellering och landskapsinpassning

Den slutliga nivelleringen och täckningen av upplaget bestäms i huvudsak av följande
önskemål:
o
o
o
o

Landskapsinpassning av upplaget
Anpassning till framtida markanvändning
God ytavrinning på upplaget
Motverkan av erosion på upplaget

Dessa faktorer bestämmer också utformningen av upplaget. För att inte alltför om
fattande massförflyttningar skall behöva utföras vid den slutliga nivelleringen av
upplaget krävs att dessa faktorer beaktas redan vid upprättande av tipplaner.
Vid utformningen av upplaget skall varierande konturformer eftersträvas så att upp
laget smälter in i landskapet. Utformningen bör anknyta till de för omgivningen
karaktäristiska landskapselementen, så att området som helhet får samma karaktär
som tidigare. I den män den framtida markanvändningen kräver speciell utformning
av upplaget måste upplagets uppbyggnad anpassas till detta. En vanlig avslutning
av ett torrt upplag är anpassning till skogbeklädd naturmark.
För att möjliggöra modern skogsskötsel och avverkning bör upplagets slänter inte
ges en lutning som överstiger 1:3. Denna lutning bör ej heller överskridas i övriga
fall med hä nsyn till släntstabiliteten i löst lagrat avfall.

65

Ett upplag, som efter avslutad deponering skall användas som område för bebyggelse
eller liknande, bör direkt anpassas till den framtida markanvändningsplanen om så
dan finns. Normalt bör ett sådant område modelleras med oregelbundna konturer
och med släntlutningar varierande mellan 1:10 och 1:50.
Skall området användas som jordbruksmark bör släntlutningen inte överstiga 1:5 för
att rationell jordbrukshantering skall vara möjlig.
För att avbördningen av ytavrinnande vatten skall fungera tillfredsställande fär
släntlutningen inte någonstans vara mindre än 1:50, och helst inte mindre än 1:25.
Av samma orsak bör länga flacka sluttningar undvikas.
Höga branta sluttningar bör också undvikas, eftersom ytvattnets strömningshastighet
då kan bli så hög att risk för erosion uppstår. Av denna orsak och av praktiska skäl
kan terrasser bli nödvändiga vid höga upplag. Terrasserna måste ges en viss lutning.
Inget stillastående vatten fär bildas utan ytvattnet måste kunna rinna av. Skarpa
veck i konturen måste därvid undvikas eftersom de skapar erosionskanaler.
En relativt effektiv utformning som också utgör ett naturligt inslag i många svenska
landskapsbilder är avlånga kullar med avrundande former.
Upplaget kan med fördel utformas med flera höjdpunkter med sinsemellan något oli
ka höjd.
Längre sluttningar bör utformas med mer än en lutning. Den brantare lutningen bör
användas i nederdelen.

6.6

Täckning och vegetering

Utformningen av täckskiktet bestäms framför allt av följande faktorer:
o
o
o

Den framtida markanvändningen
Behov av infiltrationshämmande åtgärder
Vegetering av upplaget

Om området skall bebyggas efter avslutad deponering måste täckningen anpassas
till markanvändningen, vilket kan kräva speciella täckningsåtgärder. I det följande
behandlas enbart normalfallet täckning med efterföljande vegetering. Till stora de
lar är principerna emellertid tillämpbara även för andra typer av täckning.
I KHM:s slutrapport rekommenderas en avslutning av upplaget omfattande tätning
av upplagets överyta, påförande av ett dränerande skikt ovan tätningen, och slutlig
täckning med kapillärt jordmaterial, t ex morän (figur 6.5). Dränskikt kan uteslutas
ur täckningen, om de därvid försämrade avrinningsmöjligheterna kompenseras genom
förbättring av tätskiktet. Det senare alternativet kan ofta vara ekonomiskt fördel
aktigt.
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Tciufufuw uppbyggnad ( e6-tvr. KHM).

Tätning av avfallsytan kan t ex erhållas genom utläggning av ett 0,3 m tjockt skikt
stabiliserad flygaska. Flygaska kan blandas med cement och vatten till en tjock
slurry, som pumpas ut på upplagets överyta där det sedan härdar till ett betonglik
nande skal. Alternativt kan flygaska stabiliserad genom inblandning av kalk eller
cement läggas ut och packas vid optimal vattenkvot. Även inblandning av avsvav
lingsprodukter förbättrar flygaskans täthet och kan med fördel användas som kom
plement till cement eller kalktillsatser. I vissa fall kan tillräcklig täthet åstadkom
mas genom stabilisering med enbart avsvavlingsprodukter. Dimensionering av stabili
seringstillsatser och erforderligt packningsarbete bör göras i varje enskilt fall eft er
prov med de aktuella materialen enligt bilaga 4.
En begränsning av lakva ttenproduktionen till 50-1 00 mm/är bedöms vara tillräcklig
i normala fall (avsnitt 4.3). Detta innebär att permeabiliteten (genomsläppligheten
för vatten) hos ett tätskikt med ovanliggande dränskikt inte får överstiga 1-2·10 - 8
m/s. Om täckningen utförs utan dränskikt innebär kraven att tätskiktets permeabili
tet inte får överstiga 2-4·10- 9 m/s. Vid behov av en längre gående reduktion av
lakvattenproduktionen måste tätskiktets permeabilitet sänkas ytterligare. Vilka krav
som skall ställas på tätskiktet i sådana fall framgår av bilaga 4.
Liksom de flesta andra finkorniga, kapillära material är flygaskor i allmänhet frost
benägna (tjälfarliga). Även om systematiska studier saknas över hur flygaskor påver
kas av regelbundet återkommande tjälnings- och upptiningscykl er, är det troligt att
t ex genomsläppligheten för vatten då successivt ökar. Med tanke på att tätskiktet
skall fungera under mycket lång tid är det därför nödvändigt att det antinge n skyd
das mot frost eller görs beständigt mot frost.
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Väljs skyddstäckning med t ex morän för att undgå frostproblemen, kan man utgå
ifrån kartan över största tjäldjup i tjälfarlig jord i Handboken Bygg, del Geoteknik,
figur G21:42a (sid 535). Eftersom den definition av begreppet tjäldjup som kartan
utgår ifrån tillåter tjälen att nä ned till detta djup någon eller några gånger under
en 100-ärsperiod, bör man försiktigtvis lägga till 0,2-0,3 m.
Väljs istället alternativet att öka frostbeständigheten hos tätskiktet, kan detta ske
genom tillsatser till flygaskan som ökar dess hållfasthet och/eller minskar dess per
mebilitet. Hos stabiliserad flygaska kan frostbeständigheten förbättras genom att
kalk/cementtillsatsen ökas och/eller att luftporbildare (s k skumpreparat) tillsätts
vid stabiliseringen. I dessa fall bör frostbeständigheten hos tätskiktet kontrolleras
pä provkroppar enligt Svensk Standard, SS 137225 och SS 137226.
Ett eventuellt dräneringsskikt bör göras minst 0,3 m tjockt, och skall bestå av väl
dränerande grus eller likvärdigt stenmaterial, med d 10 >o,25l) enligt SBN -80,
kap 32. Mellan dränskikt och slutlig täckning bör ett materialseparerande skikt läg
gas ut. Geotextil med bruksklass 4 (Mark AMA 83) kan användas.
Den slutliga täckningen skall bestå av kapillärt jordmaterial med god beständighet
mot erosion. En inte alltför grovkornig morän fyller kraven väl, och är dessutom en
i hela landet vanligt förekom man de jordart varför den kan användas i de flesta fall.
Ensgraderade grovkorniga sediment (sand och grus) är olämpliga som täckmaterial
dä deras vattenhållande egenskaper inte är tillräckliga. Förutom en sämre kapillär
barriäreffekt kan svårigheter med vegetationsetablering uppstå. I de fall lämpliga
moräner inte finns tillgängliga kan finkorniga material såsom lera och silt eller leri
ga och siltiga sediment användas. Ensgraderade finkorniga sediment kan emellertid
vara erosionskänsliga varför en snabb växtetablering som binder markytan är nöd
vändig.
Det översta skiktets tjocklek bör för att säkerställa tätskiktets beständighet vara
minst 1 m. I övrigt dimensioneras jordlagrets mäktighet med hänsyn till vilken växt
lighet som skall etableras pä upplaget, och vilken växtlighet som i långtidsperspekti
vet kommer att invandra spontant. Rötterna hos vissa växter kan söka sig till stora
djup, och kan därmed penetrera drän- och tätskikt. En omfattande perforering av
tätskiktet skulle nedsätta dess funktion i alltför stor utsträckning. Sådan risk före
ligger framför allt vid etablering (eller spontaninvandring) av tall, som har kraftig
pälrot vilken kan söka sig till avsevärda djup. I de fall träd med djupgående rötter
kommer att finnas pä upplaget bör skiktets tjocklek ökas till minst 2 m. Vid
dimensionering av täckskikt skall även tätskiktets behov av frostskydd beaktas i
enlighet med vad som framförts tidigare .
Vegetering pä upplaget är betydelsefull dels för upplagets utseende och landskapsin
passing, och dels som avdunstningsbefrämjande (och därmed infiltrationshämmande)
åtgärd. I det länga tidsperspektivet kommer vegetationen pä upplaget sannolikt att
betingas av biotopen och anpassas till omgivningen. I det korta tidsperspektivet blir
den planerade markanvändningen avgörande för vilken växtlighet som eftersträvas
vid vegetationsetableringen. Detta kan också betyda att krav kan komma att ställas
inte bara pä täckningens mäktighet utan också pä dess jordmån.

l) Inne bär a t t maximalt 10% av ma t e riale t fär var a mindre än 0, 25 mm
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I normalfallet med täckskikt av morän kommer jordmånen att vara mager. I vissa
fall, då en växtetablering av näringskrävande växter eftersträvas, kan därför mark
förbättrande åtgärder bli aktuella. Det kan då vara fråga om påförande eller
inblandning av t ex matjord. Oftast kan dock valet av växter anpassas till jordmånen,
och gödsling av marken vara en tillräcklig jordförbättringsätgärd. I den män avba
ningsmassor frän deponeringsplatsen uppstår, bör dessa sparas och påföras täckskik
tet för att näringsstatusen skall höjas.
I naturvärdsverkets meddelande "Ny grönska efter grustäkt" (SNV PM 1325) redovi
sas de ekologiska kraven för några vanliga arter av vedväxter, örter och gräs. Växt
förhållandena i en avslutad grustäkt är tämligen lika de på ett avslutat upplag. Skrif
ten kan därför med fördel användas som ledning för val av växter, markberedning
och jordförbättring vid ett avslutat upplag (skriften kan rekvireras frän Statens
naturvärdsverk). Ytterligare information om plantering och val av plantor kan fäs
av skogsvärdsstyrelsen (och i förekommande fall av lantbruksstyrelsen).

6.7

Kontrollprogram

Tillståndet för deponering kommer att gälla under vissa villkor, varav kontrollpro
grammet är ett av de viktigaste. Programmet skall också omfatta en kontroll av
att de övriga villkoren för verksamheten uppfylls. Det kan därför inte fastställas
i samband med tillståndsgivningen. I stället är det tillsynsmyndigheten (länsstyrel
sen) som fastställer kontrollprogrammet. Den sökande bör upprätta förslaget i
samråd med tillsynsmyndigheten. I vissa fall kan det vara en fördel att presentera
ett förslag till vilka punkter som skall ingå i programmet redan i samband med
ansökan om tillstånd för deponering. Den sökandes ambition att genomföra
skyddsätgärderna
kommer
att
framgå
samtidigt
som
sökanden
och
tillständsmyndigheten tvingas att konkretisera dessa ambitioner.
Som framgått i avsnitt 3.3 är längtidsförhfillandena de mest kritiska ur hälso- och
miljösynpunkt, och brister i upplagets funktion kanske inte upptäcks förrän tiotals
är efter avslutad deponering. Därför är utförandekontroll under upplagets uppbygg
nad väl så viktig som funktionskontrollen . Följande punkter bör ingå i utförandekon
trollen:
o

Besiktning av arbetena med bottentätning (packnings- och materialkontroll)
och dränering.

o

Lakförsök på stickprover av avfallet.

o

Kontroll av utsättning för nivelleringsarbetena på det utfyllda upplaget.

o

Besiktning av arbetena med den ytliga tätningen (packnings- och material
kontroll).

o

Provtagning och siktning av dräneringsgrus.

o

Besiktning av utläggning av drän- och täckningsmaterial.

o

Besiktning av dikesa rbeten

o

Kontroll av växt e t a blering och erosion
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Funktionkontrollen bör i första hand omfatta vattenkvaliteten i yt- och grundvat
ten. För det ändamålet krävs borrningar och/eller nedslagning av grundvattenrör.
Förundersökningarna skall ha varit sä omfattande att man känner grundvattnets
strömningsvägar i stora drag. Det är inte möjligt att ge en generell uppgift om hur
många provtagningspunkter som erfordras. Sannolikt erfordras ett mindre antal
sådana punkter i vattendragen än i grundvattnet.
Samtliga geologiska formationer som kan vara aktuella för vattentäkter och som
kan tänkas föra påverkat vatten frän upplaget, bör vara representerade bland prov
tagningspunkterna. I vissa fall kan det vara nödvändigt med mer än en sådan punkt
i formationen. Redan etablerade vattentäkter bör användas i första hand. Dessutom
behövs några rör som är nedförda igenom avfallet och ned i den närmast underlig
gande, genomsläppliga formationen.
Det är fördelaktigt om provtagningspunkterna etableras pä ett tidigt stadium, t ex
i samband med förundersökningen. Dä kan man fä en god referensbild av vattenkva
liteten före deponeringen. Genom dessa provtagningar bör man även skaffa sig en
bild över hur vattenkvaliteten varierar under äret, och underlag för att välja ut
tidpunkter för fortsatt provtagning. Provtagningen bör ske ofta under den första
tidens deponering (minst fyra gånger per är). Intensiteten kan sedan minskas, men
med hänsyn till avfallens karaktär bör provtagningen pägä under lång tid, även efter
det att upplaget färdigställts. Normalt behöver analyserna av vattenproverna bara
omfatta några representativa element. Registreras förhöjda halter av dessa bör
analyserna kompletteras. De element som analyseras i normalfallet bör väljas med
utgångspunkt frän följande kriterier:
o

de kemiska egenskaperna (förekomstform och uppträdande) bör represen
teras av flera element,

o

skillnaderna mellan lakvattenhalter och bakgrundshalter bör vara stora (ger
snabbare indikationer pä lakvattenläckage),

o

de bör vara relativt rörliga,

o

störningar frän andra utsläppskällor bör helst ej förekomma,

o

de bör vara lätta att analysera i låga halter,

o

grad av toxicitet.

För kontroll av kol- och torvaskadeponier kan i många fall följande analyser vara
lämpliga:
o

metallerna arsenik, kadmium, koppar samt molybden,

o
o

anjonerna sulfat och klorid,
pH och elektrisk ledningsförmäga.
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Analyserna bör helst utföras med en metodik som har en sådan känslighet att bak
grundshalterna kan detekteras. Man har då möjlighet att upptäcka små förhöjningar
av bakgrundshalterna, och därmed på ett tidigt stadium fä indikationer på eventu
ella lakvattenläckage. Bestämning av spärmetaller i vatten med låga halter är
förenade med stora problem vad gäller såväl provtagning, provberedning som
slutbestämning. Information om d~ssa problem och hur de kan bemästras kan
inhämtas frän SNV PM 14631), 1817 2 och 1918 3.

1)

Borg, H. (1981): Spärmetaller i naturvatten. En analysmetodisk jämförelse.
Statens naturvärdsverk, SNV PM 1463.

2)

Borg, H. (1984): Bakgrundshalter av spärmetaller i svenska sötvatten.
Statens naturvärdsverk, SNV PM 1817.

3)

Borg, H. et al (1984): Rekommendationer för provtagning och analys av
spärmetaller i naturvatten. Statens naturvärdsverk, SNV PM 1918.
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7.

UTFORMNING AV VÅTA UPPLAG

7 .1

Hydraulisk transport

Rörsystemet för transport av slurryn med flygaska utgör i regel en fast anläggning.
Det måste dock finnas möjligheter att föra slurryn till olika utsläppspunkter i av
fallsmagasinet. Man strävar efter att hälla transportvattenflödet konstant. Eftersom
askproduktionen varierar kommer således askhalten i slurryn att variera efter drift
situationen. Torrsubstanshalten varierar vanligen mellan 30 och 50 %.
Även bottenaska kan matas ut vät frän anläggningen. Detta sker också i rörledningar
som mäste vara mycket beständiga mot slitage eftersom bottenaskans korn är skarp
kantade och härda. Bottenaskan finner ofta användning, som bl a vägbyggnadsmate
rial och deponeras dä inte. I pulvereldade anläggningar är andelen sädan aska liten
jämfört med flygaska. Därför förs den ofta till smä, närliggande bassänger där den
sedimenterar. Den slutliga avvattningen sker vanligen p_ä en intilliggande platta
dit den lyfts med t ex grävskopa.
7. 2

Förberedande arbeten

De förberedande arbetena beror av den tilltänkta upplagsplatsens utseende och stor
lek. De omfattar följande åtgärder (rörledningar och pumpstationer undantagna):
o
o
o
o
o
o
o

Röjning och planering av mark
Flyttning av ledningar
Stängsling
Anläggande av tillfartsvägar
Byggande av servicebyggnader m m
Omledning av diken och andra vattendrag.
Anläggande av dammar (behandlas i avsnitt 7.5)

Det främsta syftet med röjning ocn planering är att möjliggöra och underlätta bygg
andet av vallarna. I särskilt kuperad terräng kan uppfyllnader och bergsprängning
erfordras och i terräng med dålig bärighet kan jordförstärkningsarbeten bli aktuella.
Sådana arbeten är emellertid kostsamma och kan försvära anpassningen av upplaget
till landskapsbilden. De bör därför undvikas i görligaste män.
Upprättande av stängsel t jänar främst till att hindra drunkningsolyckor. Det kan
också finnas behov av att hindra tippning av ovidkommande avfall i magasinen. Van
ligen räcker det med att tillfartsvägen och dess närmaste omgivning stängs av.
Underhåll och kontroll av deponeringsanläggningen är normalt inte särskilt omfat
tande vid väta deponier. Därför behövs inte heller nägon tillfartsväg med hög stan
dard. Behovet av tillfartsväg är istället störst under anläggningsskedet dä entrepre
nadmaskiner och lastbilar skall fram till vallbyggena. Sådana vägar kan emellertid
byggas relativt enkla, särskilt om arbetena inte utförs under tjällossningsperioden.
Vägen kan dimensioneras enligt Mark-AMA 83, kapitel D, och 11 Räd och anvisningar
till Mark-AMA 83 11 • Vägprojekteringsarbetet bör utföras av erfaren konsult och ta
hänsyn till behovet av mötesplatser (biltäthet), tillgång pä lokalt vägmaterial etc.
Servicebyggnader e rfordras normalt endast vid mycket stora deponier som ligger
utanför kraftverksomrädet. De betingas i första hand av arbets miljöförhällandena .
Utformningen mäste anpassas till varje enskilt fall.
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Väta deponier, liksom alla andra invallningsföretag är endast aktuella i låglänt ter
räng. I dalgångar blir vallarna ofta placerade i de lägsta partierna där vattendragen
finns. Det blir då aktuellt att leda om dessa diken och vattendrag så att det opåver
kade vattnet inte får sin väg genom upplaget. Effekterna av denna om ledning på
landskapsbilden och strömförhällandena (vid direkt utlopp i recipient) samt eventu
ellt fiske måste utredas på förundersökningsstadiet. Det kan bli nödvändigt att förse
det nya diket/bäcken med erosionsskydd för att konservera dess nya lopp. Vid omled
ning av vattendrag bör geoteknisk expertis konsulteras.
7.3

Indelning i lämpliga magasinsenheter

Hela upplaget kan oftast inte fyllas ut i en enda omgång. Hur många enheter som
behövs beror av bl a:
o
o
o
o
o

Deponins totala yta
Betydelsen av att magasinen blir jämnt och homogent utfyllda
Markanvändningsplaner
Stabilitetsförhällanden
Lokala förutsättningar i övrigt

Frän miljösynpunkt är det fördelaktigt med många delmagasin. Efterbehandlingen
kan då ske successivt och några stora askytor, som är otäckta, behöver inte före
komma. I de fall 11 konstgjorda 11 lutningar skall skapas för ytavrinningens skull under
lättas nivelleringsarbetet om delmagasinen är små. I de fall de utfyllda magasinen
skall användas som kolupplag, lastkajer etc styr naturligtvis markanvändningen hur
delmagasinen skall förläggas, deras storlek och tidsordning.
Hänsyn måste ibland tas till att magasinens underlag består av sättningsbenägna
jordarter, t ex lösa leror eller torv. Vidare är bärigheten hos den distalt avsatta,
finkorniga flygaskan i magasinen mycket låg under den tid askan häller på att av
vattnas. Dessa förhållanden påverkar också behovet att dela in upplaget i enheter
av lämpliga storlekar.
Det är således endast de yttre vallarna som får en permanent funktion. De temporä
ra vallarna kan byggas med lägre krav på hållfasthet och beständighet. I vissa fall
kan det bli aktuellt att förlägga den etappvisa uppbyggnaden på höjden, dvs man
ökar vallarnas höjd i ett eller flera steg efter den första utfyllnaden. Särskilda åt
gärder måste då ofta vidtas för att säkerställa hållfasthet och beständighet. Svårig
heter föreligger emellertid generellt att anpassa höga vallar till landskapsbilden.

7.4

Bestämning av framtida vattenbal.ans

Det är fördelaktigt om det väta upplaget efter färdigställandet kommer att utgöra
ett lokalt inströmningsomräde för grundvatten. I de flesta fall är detta möjligt att
åstadkomma. Förutsättningarna är att upplaget fylls till tillräcklig höjd, och att
täckskikt och yttre vallar dimensioneras med hänsyn till önskad vattenbalans.
Grundvattenytan i upplaget bör, när jämvikt uppnåtts, stå högre än utanför upplaget
om grundvatteninträngnirg ska undvikas.Den bör dock inte bli så hög att upplagsytan
blir vattensjuk. För att grundvattenytan ska nä en lämplig nivå krävs att genom
släppligheten i de yttre vallarna anpassas till genomsläppligheten i tätskikt och i
botten.
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täckskikt och permanenta vallar skall kunna dimensioneras erfordras således
totala vattenbalansen i upplaget beräknas. Detta fordrar i sin tur en bestäm
undergrundens genomsläpplighet genom särskilda insatser i fält. Dessa arbe
omfatta:

o

Kartering av magasinens grundförhfillanden, dvs jordarternas utbredning.

o

Sondering och provtagning, vilket blir mer omfattande i vattenområden
där möjligheterna att kartera okulärt är begränsade.

o

Permeabilitetsmätning på jordprover i laboratorium.

o

Eventuellt: Mätning av den hydrauliska tryckgradienten och provpumpning.

7.5

Uppbyggnad av dammar

Vid vät deponering finns mindre möjlighet att etappvis bygga upp utfyllnadsomrädet
än vid torr deponering. Detta gäller speciellt vid utfyllning i vattenområden. Nedan
beskrivs utfyllning i vattenområde och på landområde var för sig. Det förutsätts
att lakvattnet strömmar till omgivande vattenområden, och att det inte krävs någon
tätning i dammen som motverkar denna lakvattentransport. Om en sådan tätning
erfordras skall denna åstadkommas genom att en välgraderad finkornig morän place
ras mellan filter och avfall. Moränens tjocklek skall vara ca 0,5 m vid utläggning
i torrhet och annars minst 1,0 m. Släntlutningen får vara max 1:2.
Vid utfyllning i vattenområde (figur 7 .1) skall en stabil dammkropp åstadkommas.
Detta uppnås enklast genom att använda sprängsten. Krönbredden väljs med hänsyn
till hur massorna transporteras ut. En minimibredd på 3 m torde gälla. Vid utläggning
av sprängsten bör släntlutningen ej vara brantare än 1:1,2 och av sand 1:2 (naturliga
rasvinklar). Vallens lutning och blockstorlek i ytan mot öppet vatten dimensioneras
med hänsyn till vågkrafter och vägerosion. Dammen nedförs till stabil botten.
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Dammens insida tätas med ett filter bestående av naturlig jord, se t ex Vägverkets
Bronormer kap 03.4, så att askpartiklarna ej kan tränga igenom dammkonstruktio
nen . Detta filter kan även åstadkommas genom att lägga ut en geotextil (fiberduk)
i bruksklass 4 enligt BYA kap 6:01. Över vattenytan kan dammen byggas vidare på
samma sätt, alternativt enligt nedanstående sätt som anges för dammbyggnad på
landområde (figur 7 .2).
Vid uppbyggnad på landområde (figur 7 .3) kan dammen etappvis följa uppfyllningen.
Den etappvisa påbyggnaden kan normalt göras med avfallsprodukter. Med hänsyn
till långtidsstabiliteten bör dock dammtän utföras med ett väldränerande material
(d 10 > 0,25 mm). Eventuellt utläckande vatten samlas i dammtån och kan ledas bort
med avrinnande ytvatten. Filter, förslagsvis geotextil av bruksklass 4, utläggs mellan
det dränerande materialet och avfallet.
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Den fortsatta dammuppbyggnaden (C i figur 7 .3) utförs med redan sedimenterat
och avdränerat avfall. Det är väsentligt att genom inpackningsförsök på geotekniskt
laboratorium bestämma inom vilket vattenkvotsregister erforderlig packning kan
uppnås. Normalt skall 90% packningsgrad uppnås relaterad till tung
laboratoriestampning. Som alternativ till dränerad aska för dammkroppen kan
konditionerad aska användas, när sådan finns tillgänglig. Normalt skall då vatten
tillsättas så att vattenkvoten är 20-25%. Lämplig vattenkvot bestäms även i detta
fall genom instampningsprov på geotekniskt laboratorium. Vid den successiva
uppbyggnaden är det väsentligt att krönbredden på varje enskild dammdel blir
packad till sådan bredd att en genomgående packad bredd blir minst 20 m (se figur
7 .2).

Pä ytterdelen av dammen påförs successivt ett tätskikt och täckning på samma
sätt som för torra deponier (avsnitt 6.6). Om täckskikt utan dränskikt används måste
ändå dammtån dräneras så att eventuellt utläckande överskottsvatten kan föras
bort (figur 7 .3).

7 .6

Nivellering av fyllda magasin

Täckskiktets funktion är att optimera avdunstning och avrinning frän upplaget. Där
igenom minimeras genomrinningen, dvs lakvattenproduktionen. Avdunstningen opti
meras genom att det översta skiktet i täckningen vegeteras och utförs av kapillärt
material som möjliggör vertikal upptransport av vatten.
Avrinningen i täckskiktet optimeras genom att avfallsytan tätas och eventuellt ock
så genom att ett dränskikt appliceras däröver. Hur detta bör genomföras framgår
av avsnitt 6.6. För att avrinningen skall fungera krävs emellertid att dess underlag,
tätskiktet lutar tillräckligt mycket. Detta kan erbjuda en del problem vid de flacka,
vidsträckta, väta upplagen. Omfattande omflyttningar av avfallsmassorna erfordras.
Försök har visat att avrinningen inte är så kraftigt beroende av lutningen som man
skulle kunna tro om bara tätheten är relativt hög i det skikt som underlagrar drän
skiktet. Trots att lutningar pä 1:50 kanske räcker, är det emellertid i praktiken svårt
att skapa en ryggäsliknande form pä upplaget med dikena enbart utanför detta. För
höjningen längs centrallinjen skulle då behöva bli flera meter. Genom att lägga ett
eller två dräneringsdiken inuti upplaget, företrädesvis parallellt med upplagets
längdutsträckning, behöver däremot omflyttningen av avfallsmassor inte bli sä om
fattande, se figur 7 .4. Dikena behöver även de en viss lutning för att fungera.
Lutningen 1:200 bör räcka . Pä ett stort upplag medför även denna flacka lutning
att förhöjningarna blir stora i uppströmsdelarna.
Nivelleringsarbetena kan påbörjas först när uppfyllnaden är klar i magasinet. Efter
som finslamsdelarna kräver flera är för att avvattnas, måste arbetena pä dessa om
räden vänta ytterligare en tid. Detta hindrar emellertid inte att schaktarbetena
kan påbörjas inom andra, stabila områden. Det är stora mängder finkorniga massor
som skall förflyttas. Särskilda motåtgärder behövs mot den damning som dä upp
kommer om väderleken är torr och bläsig. Förslagsvis sprids vatten pä de ytor som
dagligen skall omflyttas. Detta bör göras ett antal timmar före schaktningen, t ex
pä eftermiddagen, dagen före.
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Täckning och vegetering

De flesta momenten i täcknings- och vegeteringsarbetet motsvarar de som gäller
för torra upplag. Därför hänvisas till avsnitt 6.6, utom vad gäller utformningen av
drändikena pä upplaget.
I KHM:s slutrapport anges hur drändikena kan utföras uppe pä upplaget, se figur
7.4. KHM-förslaget baseras pä grusfyllda diken. Också öppna diken är tänkbara även
om deras funktion försämras om de ej underhålls. Även om de öppna dikena pä lång
sikt blir helt utjämnade sä kvarstår dock lutningarna och vattenföringen kommer
att följa läglinjerna i upplaget. Uppehällstiden för ytvattnet pä upplaget kommer
emellertid att förlängas vilket innebär en ökad perkolation till avfallet. Därför bör
grusfyllda diken väljas.

7.8

Kontrollprogram

I tillständsbeslutet (vattendomen) för väta upplag kommer villkor för tillsyn, besikt
ning och kontroll av verksamheten att anges. I de allra flesta fall kommer länssty
relsen att vara tillsynsmyndighet.
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Liksom vid torra upplag är det långtidsförhållandena som är de mest kritiska. Därför
erfordras både funktions- och utförandekontroll. Följande punkter bör ingå i utföran
dekontrollen:
o

Kontroll av botten före uppbyggnad av dammar för bedömning av behov
av utgrävning av olämpliga jordmaterial.

o

Provtagning och analys av vallbyggnadsmaterial.

o

Besiktning i samband med anläggning av permanenta vallar, speciellt vid
packningsarbeten.

o

Lakförsök på stickprover av avfallet.

o

Kontroll av utsättning för nivelleringsarbeten på det utfyllda upplaget.

o

Besiktning av tätningsarbetena m m på det utfyllda upplaget (packningskon
troll).

o

Provtagning och siktning av dräneringsgrus.

o

Besiktning av utläggning av drän- och täckningsmaterial.

o

Besiktning av dikesarbeten

o

Kontroll av erosion

o

Kontroll av växtetablering

Funktionskontrollen bör i första hand omfatta vattenkvaliteten i yt- och grundvat
ten. Omfattningen och förfarandet är i princip detsamma som vid torr deponering.
Därför hänvisas till avsnitt 6. 7.
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8.

KOSTNADER

Liksom vid deponering av kommunalt avfall är kostnaderna för deponering av askor
och avsvavlingsprodukter mycket varierande. De beror mycket på förutsättningarna
i varje enskilt fall. Det är också mycket en fråga om hur kostnaderna beräknas. För
att inte generella kostnadskalkyler skall bli missvisande, krävs därför en detaljerad
och omfattande redovisning. En sådan faller utanför ramen för denna skrift. För så
dana beräkningar hänvisas därför till Teknisk Rapport nr 72 inom projekt KolHälsa
Miljö, "Kostnader för kolanvändning och tillhörande miljöskydd" (Lagerstedt et al,
1983). I rapporten redovisas vilka mängder av material och andra insatser som blir
aktuella för våta och torra upplag av några olika storlekar. Motsvarande a-priser re
dovisas även, i 1982 års penningvärde, liksom några genomförda beräkningsexempel.
Som tidigare nämnts kommer våta deponier oftast att bli dyrare än de torra, figur
8.1. Detta beror huvudsakligen på stora kapitalkostnader. Den största investeringen
för våta upplag utgörs av dammbyggnaderna. Kan dessa vallar byggas delvis av bil
ligt material, t ex av själva askan, reduceras totalkostnaderna påtagligt. I de fall
vallarnas längd kan hållas korta, kan kostnaderna mycket väl bli rimliga i förhållande
till de torra alternativen.
Det markvärde som respektive upplagsalternativ får efter deponering är kanske rela
tivt betydelselöst vid torr deponering. I de fall deponin kommer att kunna användas
för hamnanläggningar, t ex som kollager eller industrimark, kan markvärdet bli en
betydelsefull faktor vid lokalisering och utformning av upplaget.
Naturligtvis får inte kostnadsbilden bli avgörande för valet av ett visst deponerings
alternativ. I de allra flesta fall kommer energiproduktionsanläggningen att från eko
nomisk synpunkt kunna bära flera av deponeringsalternativen.
Som framgår av figur 8.1 är deponeringskostnaden starkt beroende av anläggningens
storlek för små anläggningar. För de minsta anläggningarna kommer ofta denna
kostnad att bli högre än den avgift som utgår vid deponering vid kommunala avfalls
upplag. Med hänsyn till de fördelar som ett kommunalt omhändertagande innebär 
mindre investeringar, färre upplag, bättre kontroll och mindre fasta kostnader - är
och kommer sådant sannolikt att bli mycket vanligt vid små anläggningar, t ex vid
de flesta torveldade anläggningar. För närvarande saknas dock närmare riktlinjer för
hur sådan deponering bör ske.
Ett annat sätt att öka upplagens storlek för att få rimliga deponeringskostnader, är
att samordna deponeringen mellan flera verk. Detta bör vara möjligt mellan små
förbränningsanläggningar, men även mellan något eller några mindre sådana verk och
ett större. Ett sådant samarbete kan även öka möjligheterna för avsättning av
användbara kvaliteter av restprodukterna.

BILAGOR
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BAKGRUND
BERÄKNING AV AVFALLSMÄNGDER OCH DEPONERINGSAREALER
BESKRIVNING AV LAKFÖRSÖK
TÄTNINGSÅTGÄRDER OCH LAKVATTENPRODUKTION
BERÄKNING AV UTSPÄDNING
DIMENSIONERING AV ANORDNINGAR FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV
ÖVERSKOTTSVATTEN SAMT BEVATTNING
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BILAGA 1
BAKGRUND

Textdelen i föreliggande handledning för anläggande av upplag från kol
och torvförbränning innehåller inga detaljerade beskrivningar eller exem
pel avseende genomförandet av olika moment i utredningsarbetet. I stället
ges hänvisningar till förekommande handböcker och annan lätt tillgänglig
litteratur inom de områden som berörs. Det förutsätts också att utredning
ar och projektering genomförs av personal med kompetens inom respektive
områden.
Det har emellertid bedömts som angeläget att komplettera handledningen
med exempel avseende genomförandet av vissa moment. Sådana exempel har
sammanställts i denna bilaga. Bilagan har därvid begränsats till att
främst omfatta de punkter på vilka den föreslagna deponeringstekniken
skiljer sig från konventionell teknik (vid deponering av kommunalt
avfa 11).
Bilagan bygger till största delen på sammanställningar av tidigare publi
cerade forskningsresultat, men även på annan litteratur av handbokskarak
tär. Referenser och en litteraturförteckning som kan vara till nytta under
arbetet har samlats i slutet av varje avsnitt .
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BILAGA 2
BERÄKNING AV AVFALLSMÄNGDER OCH DEPONERINGSAREALER
2.1

Restproduktmängder

Den mängd restprodukter som uppkommer vid en förbränningsanläggning beror
av:
o
o
o
o

Installerad effekt och drifttid
askhalt i bränslet
halt oförbränt i askan
rökgasreningens effektivitet

Vid konventionell förbränning av kol (rost- och pulverförbränning) bildas
aska motsvarande ca 7-15 viktsprocent av inmatat kol. Motsvarande askhalt
vid torvförbränning varierar mellan 2-8%. Vid pulvereldning erhålls en hög
andel flygaska, ca 80-90%, medan den vid rosteldning blir ca 5-30%. Reste
rande askmängd faller som bottenaska. I figur 2.1 visas den totala askpro
duktionen som en funktion av bränsleförbrukning och askhalt i inmatat
bränsle. Till denna askproduktion kommer även en viss mängd oförbränt ma
terial.
Förbränning i virvelbädd genererar aska till övervägande del som flygaska.
Den mängd förbrukat bäddmaterial som tas ut beror till stor del på vilket
bäddmateri a 1 som används. Vid förbränning med sand siktas bäddmateri a 1et
och sanden återförs till bädden. Kalk kan användas i bädden för reduktion
av svavelutsläppet med rökgaserna. En uppskattning av mängden restmaterial
i sådana fall kan överslagsmässigt fås från följande samband:
R = B(A/100 + 8,9S/100)
R = totala mängden restprodukter (kg)
B = mängd inmatat bränsle (kg)
A = askhalt (viktsprocent)
s = svavelhalt (viktsprocent)
Den mängd restprodukter som bildas vid avsvavling av rökgasen är avhängig
av följande faktorer:
o
o
o
o
o

svavelhalten i bränslet
avsvavlingsgraden
avsvavlingsmetoden
andelen oreagerad kalk
andelen flygaska i restprodukten

Vid våt-torr avsvavling kan mängden avsvavlingsprodukter överslagsmässigt
beräknas utifrån följande samband:
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R = B (48,6 S-13,3 + 10,5 A(l-F/100))

R = mängden avsvavlingsprodukter (kg)
B =mängdinmatat bränsle (kg)
A = askhalt i bränsle (viktsprocent)
S = svavelhalt i bränsle (viktsprocent)
F = grad av föravskiljning av flygaska (%)
Det förutsätts pulverförbränning med 90% av askan fallande som flygaska.
Reduktionen av svavel antas ske ned till 0,1 g S per Mj.
Vid våt avsvavling kan istället följande samband användas:

R = B (116 S - 31,72)

kg

R = mängden avsvavlingsprodukter (kg)
B =mängdförbrukat bränsle (kg)
S = svavelhalt i bränsle (viktsprocent)
Det förutsätts härvid att flygaskan avskiljs till 100% och att avsvav
lingsproduktens torrsubstanshalt är 50%. Reduktion av svavel antas även
i detta fall ske ned till 0,1 g S per Mj.
Beräkningar av fallande mängder avsvavlingsprodukter som funktion av mäng
den inmatat bränsle, askhalter, svavelhalter mm har genomförts och redo
visas i figurerna 2.2-2.5 .
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2.2

Deponeringsarealer

Erforderliga deponeringsarealer beräknas utifrån avfallens densitet (t/m 3 )
på plats i upplaget. den utformning upplaget ska ges och den upplagshöjd
till vilken avfallen kan läggs upp. Arealbehovet kan minskas om avsättning
av restprodukter till nyttiggörande är möjlig.
Avfallsmassornas densitet är beroende av en rad olika faktorer såsom typ
av restprodukter. typ av förbränningsanläggning. förbränningsbetingelser
och bränslets sammansättning. Densiteterna hos löst lagrat (opackat) av
fall för bottenaskorna kan sättas till ca 0,9 t/m 3 • för flygaskorna till
ca 1,1 t/m 3 och för avsvavlingsprodukterna till 1,0 t/m 3. Dessa antaganden
beträffande densiteterna kan användas både vid kol- och torveldade anlägg
ningar. Vid översiktliga beräkningar av erforderliga deponeringsarealer.
där såväl flygaska som bottenaska och eventuellt även avsvavlingsprodukter
skall deponeras. kan den genomsnittliga densiteten 1,0 t/m 3 användas .
Den tilltänkta deponeringsplatsens förutsättningar beträffande den färdiga
deponins utseende begränsar den tillgängliga deponeringsvolymen och påver
kar även erforderlig deponeringsareal . Det gäller framförallt beträffande
vilka upplags höjder som kan accepteras med hänsyn ti 11 l andskapsbi l den.
men även den ursprungliga markytans form och vilka släntlutningar som kan
tillåtas. kan begränsa volymen . Sådana förutsättningar varierar från plats
till plats och noggrannare beräkningar av vilka arealer som måste tas i
anspråk måste genomföras med hänsyn till lokalens förutsättningar.
Vid de inledande momenten i lokaliseringsutredningen kan figur 2.6 använ
das för en överslagsmässig bedömning av vilka deponeringsarealer som er
fordras. De värden som erhålls ur diagrammet bör dock användas med försik
tighet. eftersom de förutsätter en viss utformning av upplaget .
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BILAGA DEL 3
BESKRIVNING AV LAKFÖRSÖK
De i kapitel 4 an givna konservat iva medelhalterna kan i de allra flesta
fall anvä ndas vid bedömning av miljöeffekterna från upplag med kol- och
torvrestprodukter. I särskilda fall, t ex när det gäll er samdeponering
av olika avfall, askor från speciella bränslen (med högt innehåll av vissa
föroreningar), sura askor eller restprodukter från speciella processer
somt ex avfall från nya rökgas re ningstekniker, kan det vara nödvändigt
att genomföra l akförsök för att bestämma avfa11 ens l akningsegenskaper.
Lakförsök kan också var ett sätt att verifiera en askas lakningsegenskaper
i de fall användning är aktuell (t ex som ersättning för naturgrus) och
krav ställs på materialets egenskaper från miljöskyddssynpunkt. Under på
gående deponering är återkommande lakförsök på stickprover av avfallet
en lämplig metod för kontroll av avfallets egenskaper. Lakförsök kan ha
flera syften:
o
o
o
o

klargöra vilka halter av olika ämnen som kan finnas i lakvattnet
studera hur halter och lakbarhet ändras med tiden
klargöra hur stora mängder som kan lakas ut
studera inverkan av olika yttre och inre faktorer som kan tänkas
påverka lakbarheten.

Det finns ännu så länge inga standardiserade metoder för lakförsök i Sve
rige. Försöksmetoder måste istället väljas med hänsyn till avfallets tro
liga egenskaper oc h vilka frågor som ska besvaras. Bedömningar av miljö
och häl sopåverkan vilka grundas på l akförsök bl i r oftast konservativa i
den meningen att omständigheterna är mer gynnsamma i verkligheten än för
utsättningarna i försöken och i bedömningarna, även om undantag kan fin
nas.
Lakförsöken kan genomföras med i princip två metoder. I kolonnförsök pla
ceras provet i en cylinder och lakvattnet får rinna genom provet. Kolonn
försöket representerar verkligheten relativt väl. Metoden är lämplig för
att bestämma de maximala halter av olika ämnen som på kort sikt kan finnas
i lakvattnet. I det verkliga fallet (vid en deponi) kommer halterna av
salter och spårämnen sannolikt att vara högst i det först utläckande lak
vattnet. I det kraftigt nedskalade kolonnförsöket är halterna däremot inte
alltid högst i det först producerade vattnet. De kan ibland uppträda först
efter en tids lakning, för att sedan successivt avta. Förloppet represen
teras principiellt av den kontinuerliga kurvan i figur 3.2. I den verkliga
deponin och i synnerhe t utanför deponin kommer sannolikt förändringen av
halter att bli mindre drastisk än vad som återspeglas i kolonnförsök. Den
na utjämning förorsakas av utspädning, diffusion och fastläggning.
Skillnaderna i utveckling mellan kolonnförsöket och verkligheten innebär
svårigheter med att välja ut lakvattenprov från kolonnen för analys och
att ange vilken tidsperiod detta representerar i verkligheten. Man kan
välja mellan två vägar. Antingen analyseras ett lakvattenprov som repre
senterar en relativt lång tids lakning, eller måste flera prover analyse
ras . I det första fallet kan man välja en provvolym som motsvarar 0,2-0,6
gånger askvolymen i kolonnen. Denna vattenvolym representerar det lakvatt
en som i verkligheten bildas under de första 10-100 årens utlakning (bero
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ende av avfall och upplagets utformning). Halterna av salter och spårele
ment i vattenprovet kan då betraktas som 11 medelhalter 11 i det lakvatten
som bildas under denna tidsperiod. I det senare fallet analyserar man en
mängd successiva delprov och ritar upp kontinuerliga kurvor över hur lak
vattenhalterna varierar och bestämmer ur dessa de maximala halterna. Voly
men av ett sådant delprov skall vara liten i förhållande till den fasta
fasens volym. Annars kommer halterna i ett delprov att representera medel
halter under en längre tids lakning i det verkliga fallet (deponin), och
inte de maximala halterna. Erforderlig mängd material vid genomförande
av kolonnförsök måste därför bestämmas med hänsyn till vilken volym vatten
som krävs för de kemiska analyserna av lakvattnen.
Det finns också andra faktorer som påverkar valet av provets dimensioner.
Provhöjden måste vara tillräcklig och vattenströmningen genom provet lång
sam för att kontakttiden mellan lakvatten och avfall inte skall bli för
kort. Vattnets uppehållstid i provet skall vara minst 24 h. Det är också
viktigt att provets diameter är så stor att man kan bortse från randeffek
terna från kolonnens väggar. Det är tillrådligt att smörja in väggarna
med något lämpligt tätningsmedel före inpackningen.
Det är inte så meningsfullt att utföra kolonnförsök under alltför kort
tid . Hel st ska 11 försöken drivas så länge att minst 10 gånger så mycket
lakvatten producerats som motsvarar volymen aska i kolonnen. Redan en
fjärdedel av denna lakvattenmängd kan ge värdefull information men bör
i så fall kompletteras med skakförsök med motsvarande och högre förhållan
de mellan vattenmängd och askmängd . Lakförsöket får dock icke forceras
med hjälp av högre tryckgradienter än vad som medför minst 24 timmars
uppehållstid i provet och bör under inga omständigheter överskrida värdet
50. Provets permeabilitet måste vara känd för att detta skall kunna beräk
nas.
Vid skakförsök skakas en viss provmängd med en viss mängd lakvätska under
viss tid. Därefter avfi ltreras och analyseras la kvätskan . Försöken kan
utföras i ett eller flera steg och med varierande mängdförhållanden mellan
lakvatten och prov, beroende på vad man vill studera. Vid KHM- och THM-ut
redningarna utfördes en serie lakförsök enligt en rutin som modifierats
från ett standardförsök {EP-testet) som härrör från Enviro nmental Protec
tion Agency {EPA) i USA. Erfarenheterna av dessa försök och motsvarande
försök i Danmark och Holland har utvärderats och resulterat i ytterligare
en modifiering. Denna senare typ av skakförsök kallas för "ENA-modellen"
11
eftersom modifieringen skedde i anslutning till det s k 11 ENA-projektet
(energi ur avfall). Den är tillämpbar på alla typer av förbränningsavfall
och beskrivs nedan (figur 3.1).
Problemet med alla skakförsök är att man tvingas använda stor mängd lak
vätska i förhållande till mängden askprov för att skakningen skall fungera
och för att man ska 11 kunna avskilja vattnet från askprovet efter skak
ning. Man eftersträvar ett fastfas/1 akvatten-förhå 11 ande på 1: 4. Lägre
förhållande kan dock efterl iknas om det erhållna lakvattnet efter avskilj
ande av fast fas tillsätts ny as ka och ytterligare en skakning genomförs.
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Detta förfarande kan sedan upprepas i flera successiva cy kle r. I 11 ENA-för
söket11 (liksom i KHM- och THM-försöken) genomförs detta totalt 4 gånger.
Det lakvatten som erhålls efter 4 successi va lakningar ger vad man i KHM
och THM-utredningarna kallade för 11 max-halter 11 . Här rekommenderas att
man istället benämner detta 1:1-värdet (4 successiva lakningar med fast
fas / lakvatten-förhållandet 1:4 ger ett 11 sammanlagt 11 fastfas / la kvatten-för
hål lande på 1: 1).
Parallellt med 1: 1-försöket drivs skakningar på samma askprov men med
successiva byten av lakvätskan istället för askprovet. Samtliga uttagna
lakvatten sparas och får eventuellt gå till an al ys . Antalet successiva
skakningar behöver i pr incip ej begränsa s, men eftersom den f järde s kak
ningen resulterar i ett fastfa s/lakvatten-fö r hållande på 1: 16 (v ilket
motsvarar 500-2000 års utlakning i en deponi ) behöver no r malt inte mer
än 4 s kakningar genomfö r as.
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Som framgår av figur 3.1 drivs 11 ENA-försöket 11 parallellt i två linjer.
Varje skakning genomförs under 24 timmar. För att tillräckligt med lak
vatten för analys skall . erhållas bör askmängden vara 125 g i varje portion
och motsvarande lakvattenmängd således 500 ml.
Efter varje skakning avskiljs lakvattnet från askprovet med hjälp av cen
trifugering/dekantering eller med hjälp av filtrering. Det första lakvatt
en som framställts efter 1 dygns lakning motsvarar fastfas/lakvatten-för
hållandet 1:4. Det andra dygnet erhålls 1:8-lakvattnet, det tredje 1:12-
lakvattnet och det fjärde 1:16-lakvattnet samt 1:1-lakvattnet (tidigare
benämnt 11 maxhaltslakvattneC). Av dessa 5 lakvatten utväljs 2-5 st för
kemisk analys. De prioriteras i ordningen 1:1, 1:16, 1:4, 1:8, 1:12. Det
askprov som genomgått 4 lakningar bör torkas och vägas för beräkning av
andel bortlakad substans, eventuellt kan även motsvarande utföras för
askprovet från den första skakningen i 1:1-lakserien (andel lättlakad
substans).
Normalt avtar halterna av salter och metaller i lakvattnet med tiden (el
ler genomströmmad mängd vatten). För vissa askor och vissa metaller kan
utlakningen styras av tillgången på andra substanser i materialet, liksom
av pH-utvecklingen. Arsenik kan tex bli mer lättlösligt om kalciumhalten
drastiskt minskar i lakvattnet. Eftersom kalcium oftast finns i relativt
stort överskott inträffar detta i så fall oftast sent i lakprocessen.
Detta bör man ta hänsyn till vid val av lakvatten för analys. Mätningar
av pH och elektrisk konduktivitet bör genomföras efter varje dygns skak
ning och kan tjäna som vägledning för vilka lakvattenprov som väljs ut
för kemisk analys.
Maximala halter bestämda genom skakförsök (1:1-värdet) är vanligen lägre
än maxima 1a halter bestämda i ko 1onnförsök. Ska kförsök kan nämligen inte
drivas med samma låga förhållande mellan mängden lakvätska och mängden
askprov som vid ett kolonnförsök, ens med upprepade byten av askprov.
De "maximala 11 halter som bestäms med skakförsök representerar i själva
verket medelhalterna i lakvattnet under en längre tids utlakning av en
deponi ( se figur 3. 2), ofta mycket längre än vad man har möjligheter att
driva kol onnförsök. Med kol onnförsök kan variationer i l akvattenha lterna
representerande den första tidens utlakning följas kontinuerligt. Kolonn
försök ger alltså en bättre beskrivning av verkligheten men är omständliga
och dyra att genomföra. Skakförsök är snabbare och enklare att genomföra
samt förknippade med mindre osä kerhetsfaktorer i utförandet. Försök att
bestämma hur lakbarhet och halter ändras i ett mycket långt tidsperspektiv
är ofta inte praktiskt genomförbara som kolonnförsök. De tar alltför lång
tid i anspråk. Skakförsök med upprepade lakvattenbyten är i dessa fall
att föredra.
Kunskapen om hur olika lakförsök fungerar och hur de är relaterade till
varandra har framför allt erhållits från Nordiska Ministerrådets miljö
forskn i ngsprojekt. 11 Landdeponeri ng af restprodukter fra forbraendi ng af
kul og t~frv 11 , det sk MIL-1 projektet (Hjelmar et al, 1986).
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VERKLIG HALTUTVECKLING
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Lakvatten som används i lakförsök bör efterlikna sur nederbörd. De för
sätts därför med svavelsyra till pH 4, ca 0,05 mM. Lösningen ska beredas
av destillerat el l er avjoniserat vatten.
Kärl- och för söksutrustning som kommer i kontakt med lakvatten bör vara
tillverkade av ofärgad teflon, polypropen eller polyeten. De måste dess
utom syradiskas före användning för att kontaminering av lakvattnet ska
undvika s .
Efte r avs lutad lakning skall lakvattnen mikroporfiltreras (0,45 µm) eller
ultra centrifugeras . La kvattnen ska 11 därefter surgöras med salpetersyra,
(HN0 3 , kvalitet s uprapur) till ca pH 2 i väntan på analys (konservering).
Längre tids lagring av prover bör ske i frysskåp.
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Såväl lakförsök som kemiska analyser av lakvatten bör utföras av laborato
rium med kompetens inom området. Analyser av lakvatten bör omfatta åtmin
stone de komponenter som anges i tabell 3.1. I tabellen anges även erfor
derliga detektionsgränser. Nivå 1 är tillräcklig vid bedömning för skydds
åtgärder vid deponering, medan nivå 2 rekommenderas då särskilda krav
ställs på restprodukterna, tex vid användning som fyllningsmaterial.
Dete kt i onsgrän s
Nivå 1
Nivå 2

Komponent

Arsenik (As)
Kadmium (Cd)
Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Selen (Se)
Zink ( Zn)
Klorid (Cl-l
Sulfat (S0 4 - )
Tabell 3.1

)l

g/1

5
0,5
10
5
0, 1
10
10
10
5
10

mg/1
Il

1
1

0,1
0,05
0,5
1
0,01
2
2

1
5
10
1
1

Komponenter som bör bestämmas i lakvattnen, samt erforderliga
detektionsgränser.

En lämplig metod för analys av metaller i lakvatten är den sk !CP-metoden
(induktivt kopplad plasmaanalys). Med denna metod analyseras många metal
ler samtidigt, vilket är fördelaktigt ur kostnadssynpunkt. Flertalet av
de metaller som anges i tabell 3.1 kan detekteras med denna metod, och
dessutom erhålls halter av flera andra element som utgör fördelaktiga
komplement (det gäller främst Be, Mn, Tl, Th och U). Kvicksilver och selen
kan inte detekteras med !CP-metoden. Dessa ämnen måste bestämmas på annat
sätt, t ex med atomabsorpti onsspe ktrofotometri (AAS). En annan nackdel
är att detektionsgränserna för vissa element är högre vid !CP-analys än
de i tabell 3.1 angivna. I vissa fall kan därför någon ytterligare kom
plettering med annan analysmetod behövas, alternativt måste proverna
förkoncentreras. Förkoncentrering kan ske genom indunstning av lakvattnet,
följd av totaluppslutning i koncentread salpetersyra. Denna metod bör
även användas vid bestämning av totalhalter i lakvatten där metallerna
kan föreligga organiskt bundna.
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BILAGA 4
BERÄKNING AV LAKVATTENPRODUKTION. EFFEKTEN AV TÄTNINGSÅTGÄRDER.
4.1

Allmänt

Lakvattenproduktionens storlek beror av flera faktorer:
o
o
o
o
o

nederbördens intensitet, varaktighet och fördelning i tiden
avdunstningens storlek och fördelning i tiden
ackumulation av snö och snösmältningsförlopp
upplagets utformning (lutningar etc)
täck- och tätskikts uppbyggnad

Följande sammanställning av de olika faktorernas betydelse och den beräk
ningsmodell som presenteras grundar sig på resultat från laboratoriestu
dier i en fysisk modell (s.k. infiltrationsbox), sammanställningar av kli
matdata samt datorkörningar i den s.k. HBV-modellen (utvecklad vid SMHI
för beräkning av avrinning och grundvattenbildning). Ingående redovisning
ar av dessa resultat presenteras i l stencilerade rapporter):
o Lundgren,T. och Kullberg,S.: Laboratoriestudie över vattenbalansen i
täckskikt på sandmagasin. Statens geotekniska institut, Linköping 1985.
o Lundgren,T. och Kullberg,S.: Vattenbalansen på upplag med aska från
eldning av kol och torv. Statens geotekniska institut, Linköping 1985.
4.2

Klimatets betydelse

Klimatet varierar inom vida gränser, främst beroende på det geografiska
läget. Nederbörden inom Sverige varierar tex mellan 500 och 1000 mm/år.
Den potent i e 11 a evapotranspi rati onen (den maximalt möjliga avdunstningen
från mark och genom växter) beräknas variera mellan 300 och 600 mm/år, med
de högre värdena gällande södra delen av landet . Ackumulationen av snö och
snösmältn ingsförloppet skiljer sig markant mellan norra respektive meller
sta och södra Sverige . Den snabbare snösmältningen (och större snömagasi
net) i norra Sverige resulterar i en högre ytavrinning på ett upplag där,
vilket ofta uppväger den högre avdu nstningen i södra Sverige.
Klimatet beräknas begränsa nettoperkolationen i en morän till 170-220 mm/
år (beroende på geografiska läget). Med nettoperkolation menas här den
del av nederbörden som inte avrinner ytligt eller avdunstar, dvs den del
av nederbörden som på ett upplag bildar lakvatten.
4.3

Uppbyggnad av täck- och tätskikt

Lakvattenproduktionen reduceras genom att upplaget förses med ett tätskikt
med låg permeabilitet. Ovanför detta krävs ett täckskikt som erosionsskydd
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och som underlag för vegetationsetablering. Ett dränskikt mellan täck- och
tätskikt förstärker tätskiktets effekt genom att perkolationen under omät
tade förhållanden reduceras, och genom att avrinningsmöjligheterna ovan
tätskiktet förbättras. Lämpliga material i täckningen framgår av tabell
4.1.

Skikt

Material

Täckskikt

Företrädesvis morän

Drän- Grus eller
skikt makadam
d 10 >0,25

Tätskikt

Stabiliserad
flygaska
Lera
Bentonit
blandad sand

Mäktighet (m)

Funktion

1-2 m

Erosionsskydd. Underlag för
vegetationsetablering. Ökad
mäktighet medför högre av
dunstning och ger gynnsammare
förutsättningar för vegetation.

0,3 m

Dränerar täckskiktet och ökar av
rinningen ovan ett tätskikt .
Minskar därmed lakvattenproduk
tionen med 75-80 % om tätskiktet
behålles oförändrat.

0,2- 0,3 m

Minskar nederbördens vidare per
kolation till avfallet och möjliggör
avrinning i ovanliggande skikt.
Tätningseffekten är beroende av
tätskiktets permeabilitet.

0,5 m
~0,3 m

Tabell 4.1 Täckningens uppbyggnad; material, mäktigheter och funktion.

Mellan täckskiktet och dränskiktet bör ett materialskiljande filter tex
en geotextil (fiberduk) i bruksklass 3 eller 4 enligt Mark AMA-83, kapi
tel D1.12, läggas ut.
Dränskiktet kan uteslutas, men tätskiktet måste då utföras med lägre per
meabilitet för att lakvattenproduktionen ska kunna nedbringas i motsvaran
de grad.
Tätskiktets egenskaper måste provas i förväg så att det kan säkerställas
att kraven på låg permeabilitet är uppfyllda. Observera att permeabili 
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tetsförsök på små provkroppar (som i laboratorium) sällan är representa
tiva för skiktet som helhet. Försöken bör därför involvera större ytor i
fält, eller ge tillräckligt konservativa resultat i laboratorium . Vid
uppläggning och genomförande av permeabilitetsförsök, såväl i fält som i
laboratorium, bör geoteknisk kompetens anlitas.

Tätskikt av stabiliserad flygaska blir troligen det mest ekonomiska alter
nativet för upplag med kol- och torvaska eftersom flygaskan redan finns
på plats. Ett sådant tätskikt kan med fördel läggas ut på liknande sätt
som flytbetong (s.k. CeFyll). Flygaska blandas då med cement och vatten
till en trögflytande slurry som pumpas ut på upplaget. Skiktet tillåts se
dan härda några dygn innan drän-och täckskikt läggs ut. Eventuellt kan
skiktet armeras med en ballast, tex makadam, i vilken blandningen får
flyta ut. I sådana fall kan ovanliggande skikt påföras direkt. Vid utlägg
ning av flytande flygaska/cement-blandning påverkar vattenkvoten resulta
tet. Generellt är det gynnsamt om tillsatsen av vatten kan hållas nere
(med bi behå11 ande av flytegens kaperna). För att förbättra resultatet kan
samma typ av flyttillsatser användas som vid framställande av flytbetong.
Vattenkvoten kan då hållas nere samtidigt som flytegenskaperna bibehålles.
Cementstabil i se rad flygaska kan också, liksom flygaska stabil i se rad med
kalk, blandas, läggas ut och packas vid optimal vattenkvot (bestäms genom
i npackni ngsförsök i laboratorium). Detta förfarande kräver dock troligen
större tillsatser av stabiliseringsmedlet för att samma resultat ska upp
nås.
Den erforderliga tillsatsen av stabiliseringsmedel bestäms av flygaskans
egenskaper, samt om avsvavlingsprodukter finns tillgängliga. Rostflygaskor
är mindre reaktiva än flygaskor från pulver- och virvelbäddsförbränning,
och kräver därför större ti 11 satser. Inblandning av a vsva vl i ngsprodukter
ökar askarnas reaktivitet och min skar därmed behovet av tillsatser. En
tillsats om ca 10% cement eller kalk är normalt tillräcklig, men dimensio
neringen bör göras efter prov med den aktuella askan och med hänsyn till
den täthet som skall uppnås.

Tätskikt av lera kan läggas ut och packas vid naturlig vattenkvot. Halv
fast och fast lera läggs ut och packas i skikt om 15-20 cm till en mäktig
het om sammanlagt ca 0,5 m. Vid användning av lera rekommenderas de nn a
(större) mäktighet på tätski ktet eftersom risken för spri ekor och andra
inhomogeniteter är större i skikt av packad lera än i övriga föreslagna
tätskiktsmaterial. Det är väsentligt att packningsarbetet utförs och kon
trolleras mycket noggrant för att resultatet ska bli tillfredsställande.
Packningsinsatsen måste anpassas till leran s kvalitet. Lera med större in
slag av friktionsmaterial och organiskt material bör undvikas. Alltför lös
lera kan ej användas p g a svårigheter med stabil i te ten, framför allt i
s länter.
Bentonitblandad sand kan läggas ut och packas i ett skikt. Bentonit kan
blandas med sa nden i blandningsverk, eller blandas i ett redan utlagt
sandskikt med hjälp av en kultivator. En homogen inblandning av bentonit
i sanden är avgörande för resultatet, liksom att packningsarbetet utförs
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och kont ro 11 eras omsorgsfullt. Erforderlig bentonitti 11 sats bör utprovas
med den aktuella sanden och väljas med hänsyn till den täthet som skall
uppnås.
4. 4

Beräkning av lakvattenproduktion

Lakvattenproduktionen under ett normalår kan beräknas som:

L = K·f p ·t·10 3 mm/år
tätskiktets permeabilitet (m/s)
p perkolationstidsfaktor (den andel av den totala tiden
under ett år som perkolation pågår genom tätskiktet)
t = 3.154·10 7 s (1 år)
K

=

f

=

Perkolationstidsfaktorn bestäms av de klimatiska faktorerna och varierar
därmed med det geografiska läget. Med perkolationstidsfaktor menas den an
del av den totala tiden (beräknas per år), under vilken vatten finns till
gängligt för perkolation genom tätskiktet. Med hjälp av data från grund
vattennätet (Sveriges Geologiska Undersökning, SGU) om grundvattenståndets
fluktuationer under året samt klimatdata (Eriksson, 1980 och 1981) har
perkolationstidsfaktorer uppskattats. Sverige kan med hänsyn till grund
vattenståndets årsvariationer indelas i fyra regioner (Nordberg, 1978).
Perkolationstidsfaktorer har uppskattats för dessa regioner, se figur 4. 1.

Förekomsten av dräns ki kt reducerar avsevärt perkol ati onsti dsfa ktorn, ef
tersom vatten som släpps från täckskiktet snabbt kan rinna av , och efter
som kapillär transport av vatten från täckskikt till tätskikt förhindras.
Denna reduktion bedöms på basis av laboratorieförsök i infiltrationsbox
till 75%.
Med hjälp av de uppskattade perkolationsfaktorerna har nomogrammen i figur
4.2 konstruerats. Där redovisas lakvattenproduktionen för ett upplag bero
ende på tätskiktets permeabilitet, förekomsten av dränskikt samt upplagets
geografiska läge. Ur dessa nomogram kan den högsta tillåtna permeabilite
ten för ett tätskikt bestämmas, för att de aktuella kraven på maximalt
tillåten lakvattenproduktion ska kunna uppfyllas.
Under en stor del av tiden försiggår strömningen genom tätskiktet under
omättade förhållanden. Detta nedsätter ytterligare lakvattenproduktionen.
I vilken utsträckning är emellertid oklart, varför denna effekt av konser
vativa skäl inte beaktats i beräkningarna.
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FigWL 4.1

Svvuge kan med hän1.iyn :tJll ghundva;t;ten1.i~åndw
v ~ o n und~ M~ inde.1.cu i 6yha hegion~

(Nohdb~g, 1978). Föh du~a oYM hegion~ upp
~ka;t;tade p~koi~onJ.iti~6auoh~.
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BILAGA

5

UTSPÄDNING
5.1

Torr deponi

Lakvattnet från en torr deponi som är lokaliserad till ett inströmningsom
råde ger ett tillskott till grundvattnet. Vidaretransporten i grundvattnet
fördel as på ytliga grundvattenströmmar (företrädesvis i jorden) och på
djupa grundvattenströmmar (företrädesvis i berg). Var någonstans lakvatt
net slutligen når ytvattnet beror på avrinningsområdets topografi samt på
jordens och bergets hydrauliska egenskaper, inklusive förekomsten av
sprickzoner i berget och skiktningar i jorden . Den principiella sprid
ningsbilden framgår av figur 5.1.
Lakvattnets fördelning på ytliga respektive djupa grundvattenströmmar och
därmed var någonstans lakvattnet når ett ytvattendrag (figur 5.1) bestäms
framför allt av:
o
o
o
o

genomsläppligheten i jord
genomsläppligheten i berg
förekomst av sprickzoner i berg
avståndet till lokal respektive regional vattendelare

FigWL 5.1
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De olika parametrarna inverkar på följande sätt:
1)

En hög genomsläpplighet i jorden medger snabb infiltration och vi
daretransport av nederbörd, dvs hög grundvattenbildning.

2)

Underlagrande täta skikt medför ytliga grundvattenströmmar.

3)

En hög genomsläpplighet i berget medger god infiltration till ber
get och en större andel av grundvattnet transporteras med djupa
grundvattenströmmar.

4)

Sprickzoner i berget medger snabb undantransport och vattenflödet
koncentreras i berggrunden.

5)

Ju fler sprickzoner det förekommer i en bergmassa, desto bättre
fördelning av lakvattnet och desto effektivare utspädning.

6)

Ju längre upp mot vattendelaren upplaget är placerat, desto djupa
re och längre transportbanor får lakvattnet.

En beräkning av den verkliga spridningsbilden innefattande lakvattnets
fördelning på ytliga och djupare grundvattenströmmar, dess uttransport
till ytvattendrag samt dess successiva utspädning i grund-och ytvatten
kräver en ingående kännedom om de geohydrologiska förutsättningarna. Såda
na beräkningar erfordrar därför omfattande fältundersökningar (indata) och
kan endast utföras med hjälp av avancerade numeriska modeller. Eftersom
både fältundersökningar och numeriska beräkningar i denna omfattning är
kostsamma kommer noggranna berä kni nga r att bl i dyra att genomföra. I de
flesta fall är det emellertid tillräckligt med översiktliga beräkningar
grundade på konservativa antaganden om lakvattnets utspädning. Man kan då
urskilja tre principiella fall för vilka beräkningar behöver genomföras
(figur 5.1):
1)
2)
3)

Utspädning i ytliga grundvattenströmmar (i jord).
Utspädning i djupa grundvattenströmmar (i berg).
Utspädning i ytvattendrag.

Eftersom förhållandena kan skifta mycket mellan olika platser kan inga ge
nerella beräkningsmetoder fastställas. I det följande ges i stället några
exempel på hur beräkningar av utspädningen kan göras.
En orientering om numeriska modeller för beräkning av föroreningsspridning
återfinns i naturvårds verkets meddelande 4/81. Numeriska modell er finns
tillgängliga bl a hos Sveriges geologiska undersökning (SGI) samt på uni
versitet och högskolor.
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Utspädning i ytligt grundvatten

Den vanligaste undergrunden vid lokalisering av upplag till inströmnings
områden är morän direkt överlagrande berg. Fördelningen av det infiltre
rande vatten som bildar grundvatten (inklusive lakvattnet) på ytliga
grundvattenströmmar (i morän), och på djupare grundvattenströmmar (i
berg), bestäms av infiltrationskapaciteten i morän respektive berg.
I sådana terrängavsnitt kan utspädningen i den ytliga grundvattenströmmen
ofta beräknas enligt den förenklade tvådimensionella modell som redovisas
i figur 5.2. Jord och berg betraktas i modellen som homogena medier. In
blandningen av lakvatten i den övre akvifären (i jorden) antas vara momen
tan, en förenkling som kan godtas om avståndet mellan grundvattenytan och
berget är litet i förhållande till upplagets utsträckning.
Med dessa approximationer kan utspädningen i den ytliga grundvattenström
men beräknas analytiskt. Beräkningarna kräver kännedom om följande para
metrar (se också figur 5.2):
o
o
o
o
o

Lakvattenproduktionen
Infiltrationen i berg
Infiltrationen i jord {grundvattenbildning)
Avstånd till grundvattendelaren,
Upplagets utbredning,

Beräkningsmodellen presenteras i form av två nomogram, figur 5.3. I det
enskilda fallet kan man, med hjälp av dessa nomogram och kända värden på
ovan nämnda parametrar, beräkna utspädningen på olika avstånd från uppla
get.

L

-•---- X

r
q 1 = LAKVATTEN PRODUKTION

C

=
q =
3
0 =
0

C

q

FigWL 5. 2
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Antagandet om momentan inblandning av lakvatten innebär en förenkling av
grundvattnets verkliga strömbanor. Beräkningarna tar därigenom inte till
räcklig hänsyn till att grundvatten som bildas nära grundvattendelaren får
djupa och långa strömbanor, vilka successivt överlagras av nya strömbanor
för grundvatten som bildas närmare utströmningsområdet. Antagandet medför
att dessa beräkningar blir mer konservativa för upplag belägna nära grund
vattendelaren, än för upplag närmare utströmningsområdet. På grund av det
ta framgår inte fördelarna med den rekommenderade lokaliseringen nära
grundvattendelaren tydligt. Dessa är ju förknippade just med de djupa och
långa transportbanor lakvattnet får med en sådan lokalisering (jfr textav
snitt 3.3). Beräkningarnas användbarhet inskränks därmed till konservativa
uppskattningar av vilken utspädning lakvattnet kan få i en ytlig grundvat
tentäkt (grävd brunn i morän). Dessa uppskattningar kan sedan, tillsammans
med övriga beräkningar, användas som underlag vid avgränsande av ett
skyddsområde (för vattentäkter) kring upplaget.
Observera att benämningarna 11 morän II och 11 berg 11 i verkligheten represente
rar material som generellt är inhomogena och därför egentligen inte kan
karaktäriseras med bara ett värde på genomsläpplighet eller infiltrations
kapacitet. För morän gäller att inhomogeniteterna ofta är formade som
skikt eller stråk (kanalströmning). Dessa är emellertid ofta begränsade
till sin utsträckning (linsformade). Berggrundens hydrauliskt betydelse
fulla inhomogeniteter består primärt av sprickor och sprickzoner där en
skilda sprickor kan vara relativt korta (enstaka meter långa) och där
sprickzoner oftast är lång sträckta (10-tals-100-tals meter eller längre).
För berg gäller dessutom ofta att permeabiliteten sjunker med djupet, vil
ket ej beaktats i beräkningsmodellen. Detta innebär att de beräknade
strömningsbilderna och utspädningsfaktorerna i berg och morän alltid blir
översiktliga och generella. Det får därför inte innebära att ansträngning
arna att i fält lokalisera alla betydelsefulla inhomogeniteter i grunden
åsidosätts. Beräkningsmodellens giltighet må ste avgöras i varje enskilt
fall med hän syn till de inhomogeniteter som förekommer, deras utsträckning
och vilken inverkan de bedöms ha på strömningsbilden.
Beräkningsgång

Följande beteckningar och enheter används (se också figur 5:2):
q1 - lakvattenproduktionen (m 3;m 2·s)
q2 - infiltrationen i berg (m 3;m 2 ·s)
3 2
q3 - infiltrationen i jord (m ;m ·s)
Qo - grundvattenflödet i jord vid upplagets nedre begränsningslinje
(m 3/m·s)
c1  koncentrationen i lakvattnet (betraktas som en dimensionslös kon
stant)
c0 - koncentrationen i grundvattnet vid upplagets nedre begränsningslinje
(dimension slös)
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C - koncentrationen i en godtycklig punkt på avstånd x m nedströms upp
laget (dimensionslös)
A - avståndet mellan grundvattendelare och upplag (m)
L - upplagets längd (m)
x - avståndet nedströms upplaget (m)
Av dessa parametrar måste q1, q2 , q3 , c1, A och L bestämmas för att beräk
ningarna skall kunna genomförs, medan C (som är en funktion av x) är den
parameter som primärt skall bestämmas. Med hjälp av nomogrammen, figur 5.3
kan detta göras på följande sätt :

Qo

1) Beräkna konstanten Lq

Qo

~

-8_ -

Lq3

L

=

3

som
..9l.

-8_

q3 (l+L)

+

q3

2) Beräkna förhållandet C0 / C1 :

Qo

a) Om Lq
b)

3

~

Om A = 0

0

+

+

C0 / C1

Qo

C0 /C 1
=

=

0 (allt lakvatten infiltrerar i bergrunden)

1

c) Om Lq > 0 så beräkna konstanterna
3
~ 93-92

L q

~

och q 3

Med hjälp av dessa konstanter kan C0 /C 1 bestämmas ur nomogram 1.
3) Beräkna därefter C/ C0 på avståndet xm från upplaget genom att:
beräkna

~

LQ 93 (med hjälp av tidigare beräknat
0

L~ ) och q2/q 3.
3

Med hjälp av dessa storheter kan C/C 0 bestämmas ur nomogram 2.
4) Beräkna utspädningen på avståndet x m nedströms upplaget som produk
ten:
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Exempel

Utspädningen i en ytlig grundvattenström nedströms ett upplag ska beräk
nas. De lokal förutsättningarna är sådana att den generella beräkningsmo
dellen (figur 5.2) kan användas. Ingångsparametrarna har bestämts till:
q1
q2
q3
A
L

- lakvattenproduktionen är 50 mm/år
- infiltrationen i berg är 50 mm/år
- infiltrationen i morän är 100 mm/år
avståndet till grundvattendelaren är 50 m.
- upplagets längd är 200 m.

50

50

(l+ 200 ) + 100

2)

A

( g 3-9 1)

L

ql

-

..9.2
ql

=

=

50
50

=

50
(100-50)
100 .
50

q3

--2.Q_
100

=

100

X =

200

X

5.3

=

=
X

+

+

0, 125

0,25

1

Med dessa värden erhålls
3) ..9.2

=

=

0,5
J::gJ

I · Qo
X
I .!&
Qo

=

100
200

=

200
200

Co
1

C- ti 11 1 (ur nomogram 1).

1
0,125
- 1
0,125

=

C
1
C
och C
1

4 och

= 8

C

=

0,13

=

0,075

Utspädning i djupare grundvatten

Den risk som i främsta hand förknippas med lakvattentransport i djupare
grundvattenströmmar är dricksvattenuttag i bergborrade brunnar. Beräkning
ar av utspädning och skyddsavstånd kan då utgå från de förhållanden som
råder då brunnsuttag görs i närheten av ett upplag.
Vattenströmningen i berggrunden är huvudsakligen koncentrerad till spri e
kor och krosszoner (gäller inte alltid porösa bergarter som tex
sandsten), varför uppskattningar av vattnets verkliga strömbanor kräver
att tex geofysiska fältundersökningar och borrningar med provpumpning ut
förs . För delar av landet finns berggrundsgeologiska, och ibland även geo
hydrologi s ka kartblad upprättade. Sådana kartblad kan ibland ge tillräck
lig information för at t öve r siktliga be räkning ar s kall kunna göra s .
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I det följande redovisas några exempel på beräkningar som genomförts uti
från starkt förenklade förutsättningar . Beräkningarna representerar tre
huvudfall, nämligen:
1)
2)
3)

Brunn i isotropt*) berg
Brunn i lokal sprickzon som skär upplagsområdet
Brunn i regional krosszon nedströms upplaget

Fallen representerar inga verkliga situationer, därtill är förutsättning 
arna alltför enkla. De antaganden som gjorts är emellertid i huvudsak kon
servativa, och utifrån förutsättningarna i det verkliga fallet kan de oli
ka exemplen användas för en grov bedömning av utspädning och erforderliga
skyddsavstånd för vattentäkter.
Fall 1. Brunn i isotropt berg
Exemplet avser en bergborrad brunn i en bergmassa som saknar dominerande
strukturer som större krosszoner etc . Berget betraktas förenklat som ett
homogent medium . Fyra beräkningsexempel har genomförts vilka representerar
bergmassor av olika kvalitet, alltifrån ett sprickfattigt till ett upp
sprucket eller poröst berg. Grundvattenytan förutsätts vara plan vilket
inte är ett konservativt antagande. Felet kan dock betraktas som litet,
eftersom grundvattenytans lutning är liten jämfört med den gradient som
erhålls vid de antagna brunnsuttagen. Parametervalet framgår av tabell
5. 1.

1

2

Konduktivitet
i berget (m/s)

10- 9

10-8

Brunnsuttag
(m/s)

10- 5

10- 4

Brunnsdjup ( m)

100

Avsänkning (m)

99

Fall

Tabell 5.1

3

4

100

100

100

99

99

99

Val av parametrar för beräkningsfallen.

Parametrarna har valts så att brunnsuttaget representerar det största moJ
liga med hänsyn till övriga förutsättningar . Denna beräkning har genom
förts med en kombination av Dupuit-Thiem's brunnsekvation och Thurners
formel för berä kning av influen sradien (Lundgren och Rosen, 1980) .
*)

Berget är lika uppsprucket i al l a riktningar.
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Brunnsuttaget balanseras av grundvattenbildningen (i berg) inom det sk
matningsområdet . Detta matningsområde kommer att anta formen av en cirkel.
För att balans skall råda gäller då sambandet:
P ·1r r 2

där

=

Q

P = grundvattenbildning i berget (m 3;m 2 ,s)
r = matningsområdets radie (m)
Q = brunnsuttaget (m 3/s)

Med detta samband kan matningsområdets utsträckning beräknas . Beräkningar
för olika storlek på grundvattenbildningen har gjorts och sammanfattas i
tabell 5.2.
Grundvatten
bildning

(mm/år)

10

25

radie (m)
area (ha)

100
3, 1

1, 2

radie (m)
area (ha)

320
32

50

100

200
13

150
7

100
3,1

650
132

450
64

650
32

1400
600

1000
300

200

Fall 1:

Matningsområdets:

70

Fall 2:

Matningsområdets:
Fa11 3:

Matningsområdets:

radie (m)
area (ha)

Fa11 4:

Matningsområdets:

radie (m)
area (ha)

Tabe 11 5. 2 Matningsområdets storlek vid maximala brunnsuttag i
bergmassor vid olika grundvattenbildning i berget.

700
150
olika

Med utgångspunkt från tabell 5.4 kan ett skyddsområde kring upplaget
avgränsas, inom vilket inga vattentäkter får anläggas . Om utspädningen
tex skall motsvara minst en faktor 10 i en vattentäkt får upplaget inte
inkräkta på mer än en tiondel av matningsområdets yta (om inte
grundvattenbi ldningen i berget överstiger lakvattenproduktionen, vilket
sällan är fallet).
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Fall 2. Brunn i sprickzon som skär upplagsområdet
Sprickzonen antas vara 2 m bred och vertikal samt löpa tvärs genom
uppl agsområdet. Berget antas i övrigt vara spri ckfatti gt. Brunnen antas
vara vertikalt och centralt ansatt i zonen nedanför upplagsområdet.
Grundvattenytan förutsätts vara plan. Parameterval framgår av tabell 5.3.

Konduktivitet i zonen
Konduktivitet i berget
Brunnsuttag
Brunnsdjup
Avsänkning i brunnen
Tabell 5. 3

kz (m/s)
kb (m/s)
Q (m 3/s)
D (m)
S (m)

10-6
10-8
5-10- 5
70
60

Parameterval för beräkningsfallet.

Brunnsuttaget har valts så att det är det största möjliga med hänsyn till
övriga förutsättningar, beräknat med hjälp .av Dupuit-Thiem's brunnsekva
tion och Thurners formel för influensradien (Lundgren och Rosen, 1980).
Brunnen kommer att avsänka grundvattennivån i zonen som i sin tur likt ett
dike kommer att avvattna bergmassan . Matningsområdet kommer därför att
anta formen av en ellips med sin längsta radie i zonen. Förhållandet
mellan den långa och den korta radien kan med hjälp av Thurners formel för
beräkning av influensradier uppskattas till en faktor 10. Ellipsens area
kan då tecknas som
A

=

10 r 2

1r

A = Matningsområdets area (m 2 )
r = Ellipsens korta radie (m)
Grundvattenbildningen inom matningsområdet skall balansera brunnsuttaget:
P · 10 r 21r

där

P

=

Q=

=

Q

grundvattenbildning i berget (m 3;m 2 ,s)
brunnsuttag (m 3/s)

Ur denna ekvation kan matningsområdets utsträckning beräknas.
För att utspädningen skall motsvara minst en faktor 10 i brunnen, krävs
att upplaget inte upptar mer än högst en tiondel av matningsområdets area
(såvitt inte lakvattenproduktionen är lägre än grundvattenbildningen i
berget). I tabell 5.4 har skyddsavstånd beräknats vid några olika värden
på grundvattenbildningen.
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Grundvattenbildning
(mm/år)

Matningsområdets
area
(ha)

10
25
50
100

15
6,4
3,2
1,6

*)

Långa
radien
(m)

Skyddi
avstånd )
(m)

700
450
320
230

560
360
250
190

Vid utspädning en faktor 10 och lakvattenproduktionen > grundvatten
bildningen.

Tabell 5.4.

Matningsområdets area, längsta radie och erforderliga
skyddsavstånd vid olika arundvattenbildning i berget.
Matningsområdet form beräknad med Thurners formel.

Thurners formel som ovanstående beräkning grundats på är en erfarenhets
formel som egentligen avser "homogena" bergmassor, och dess tillämpning
i detta beräkningsfall kan därför ifrågasättas. En beräkning av matnings
områdets form med hjälp av en "förväntningsmodell av influensområdet"
framtagen för berganläggningar (Carlsson och Olsson,1978) ger ett förhål
lande mellan ellipsens långa och korta radie motsvarande en faktor 3.5 .
En beräkning av erforderliga skyddsavstånd utifrån denna modell redovisas
i tabe 11 5. 5.
Grundvatten
bildning
(mm/år)

Matningsområdets
area
(ha)

Långa
radien
(m)

10
25
50
100

15
6,4
3,2
1,6

420
270
200
150

Skydds
• *)
avstand
(m)
350
220
160
120

*)

Vid utspädning en faktor 10 och lakvattenproduktionen >
grundvattenbildningen i berget.

Tabell 5.5

Matningsområdets area, längsta radie och erforderliga
skyddsavstånd
vid
olika grundvattenbildning
i
berg.
Matningsområdets form beräknad enligt Carlsson och Olsson
(1978).
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Fall 3.

Brunn i regional krosszon

Den mest sannolika lokaliseringen av vattentäkter är till större krosszo
ner i dalsänkor. I beräkningsfallet är en vattentäkt placerad i en kross
zon rakt nedströms upplaget. I detta fall erhåller brunnen vatten dels
från krosszonen och dels från det lokala inströmningsområdet inom vilket
upplaget är lokaliserat. Med beteckningar enligt figur 5.4 och med årsne
derbörden P, kan brunnsuttaget skrivas som summan av inflödet från zonen
respektive infiltrationsområdet:
(Lundgren, 1980)
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Med hjälp av denna ekvation och Dupuit-Theim's brunnsekvation kan fördel
ningen av brunnsuttaget på vatten som kommer från det lokala inströmnings
området respektive l ängre uppströms belägna delar av zonen beräknas genom
ett iterativt förfarande. Samtidigt beräknas matningsområdets utsträckning
(np) upp i inströmningsområdet.
Beräkningar har gjorts för tre fall. I samtliga fa ll har bergmassans kon
dukti vitet satts till 10- 8 m/s, grundvattenbil dni ngen ti 11 45 mm/år och
brun nsuttaget till l ,3·10 3 m3/s. Övrigt parameterval samt resultat av be
räkningarna framgår av tabell 5.6:
Hydraulisk
konduktivitet
i zonen (m/s)
Avsänkning/
brunnsdjup (m/m)
Det lokala matningsområdets
utsträckning (np)(m)

10- 5

5-10- 6

10- 6

16/30

33/60

160/300

275

290

360

5

20

25

Andel av uttaget
från lokalt in
strömningsområde (%)

Tabell 5.6.

Matningsområdets utsträckning i, samt andel av brunnsuttag
som härrör från det lokala inströmningsområdet vid olika kon
duktivitet i den avvattnande krosszonen. (Lundgren, 1980)

Stora krosszoner utgör lämpliga formationer för grundvattentäkter . Ett
upplag bör lokaliseras så att haltförändringarna i en sådan grundvatten
täkt (nuvarande ell er framtida) till följd av l akvattenläckage, är i stort
försumbara. Om möjligt bör uppl aget inte lokaliseras inom vattentäktens
loka l a matn ingsområde.
5.4

Utspädning i ytvattendrag

Lakvatten från en deponi lokal i se rad i ett i nströmni ngsområde transporte
ras med grundvattnet för att så småningom nå ett ytvattendrag (figur 5.6).
Som konstaterats i avsnitt 5.1 kan det vara svårt att fastställa hur myc
ket av lakvattnet som dräneras ut i ett lokalt ytvattendrag, och hur myc
ket som når ytvattnet först längre ner i avrinningsområdet. Ett konserva
tivt antagande i sådana fall är att hela den producerade lakvattenmängden
drabbar det aktuella vattendraget. Utspädningsfaktorn erhålls därvid som
förhållandet mellan lakvattenmängden och vattenföringen i vattendraget.
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Vattenföringen i vattendraget kan, i de fa 11 mede 1vattenföringen under
året inte är känd från tidigare mätserier, uppskattas med kännedom om den
totala avrinningens storlek och avrinningsområdets area.
Beräkningar över avrinningens storlek i olika delar av landet redovisas
i 11 Sveri ges Vattenbal ans. Arsmede1värden ( 1931-1960) av nederbörd,
avdunstning och avrinning 11 • (Eriksson, Bertil; SMHI Norrköping 1980, Nr
RHO 21). De avrinningsdata som presenteras där gäller stora avrinningsom
råden, men torde kunna användas även för mindre avrinningsområden om de
korrigeras med hänsyn till eventuella lokala avvikelser.
Avrinningsområdets begränsningar kan bestämmas med hjälp av topografiska
och eventuellt förekommande geologiska och geohydrologiska kartblad samt
erforderliga fältundersökningar.
Fall 1
En möjlig lokalisering för ett upplag innebär förläggning till ett skogs
område (kartskiss figur 5.7). Deponiarealen beräknas här bli 7 ha. Lakvat
tenproduktionen reduceras till 50 mm/år. Området avvattnas av en bäck,
vars avrinningsområde uppströms deponin är 100 ha. Den totala avrinningen
i det aktuella området uppskattas med hjälp av Eriksson (1980) till ca 190
mm/år. Utspädningen i bäcken beräknas som förhållandet mellan vattenmäng
derna:

där

QB
QL
Q8
QL
qA
qD
AA
AD

= qA.AA = 190·100 = 54

qD.AD
50·7
= vattenföring i bäck.en under ett normalår
= lakvattenmängd under ett normalår
= avrinning i avrinningsområdet
= lakvattenproduktion
= avrinningsområdets area
= deponins area

Således motsvarar utspädningen åtminstone en faktor 54 i bäcken där den
avvattnar deponin. Bäcken når ett större ytvattendrag 500 m nedströms den
na punkt. I detta uppskattas utspädningen på samma sätt motsvara en faktor
om minst 1000 om man bortser i från de ursprungliga ba kgrundsha 1terna i
bäckvattnet.
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Figur 5.5 . Utspädning i lokalt respektive regionalt
vattendrag .

Fall 2
En alternativ lokalisering för upplaget i föregående exempel innebär för
läggning till ett lerslättsområde i närheten av en större recipient.
Grundvattenytan i området är hög och upplaget måste förses med dränerings
anordningar så att lakvattnet snabbt transporteras ut till ett omgärdande
dräneringsdike (jfr textavsnitt 3.3). Dräneringsdiket, som mottar både ut
dränerat lakvatten och från deponins yta avrinnande vatten, mynnar omedel
bart efter deponin i ett befintligt huvuddike (tillhörande ett dränerings
system för avvattning av omgivande åkermark).
Deponeringsarealen beräknas till 11 ha. Den utnyttjade ytan blir större
med denna lokalisering eftersom deponeringshöjden måste begrän sas med hän
syn till landskapsbilden och undergrundens stabilitet. Lakvattenproduktio
nen beräknas som i föregående exempel till 50 mm/år.
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Huvuddiket avvattnar ett område uppströms deponin som upskattas till 600
ha. Avrinningen i området anges av Eriksson (1980) till ca 180 mm/år. Ut
spädningen beräknas som i föregående exempel som förhållandet mellan vat
tenmängderna (beteckningar som i föregående exempel):
180 600
50· ll

=

196

I detta fall motsvarar utspädningen således en faktor ca 200 då lak vattnet
når det befintliga diket. Lakvattnet når en stor recipient 1,5 km
nedströms denna punkt. Utspädningen i denna reci pi ent bedöms bl i mycket
stor .
Denna typ av förenklade beräkningar blir konservativa för deponier lokali
serade nära en grundvattendelare (fall 1) . Fördelen med lokaliseringen
nära grundvattendelaren är de djupa strömbanor lakvattnet får. Med en väl
vald sådan lokalisering, kan strömbanorna bli tillräckligt djupa för att
lakvattnet aldrig skall nå ett lokalt vattendrag, utan i stället bilda yt
vatten längre nedströms i ett regionalt vattendrag. Den ovan skisserade
beräkningsgången beaktar inte sådana möjligheter. Möjligheterna till fast
läggning av föroreningar under lakvattnets transport i undergrunden beak
tas heller inte. Fördelarna är i stället att man kan göra en konservativ
bedömning utan omfattande fältinsatser för att bestämma grundvattnets
verkliga strömningsbi l d.
Med en lokalisering nära ett utströmningsområde (fall 2) är det sannolikt
att allt lakvatten når det näraliggande ytvattendraget. Beräkningen blir
i sådana fall inte konservativ . I västa fall kan utspädningen i stället
överskattas, nämligen om vattenföringen i det aktue 11 a vattendraget inte
är känd. De avrinningsdata som används för uppskattning av vattenföringen
i redovisade exempel är framtagna med hjälp av 1ånga mätserier i större
vattendrag, och gäller därmed för regionala avrinningsområden. Avrinningen
till lokala vattendrag kan vara mindre, eftersom delar av avrinningen från
det lokala avrinningsområdet sker som grundvattenavrinning. Vid lokalise
ring nära grundvattendelaren är denna eventuella överskattning av vatten
föringen i ett lokalt vattendrag inte av betydel se. I dessa fall deltar
ju även lakvattnet i grundvattenavrinningen.
Generellt är lokali sering av ett upplag nära ett mindre vattendrag olämp
lig, eftersom möjligheterna till utspädning där är begränsade . Lämpliga
lokaliseringar är:
o

nära en grundvattendelare där lakvattnet inlagras i djupa grund
vattenströmmar, varigenom möjligheterna till fastläggning av föro
reningar är goda, och utspädningen blir stor när förorenat grund
vatten når (det regionala) uströmningsområdet .

o

nära en stor recipient där lakvattnets strömbanor blir korta, men
utspädningen blir stor i recipi ente n.
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BILAGA 6
DIMENSIONERING AV ANORDNINGAR FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV ÖVERSKOTTSVATTEN
SAMT BEVATTNING
6.1

Dräneringens uppbyggnad och funktion

Under upplagets uppbyggnadstid kommer överskottsvatten att avrinna från
deponin vid kraftiga regn och under snösmältningen. Detta vatten är föro
renat och måste tas om hand. I textavsnitt 6.2 beskrivs ett möjligt för
farande för uppsamling av sådant vatten med efterföljande infiltration
i avfallet. Allt lakvatten som uppsamlas under upplagets uppbyggnadstid
kan på detta sätt infiltreras i avfallet, där det kvarhålls kapillärt.
Perkolation av lakvatten från upplaget till grundvattnet beräknas inte
uppkomma förrän upplaget är avslutat. Lakvattenproduktionen är då reduce
rad genom täckningsåtgärder.
För uppsamling av avrinnande vatten föreslås botten utföras med ett korru
gerat bottentätski kt av packad fl ygaska (exempel på utförande beskrivs
i textavsnitt 6.2). Bottentätskiktet avvattnas i lågpunkterna av drän
eringsrör som täcks med dränerande material, tex bottenaska. Dränerings
rören kopplas till diken som omgärdar upplaget. Överskottsvattnet leds
via dessa till ett utjämningsmagasin varifrån uppsamlat vatten kan pumpas
upp på upplaget för infiltration och dammbekämpning under torrperioder.
Vid dimensionering av dräneringsrör och diken blir kraftiga regn som ger
upphov ti 11 stora flöden i systemet dimensionerande. Denna typ av regn
är som regel kortvariga, och volymerna blir därför inte dimensionerande
för utjämningsmagasinet. Detta måste i stället dimensioneras med hänsyn
till långvarig nederbörd, vars medelintensitet är lägre men som ger upphov
till stora ackumulerade volymer avrunnet vatten. Av samma skäl måste även
snösmältningsperioden beaktas vid dimensionering av utjämningsmagasin.
En annan viktig faktor som påverkar utjämningsmagasinets volym är storle
ken av de ytor från vilka avrinnande vatten måste uppsamlas. För att de
vattenmängder som måste tas om hand ska begränsas i största möjliga ut
sträckning bör de öppna askytorna hållas så små som möjligt. Det är därför
fördelaktigt om deponeringen sker etappvis, på sådant sätt att färdigupp
fyllda delar av upplaget kan slutbehandlas samtidigt som uppfyllningen
av nästa etapp påbörjas. Även utbyggnaden av upplagets botten bör ske
etappvis. Uppsamlingen av avrinnande vatten bör anpassas till den etapp
visa utbyggnaden av upplaget, så att utjämningsmagasinet belastas enbart
av det förorenade ytvatten som avrinner från öppna askytor.
6.2

Dimensionering av dränering

Dräneringsrör kan dimensioneras enligt Svens ka vatten- och avloppsverks
föreningens (VAV) publikation 11 Anvisningar för beräkning av allmänna av
loppsledningar11 (VAV P28, 1976) . Vid dimensioneringen bör dimensionerande
flöde bestämmas ur regn med återkomsttiden 2-10 år. För att olägenheter
med tillfälliga översvämningar kring dräneringsrören ska ll undvikas bör
dessa dimensioneras för en lång återkomstti d. Kort variga översvämningar
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inom deponeringsområdet medför emellertid inte någon bräddning av förore
nat vatten, eftersom även ytavrinnande vatten avbördas till det omgivande
dikessystemet. Vilken återkomsttid som väljs kan alltså få avgöras av
vad som är praktiskt lämpligt med hänsyn till anläggande av dräneringssy
stem respektive olägenheter av kortvariga översvämningar.
Uppsamlingsdiken kan, under antagande av stationärt och likformigt flöde,
dimensioneras med hjälp av Mannings formel. Dimensioneringsförfarandet
finns beskrivet tex i handboken Bygg, delen Väg- och vattenbyggnader.
Vid dimensionering av dessa diken bör dimensionerande flöde bestämmas
ur regn med återkomsttiden 10 år.
Dimensionerande flöde kan enklast bestämmas med endera den sk rationella
metoden e11 er tid-area-metoden. Båda metoderna bygger på det förenklade
sambandet (VAV P28):
Qdim
där

=

A·cp ·i

(1)

Qdim = dimensionerande flöde (1/s)
A
= deltagande avrinningsytas storlek (ha)
cp
= avrinningskoefficient (= 0,2-0,4)
i
= rnedelregnintensitet vid vald återkomsttid och var
aktighet (1/s·ha)

Avrinn i ngskoeffi ci en ten tar hänsyn till den avdunstning och i nfi ltrati on
samt ytvattenmagasinering av nederbörd som uppkommer vid ett regntillfäl
le. För de aktuella ytorna torde i de flesta fall avrinningskoefficienten
0,3 kunna användas. På ett upplag med en dominerande andel kraftigt lutan
de ytor, eller då avfallet packas (och till övervägande del består av
finkorniga restprodukter) bör avrinningskoefficienten sättas till 0,4.
Som dimensionerande regn intensitet används medel regn intensiteten för ett
regn med:
1)

den varaktighet som medför det maximala flödet i den del av syste
met som skall dimensioneras. Bestäms på olika sätt beroende på
om rationella metoden eller tid-area-metoden används (VAV P28).

2)

den återkomsttid som är dimensionerande (2 år för dräneringsrör,
10 år för diken).

Vid dimensioneringen används sk blockregn, vilka konstrueras utifrån
samband mellan regnintensitet och varaktighet för regn med olika förvänta
de återkomsttider. Nederbördsstatistik med tillräcklig upplösning för
upprättande av sådana samband finns endast för ett fåtal orter i landet,
samtidigt som förhållandena kan variera avsevärt även mellan närbelägna
platser. Där nederbördssta ti sti k saknas kan ett beräknat samband me 11 an
nederbördsintensitet, varaktighet och återkomsttid för olika regioner
i landet användas. Blockregn beräknade utifrån ett samband som framtagits
vid SMHI finns tabellerade i byggforskningsrådets rapport 11 Region al för
delning av nederbördsintensitet - en klimatologisk analys" (Dahlström
B., BFR R18:1979). Ett exempe l på presentationen återges i tabell 6.1.
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Exempel på samband mellan intensitet och varaktighet
för nederbörd i Sverige (från BFR R 18:1979).

Både 11 rationella metoden 11 och 11 tid-area-metoden 11 ger en relativt grov
uppskattning av förekommande flöden . Metoderna bygger på förenklade be
skri vn inga r dels av de dimensionerande regnens utseende och dels av det
verkliga avrinningsförloppet. 11 Rationella metoden 11 är något enklare att
använda , men bör endast användas för i det närmaste rektangulära och homo
gena områden. 11 Ti d-a rea-metoden II torde i de flesta fa 11 ge bättre resul
tat. Anvisningar för beräkning av dimensionerande flöden med de båda meto
derna ge s i VAV P28.
Det f inns också avancerade numeriska mode 11 er utarbetade för beräkning
av dagvattenavrinning med hjälp av dator. Sådana program finns tillgäng
liga på vissa högskoleinstitutioner och hos en del konsulter.
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Dimensionering av utjämningsmagasin

Utjämningsmagasinets erforderliga volym ges av skillnaden mellan ackumule
rad nede rbörd och ac kumulerad infiltration på den avvattnade ytan under
det dimensionerande regnets varaktighet (tid).
Ackumulerad nede rbörd för regn med olika varaktighet och återkomstti d
kan beräknas utifrån de tabellerade blockregnen i ovannämnda rapport (BFR
Rl8:1979). Vid di me nsioneringen bör regn med återkomsttiden 10 år använ
das. Storleken av det dimensionerande regnet kan enkelt erhållas med en
grafisk metod, den s k regnenveloppmetoden (Cederwall och Eriksson, 1979).
I ett diagram plottas den ackumulerade nederbörden av olika långa regn
(med den aktuella återkoms ttid e n) mot regnets varaktighet. Punkterna sam
manbinds till en kurva (den s k regnenveloppen). Den ackumulerade neder
börden av olika regn tecknas:
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p
där

i·t

=

p

=

i

=

t

=

(2)

ackumulerad nederbörd (1/ha)
regnintensitet vid varaktigheten t (1/s·ha)
regnets varaktighet (s)

Ackumulerad infiltration kan erhållas ur sambandet
I

där

= K·t·10 7

( 3)

I = ackumulerad infiltration (1/ha)
K = hydraulisk konduktivitet (m/s)
t = infiltrationens varaktighet (s)

För öppna upp 1agsytor kan K norma 1t sättas ti 11 10- 6 m/s och i nfil tra
ti onens storlek blir då 10 1/s ha. För upplagsytor bestående av packade,
huvudsakligen finkorniga restprodukter, kan permeabiliteten reduceras
ner mot 10- 7 m/s vilket motsvarar en infiltration av 1 1/s ha. Den infil
tration som beräknas på detta sätt motsvarar infiltrationskapaciteten
under mättade förhållanden vid en hydraulisk gradient lika med 1. Eftersom
infiltrationskapaciteten i början av ett nederbördstillfälle är större
beroende på att omättade förhållanden råder i upplaget innebär förfarandet
en underskattning av den ackumulerade infiltrationen. Ytterligare under
skattning av infiltrationen görs genom att infiltrationens varaktighet
antas vara densamma som motsvarande regns varaktighet (dvs ytmagasinering
försummas).
Den ackumulerade infiltrationen avsätts som funktion av varaktigheten
i samma diagram som regnenveloppen. Vid den varaktighet där skillnaden
me 11 an kurvorna för ackumulerad nederbörd och ackumulerad i nfi 1trati on
är som störst erhålls den erforderliga magasinsvolymen per hektar avvatt
nad yta som
V

där

= (P-l)max

= erforderlig magasinsvolym (1/ha)
= ackumulerad nederbörd (1/ha)
I = ackumulerad infiltration (1/ha)

V
p

(4)
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Som exempel visas en magasinsberäkning för en plats med beräknade regn
enligt tabell 6.1 (BFR R18:1979):
1)

Den ackumulerade nederbörden för regnen med återkomstti den 10
år (tabell 6.1) beräknas enligt ekvation (2) och plottas i ett
diagram (figur 6.1).

2)

Den ackumulerade infiltrati onen vid olika varakt i gheter beräk
nas enligt ekvation (3) och läggs in i diagrammet (figur 6.1 ).
Permeabiliteten i avfa llet antas vara 10- 6 m/s.

3)

Den maximala skillnaden mellan ackumulerad nederbörd och ackumule
rad infiltration bestäms grafiskt genom mätning i diagrammet.

4)

Erforderlig magasinsvolym erhålls enligt ekvation (4) direkt som
denna skillnad.
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I detta exempel erhålls den erforderliga magasinsvolymen till 310 m / ha.
Vid beräkningen har nederbördsdata för de nederbördsrikaste platserna
i Sverige använts . Betydelsen av de regionala variationerna i nederbörden
illustreras av att den erforderliga magasi nsvo l ymen, beräknad på samma
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sätt och med nederbördsdata för landets nederbördsfattiga delar, erhålls
till 180 m3/ha.
Den ovan presenterade metoden ansluter ti 11 de metoder som anvisas av
Svenska vatten- och avloppsverksföreningen för dimensionering av infiltra
tionsytor och perkolationsmagasin i dagvattensystem (publikation VAV P46,
1983). I dessa anvi sni nga r rekommenderas att de regn i ntensi te ter som an
vänds vid konstruktionen av regnenveloppen multipliceras med en faktor
1,25. Denna korrektion påförs eftersom beräkningsregnen, som är av typ
blockregn, inte representerar den totala volymen av den nederbörd som
faller under det regntillfälle de representerar. Vid dimensionering av
per kol ati onsmagasin i dagvattensystem enligt dessa anvisningar beaktas
emellertid endast 11 täta 11 ytor. Med hänsyn till de aktuella ytornas annor
lunda karaktär, och den tidigare nämnda underskattning som är inbyggd
i beräkningen av ackumulerad infiltration, bedöms denna korrektion kunna
uteslutas vid dimensioneringen .
I delar av landet, där en stor del av nederbörden under vinterhalvåret
magasineras som snö, kan snösmältningen eventuellt bli dimensionerande
för utjämningsmagasinet. Delar av den nederbörd som faller som snö kommer
att täckas med avfall under pågående deponering varvid vattnet kvarhålls
i avfa 11 et. Därti 11 kommer att en sto r del av smäl tvattnet kommer att
infiltrera i underliggande avfall. Mätningar av infiltrationen i frusen
mark (Bengtsson, 1981) visar att infiltrationen kan vara betydande även
i tjälad mark förutsatt att vatteninnehållet i marken är lågt då tjälning
sker, och att grundvattenytan inte ligger nära markytan . Med hänsyn till
detta kan avfallen antas ha en betydande magasineringskapacitet för vat
ten. Beräknade snösmältningsintensiteter (Bengtsso n och Nilsson, 1981)
bedöms därför inte överskrida infiltrationskapaciteten i avfallet i bety
dande utsträckning. Under snösmältningen föreligger dessutom möjligheter
till avtappning av utjämningsmagasinet genom infiltration i de senare
tillkomna delarna av upplaget som ju inte är snötäckta.
Med hänsyn till ovanstående resonemang bedöms snösmältningen inte bli
dimensionerande i södra Sverige. I Svealand och Norrland där snömagasinen
kan vara stora och avsmältningen snabb bör däremot snö smältningen beaktas.
Så anges tex avrinningen från gräsytor i norra Sverige kunna uppgå till
halva snösmältningsintensiteten, medan den i södra Sverige kan försummas
(Bengtsson, 1982).
Detta innebär för norra Sverige att hälften av den magasinerade snöneder
börden kan avrinna. Vid dimensioneringen bör ett snömagasin med en förvän
tad återkomstti d om 10 år användas. Uppgifter om förväntade snömagasin
kräver datorbearbetning av klimatstatistik. Sådana bearbetningar kan er
hållas hos SMHI.
För en ort i norra Sverige med ett dimensionerande snömagasin om 200 mm
vattenpelare (motsvarar ett snötäcke om ca 2 m) skulle den ackumulerade
avrinningen bli 1000 m3/ha snötäc kt yta. Denna volym kan seda n reduceras
med hän syn til l möjlig avtapp ning av maga s inet genom infiltration i icke
snötäckt avfall. Denna infiltration kan beräknas ur ekvation (3).
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I stället för dimensionering av ett utjämningsmagasin för omhändertagande
av eventuellt stora smältvattenmängder kan andra alternativ till omhänder
tagande övervägas. Inför en snösmältningsperiod då risker kan föreligga
för överbelastning av utjämningsmagasinet kant ex ett tillfälligt infil
trationsmagasin skapas i avfallsmassorna. Till detta kan sedan vatten
pumpas från utjämningsmagasinet för att sedan infiltrera i avfallet. Ett
annat alternativ är bortforsling av snö som ej förorenats genom kontakt
med a vfa 11 e t.
Utjämningsmagsinets funktion är beroende av att det snabbt kan tömmas
efter ett regntillfälle så att magasineringsvolym finns tillgänglig för
efterföljande regn. Pumpkapaciteten för uppfordring av vatten för infil
tration på upplaget bör dimensioneras så att ett fullt utjämningsmagasin
kan tömmas på fyra dygn. Infiltrationen på upplaget kan ske genom sprid
ning av vatten på hela eller delar av upplagsytan. Alternativt kan ett
i nfi ltrati onsmagas in grävas ut i avfa 11 smassorna dit vatten pumpas för
att sedan infiltrera i avfallet . Tömningstiden genom infiltration och
avdunstning från ett sådant magasin bedöms vara relativt lång (100-200
mm vattenpelare per dygn). För att inte utjämningsmagasinets funktion
skall äventyras bör därför möjlighet finnas att tömma magasinet genom
infiltration på större delar av upplaget.
Vid dimensionering av utjämningsmagasin bör även magasineringskapaciteten
i di kessystemet beaktas. Denna kan vara betydande i flacka områden där
dikeslutningarna blir små men är å andra sidan obetydlig om lutningarna
hos dikena är branta .
Möjligheter bör finnas för utlastning av sediment ur utjämningsmagasinet
eftersom avsättning av suspenderade askpartiklar i vattnet kan förväntas,
varvid den tillgängliga magsineringsvolymen reduceras.
Utjämni ngsmagasi n och diken bör utföras med tät botten och täta slänter
för att okontrollerade läckage till grundvatten skall undvikas. Vid behov
kan detta åstadkommas tex genom utläggning av flygaska blandad med cement
(se bilaga avsnitt 4. 3).

6.4

Dimensionering av bevattningssystem

Bevattning av avfall behöver tillgripas för att begränsa damning vid tipp
ning samt under torrperioder även vid damning från öppna askytor. Bevatt
ningssystemet dimensioneras med hänsyn till:
1)

2)
3)

Avfallens vattenkvot vid tippning
Areal av icke täckta ytor
Avdunstningens storlek

För att vattenåtgången skall begränsas bör deponerat avfall successivt
täckas med icke dammande material . För tillfällig tä ckning under upplagets
uppbyggnads tid kan grovkornig bottena s ka använda s . Denna t äckning är vä
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sentlig också för att förhindra erosion och bör påföras snarast möjligt
efter tippning.
Vid tippning bör avfallen befuktas till en vattenkvot om 15-20%. Normalt
befuktas avfallen redan vid utlastningen från verket, varvid behov av
bevattning vid tippning endast föreligger vid extrem väderlek (torrperio
der i kombination med kraftig vind).
Den potent i e 11 a evapotranspi rati onens variation under året i Sverige har
beräknats av Eriksson (1981). För stora delar av landet beräknas den maxi
malt möjliga avdunstningen normalt överstiga nederbörden med 200-250 mm
under perioden maj t o m augusti . Beräkningarna avser beväxta ytor där
avdunstningen till stor del sker genom växternas transpiration. De medför
därför en överskattning av avdunstningen från de aktuella (obeväxta) ytor
na. Med hänsyn till att dessa beräkningar avser s k normalår och inte
11
torrår 11 då avdunstningen bl i r större, kan resultaten ändå användas i
brist på bättre underlag för en bedömning. Det bör observeras att bevatt
ningsbehov kan föreligga även under andra tider på året, då kortare torr
perioder kan inträffa även om nederbörden under en längre tidsperiod över
stiger avdunstningen.
Det kan vara fördelaktigt att utnyttja det vatten som rinner av från upp
1aget i samband med kraftig nederbörd och snösmältning för bevattning .
I dessa fall krävs en magasineringskapacitet (utöver utjämningsmagainets)
så att avrunnet vatten kan magasineras inför kommande torrperioder. Det
är inte nödvändigt att dimensionera ett sådant magasin för hela den period
då vattenbrist föreligger. De kraftiga regn som ger avrinning inträffar
till stor del under sommarhalvåret. Eftersom damningsbekämpning även sker
genom täckning, är de ytor som kräver bevattning dessutom små i förhållan
de till de ytor som bidrar till avrinningen. Avrinning under kraftiga
regn kan därför ge god påfyllning av magasinet .
Det förefaller rimligt att dimensionera magasinet så att dess volym mot
svarar nederbördsunderskottet under årets torraste månad (juni). Erforder
lig magasinsvolym (beräknad som mm vattenpelare över den yta som skall
bevattnas) kan då erhållas direkt ur Eriksson (SMHI, RMK 28, 1981). Neder
bördsunders kottet under denna månad vari era r me 11 an 40-100 mm beroende
på var i l andet man befinner sig. Vid dimensioneringen bör även avdunst
ningen från magasinet beaktas.
Magasinering av avrinnande vatten kan åstadkommas tex genom en utökning
av utjämningsmagasinet . I de fall ett infiltrationsmagasin på upplaget
används för infiltration av avrinnande vatten är det fördelaktigt att
i första hand använda vatten från infiltrationsmagasinet för bevattningen.
Det är däremot inte lämpligt att räkna med någon längre tids magasinering
av vatten i en sådan bassäng, eftersom vattenförlusterna där bl i r stora
(genom infiltration och avdunstning).
Det bör även finnas möjligheter att vid behov hämta vatten från andra
källor, tex ett närliggande ytvattendrag. En sådan källa kan naturligtvi s
också svara för hela vattenförsörjningen om så bedöms fördelaktigt.
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Erforderlig bevattningsintensitet kan erhållas som den potentiella medel
avdunstningen per dygn under juni månad, vilket innebär 2-4 mm/dygn. Där
utöver kan kraftig vattenbegjutning krävas vid tippning, åtminstone om
avfallen är torra eller dåligt befuktade vid utlastning.
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