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Abstract 
It is essential to reuse- and recycles residues to decrease the amount of deposit materials and reach 

sustainable energy use. Two ways to work towards this is to recycle wood ashes to the forest as 

nutrient compensation and extract biogas from combustion of biomass.  

The aim with this study was to decide whether wood ashes that been used for biogas upgrading with 

accelerated carbonation also can be used as a nutrient compensation in the woods according to 

recommendations from the Swedish Forest Agency (Skogsstyrelsen). 

The ashes that were used in this study came from Johan Andersson who works at JTI in Uppsala, who 

also treated the ashes with biogas. The ashes have, in both untreated and treated condition, been 

analyzed in this study according to contents of elements, leaching properties, hardening properties 

and contents of crystalline phases, to evaluate what impact carbonation with biogas has on the 

ashes.  

The accelerated carbonation led to hardening of the ash, and decreased amount of CaO- and 

increased amount of CaCO3. The CO2-uptake also entails a dilution of the elements, and the content 

of nutrients and trace elements decreases. However the results show an indication of an uptake of S 

from the biogas to the ash, since the dilution had a smaller impact on S than the rest of the elements. 

No conclusions could be made according to what affect carbonation has on the leaching properties. 

This study showed that the ashes from biomass incineration that were analyzed in this study can be 

used both for biogas upgrading and nutrient compensation in the woods; since the results confirm 

that the ashes that been treated with biogas fulfills all the limits from the Swedish Forest Agency.   
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Sammanfattning 
Att ta vara på de restprodukter som uppstår vid en förbränningsanläggning och t.ex. återanvända 

aska och utvinna biogas bidrar till att mängden deponerat avfall minskar, skogsråvaran utnyttjas 

bättre och användningen av fossila bränslen minskar.  

Skogsstyrelsen rekommenderar att aska från trädbränsleförbränning återförs till skogsmark för att 

kompensera för det näringsuttag som helträdsavverkning medför, och på lång sikt motverka att 

marken blir näringsfattig och försurning uppstår. 

Biogas som utvinns ur en process innehåller för låg halt metan för att kunna användas som 

fordonsbränsle, och måste uppgraderas för att höja metanhalten. 

Målet med detta arbete var att fastställa om aska från trädbränslen, i den här studien stamved, kan 

användas som näringskompensation till skogsmark enligt Skogsstyrelsens rekommendationer efter 

att den använts till att uppgradera biogas genom metoden accelererad karbonatisering. 

Askan som använts i detta arbete kommer från Johan Andersson som arbetar på JTI i Uppsala som 

även har utfört biogasuppgraderingen med askan. I detta arbete har askan sedan analyserats både i 

obehandlad och behandlad form med avseende på innehåll av grundämnen, urlakningsegenskaper, 

härdningsegenskaper och innehåll av kristallina faser för att utvärdera vilken skillnad behandlingen 

med biogas medfört.  

När askan behandlades med biogas härdade askan, och halten CaO- minskade och halten CaCO3 

ökade. Karbonatiseringen(härdningen) av askan medförde en utspädningseffekt i och med upptaget 

av CO2, och halten av näringsämnen och spårämnen minskade. En indikation på att askan tagit upp S 

från biogasen kunde ses utifrån resultatet av innehåll av grundämnen i askan. För att utvärdera hur 

urlakningsegenskaperna i askan påverkas av karbonatisering måste dock fler studier göras på ämnet, 

eftersom inga tydliga samband över detta kunde utläsas från resultatet. 

Den aska som analyserats i detta arbete kan med fördel användas för att uppgradera biogas till 

fordonsbränsle innan den används som näringskompensation till skogsmark. Resultatet visar att 

askan som behandlats med biogas har härdat och att den uppfyller de gränsvärden för innehåll av 

näringsämnen och spårämnen som Skogsstyrelsen satt upp för spridningsbar aska.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
För att ersätta fossila bränslen är användning av förnybara energikällor en självklarhet, och i Sverige 

har biobränsle länge varit en viktig källa. Men uttag av skog och avverkningsrester i form av GROT 

(grenar och toppar) påverkar skogsmarken, och det blir allt viktigare att kompensera för dessa uttag 

så marken inte utarmas på lång sikt [1]. Vid uttag av framförallt GROT från skogen följer mycket av 

trädets näringsämnen med, och risken för obalans i markens näringsbestånd uppstår. Denna risk kan 

minskas avsevärt genom återföring av näringsämnen till marken [2].  

Enligt EU:s ramdirektiv har avfallshierarkin en viss prioriteringsordning, där återanvändning, 

materialåtervinning och annan återvinning t.ex. energiåtervinning är högre prioriterat än 

bortskaffande. Detta för att minska mängden deponerat avfall. Att återanvända aska från 

förbränning av trädbränsle och att utvinna biogas från restprodukter och processvatten ligger helt i 

linje med EU:s direktiv, och bidrar till bättre utnyttjande av skogsråvaran, minskad användning av 

fossila bränslen och bidrar till en hållbar användning av skogsråvara på lång sikt. 

Den näringskompensation som skogen behöver efter uttag av GROT skulle med fördel kunna ske med 

aska från trädbränslen, eftersom den askan endast innehåller de ämnen som fanns i trädet och alltså 

inga främmande ämnen för skogen. Askan har dessutom en allsidig sammansättning som lämpar sig 

väl för skogsmark [3]. En fungerande askåterföring efter uttag av GROT skulle bidra till ett kretslopp 

av näringsämnen mellan skog och samhälle, vilket skulle ge en hållbar energianvändning på lång sikt. 

Även om askåterföring påbörjades för ca 20 år sedan och att det finns tydliga rekommendationer 

från Skogsstyrelsen att askåterföring bör ske på platser där uttag av GROT har genomförts har 

askåterföring ännu inte tagit fart i skogsindustrin. En stor anledning till detta är problem med 

finansiering och ansvarsfrågan. Det finns inga tydliga riktlinjer för vem som har ansvar för att 

askåterföring sker och vem som ska betala för arbetet [4], och det finns idag inget krav på att 

askåterföring genomförs. 

Tidigare försök har visat att det går att utnyttja färsk aska från olika sorts förbränning för att 

uppgradera biogas genom att avlägsna koldioxid från gasen, vilket även medför att askan härdar. I 

några av de tidigare studierna har försöken gjorts med aska från trädbränslen, vilket även det har 

visat sig fungera bra. Detta examensarbete undersöker hur aska från trädbränslen påverkas efter 

uppgradering av biogas, och om det skulle vara möjligt att använda askan som näringskompensation 

till skogsmark efter uppgraderingen. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur aska från förbränning av träpellets påverkas om 

man låter biogas flöda genom askan för att minska halten (CO2) och svavelväte (H2S) i gasen och 

därmed höja metanhalten. Askans innehåll av grundämnen, med fokus på makronäringsämnen och 

tungmetaller, kommer att analyseras för att undersöka om askan fortfarande är godkänd enligt 

Skogsstyrelsens rekommendationer att återföras till skogen efter behandling.  

Huvudmålet med examensarbetet är att en genomföra en utvärdering av biogasens påverkan på 

askans sammansättning och egenskaper. Huvudmålet innefattar tre delmål: 

 Fastställa om askan som studeras i arbetet är godkänd att återföras till skogen utifrån 

Skogsstyrelsens rekommendationer för askåterföring, både före och efter behandling med 

biogas. 

 Bestämma skillnaden i askans urlakningsegenskaper före och efter behandling med biogas. 

 Bestämma skillnaden på askans härdningsegenskaper före och efter behandling med biogas. 

1.3 Genomförande 
För att ta reda på vad skogsbolag och skogsentreprenörer anser om askåterföring och vilka metoder 

som används idag har intervjuer över telefon genomförts. Syftet med detta var även att få en bättre 

bild på helheten- och få djupare förståelse i arbetet kring hanteringen av aska och återföring till 

skogen.  

En litteraturstudie har gjorts för att ta reda på olika metoder för att analysera och undersöka askan 

före och efter den genomgått behandlingen med biogasen. Litteraturstudien innefattar även 

information om återföring av aska till skogen, t.ex. vilka krav som ställs på den askan som ska 

återföras. 

För att ta reda på hur askan påverkas av behandling med biogas har askprover skickats på analys till 

ALS i Luleå. Analysen har gjorts på både obehandlad och behandlad aska för att sedan kunna jämföra 

innehållet av bl.a. näringsämnen och tungmetaller i askan och urlakningsegenskaper på askan. 

För att kunna dra slutsatser om hur askans härdningsegenskaper har förändrats vid behandling har 

provtagning gjorts på askans konduktivitet. Dessa tester har genomförts i labbet hos Processum i 

Örnsköldsvik. 

En XRD-analys (X-ray diffraction) har gjorts på askan vid Umeå universitet för att se vilka kristallina 

föreningar som finns i askan för att kunna göra ytterligare jämförelser på askan före och efter 

behandling. 

1.4 Begränsningar 
Askan som analyserats i detta arbete har behandlats med biogas av Johan Andersson på JTI i Uppsala, 

och behandlingen har alltså inte kunnat påverkas i efterhand.  
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2 Skogen  
Näringsämnen som finns i marken tas upp av trädet via rötterna, och trädet avger en försurande 

vätejon för varje positivt laddat näringsämne respektive en basisk hydroxidjon för varje negativt 

laddat näringsämne som tagits upp. Detta för att behålla jonbalansen i trädet. Eftersom upptaget av 

negativt laddade näringsämnen normalt är mindre, och därmed avges färre basiska hydroxidjoner än 

försurande vätejoner, leder detta så småningom till att marken försuras. Om ingen avverkning görs 

återställs balansen när trädet dör och förmultnar, men vid avverkning, och framförallt 

helträdsavverkning (uttag av GROT), lämnas marken något försurad, eftersom trädets grenar och 

toppar innehåller stor del av trädets näring. Om marken blir försurad (pH minskar), även om det 

endast är små förändringar i pH, kan detta ha tydliga negativa effekter på avrinnande vatten, och i sin 

tur på biodiversiteten i vattendragen. Detta kan kompenseras antingen genom kalkning eller genom 

tillförsel av de näringsämnen som avlägsnas från skogen vid avverkning [1]. 

De näringsämnen som växter behöver är uppdelade i två grupper, makro- och mikronäringsämnen. 

En förklaring av dessa kommer nedan. 

2.1 Makronäringsämnen 
En växt består till största delen av kol (C), väte (H) och syre (O). Dessa tre makronäringsämnen erhålls 

från atmosfär och vatten. Kol kommer huvudsakligen från luftens koldioxid (CO2), väte kommer från 

vatten och syre tas upp dels från vatten och dels från luften via CO2. Förutom de tre nämnda räknas 

även kalcium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K), fosfor (P), kväve (N) och svavel (S) till kategorin 

makronäringsämnen, och är mer eller mindre nödvändiga för att växten ska få gynnsam omgivning. 

[5] [6]. En kortare beskrivning av respektive ämne och dess egenskaper kommer nedan. 

2.1.1 Kalcium (Ca) 

Kalcium behövs i växten för cellväggarnas styrka, cellmembranens funktion, celldelning samt 

aktivering av några enzymer. Det är ovanligt att kalciumbrist ger symtom på hela växten, men de 

förekommer på rotspetsar, knoppar och frukter [6]. 

2.1.2 Magnesium (Mg)  

Magnesium är en beståndsdel i klorofyllmolekylen, och deltar vid transport av fosfat i växten. Brist på 

magnesium leder till minskad tillväxt hos växten [6]. 

2.1.3 Kalium (K) 

Kaliums roll i växten är att aktivera ett flertal enzymer och reglera den osmotiska potentialen. Kalium 

påverkar även syntesen för protein och stärkelse. Vid brist av kalium får växten dålig förmåga att 

motstå kyla och torka, och risken för liggsäd ökar [5] [6].  

2.1.4 Fosfor (P) 

Fosfor är viktigt för växtens tillväxt eftersom det ingår i ATP, DNA och RNA, och även i 

cellmembranens fosforlipider [6]. Fosfor har en viktig roll i mekanismen vid öppning och stängning av 

klyvöppningarna i bladen [5]. Därför kan klena plantor, försenad mognad och låg kvalitet på frön 

förekomma vid brist av fosfor [6]. 

2.1.5 Kväve (N) 

Efter kol, väte och syre är vanligtvis kväve det ämne som är fjärde i raden om störst mängd [5]. Kväve 

ingår, precis som fosfor, i DNA och RNA, men är även viktigt för kolhydratomsättningen i växten 
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eftersom det ingår i klorofyllmolekylen. Små, klena och brådmogna plantor är resultatet av 

kvävebrist [6]. 

2.1.6 Svavel (S) 

Svavel är viktig för växtens metabolism eftersom proteinenzymerna som reglerar fotosyntes och 

biologisk kvävefixering är beroende av svavelbindningar. I likhet med kväve ger svavelbrist små och 

klena plantor [6].  

2.2 Mikronäringsämnen 
Förutom ovan nämnda makronäringsämnen behöver växten även ett antal mikronäringsämnen för 

att växa och utvecklas optimalt. De ämnen som räknas in i denna kategori är järn (Fe), mangan (Mn), 

koppar (Cu), zink (Zn), bor (B), molybden (Mo), nickel (Ni) och klor (Cl), och för en del växter även 

kobolt (Co) och natrium (Na). Indelningen av makro- och mikronäringsämnen styrs av hur mycket av 

respektive ämne växten tar upp, men representerar inte nödvändigtvis hur essentiellt ämnet är för 

växtens tillväxt och utveckling. Den huvudsakliga funktionen hos mikronäringsämnen är bildning av 

enzymer. [5]  

En vanlig benämning på mikronäringsämnen är spårämnen, där ingår även icke-essentiella ämnen 

som inte ger tydliga symtom vid brist, men som däremot är giftiga vid för hög koncentration. Ett 

exempel på ämnen som ingår i denna benämning är tungmetaller som bly (Pb), kadmium (Cd) och 

kvicksilver (Hg). Det finns även essentiella mikronäringsämnen som blir giftiga i för hög 

koncentration, av de ämnen som tagits upp ovan är koppar, zink, bor och nickel exempel på sådana. 

Detta examensarbete är inriktat på askåterföring, och zink är det enda mikronäringsämne som finns 

med i Skogsstyrelsens rekommendationer för lägsta halt i aska för återföring till skogen, och är av 

den anledningen det enda mikronäringsämne som förklaras närmare nedan. 

2.2.1 Zink (Zn) 

Zink förekommer i enzymer som främjar tillväxthormoner och stärkelsebildning, främjar mognad och 

produktion av frön [6]. Även om zink är nödvändigt för tillväxten hos en växt kan det vid för höga 

halter vara skadligt för växten. 

3 Aska 

3.1 Innehåll och härdning 
Den kemiska sammansättningen i aska från trädbränsleeldning avgörs av vilket bränsle som eldas. 

Eftersom de grundämnen som finns i bränslet påträffas antingen i askan eller i rökgaserna. Kväve är 

ett grundämne som finns i trädbränsle med saknas i aska, eftersom det avgår i gasform vid 

förbränning [7]. Komponenterna som finns i aska kan delas in i huvudelement och spårelement. 

Dessa redovisas nedan i Tabell 1. [7] [8] 
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. Tabell 1. Grundämnen som finns i aska, indelade i huvudelement och spårelement. 

Huvudelement Spårelement 

Kalcium, Ca Arsenik, As Mangan, Mn 

Kisel, Si Barium, Ba Molybden, Mo 

Magnesium, Mg Beryllium, Be Nickel, Ni 

Kalium, K Bly, Pb Selen, Se 

Natrium, Na Bor, B Strontium, Sr 

Fosfor, P Kadmium, Cd Tenn, Sn 

Aluminium, Al Kobolt, Co Vanadin, V 

Titan, Ti1 
Koppar, Cu Zink, Z 

Svavel, S2 
Krom, Cr Zirkonium, Zr 

Klor, Cl2 Kvicksilver, Hg   

Järn, Fe2 

 
  

Mangan, Mn2 

 
  

1
 Detta grundämne nämns som huvudelement av Tiberg C et al, 2008 men ej av Boström D et al, 2011.  

2
 Detta grundämne nämns som huvudelement av Boström D et al, 2011 men ej av Tiberg C et al, 2008 

I askan återfinns alltså merparten av de näringsämnen som fanns i trädbränslet innan förbränning. 

Det är dock stor skillnad på totalhalt och relativa koncentrationerna av respektive spårämne i askan 

beroende på vilken del av trädet som är förbränt [8].  

Det är viktigt att förstå askans egenskaper vid urlakning och påverkan på kemiska och biologiska 

reaktioner i marken innan askan sprids, detta för att undvika att askspridningen får negativa effekter 

[9]. Färsk aska, alltså aska som inte har härdats, får inte spridas i skogen, eftersom riskerna att askan 

skadar skogsmarkens flora och fauna är höga på grund av askans höga pH-värde och reaktivitet. För 

att uppnå spridningsbar aska måste den alltså härdas först [1]. Kalcium (Ca) är det dominerande 

huvudelementet i aska från trädbränslen [10], och förekommer främst som kalciumoxid (CaO). När 

askan kommer i kontakt med vatten hydratiseras CaO och kalciumhydroxid (Ca(OH)2) bildas, enligt 

reaktion (1).  Vidare reagerar Ca(OH)2 med koldioxid (CO2) i luften, och karbonatiseras, enligt reaktion 

(2). Kalciumkarbonat (CaCO3) bildas [11]. 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2   (1) 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 +𝐻2𝑂  (2) 

Reaktion (1) och (2) förekommer som efterföljande steg. Hydratisering av CaO (Reaktion 1) är en 

snabb och exoterm process medan karbonatisering av Ca(OH)2 (Reaktion 2) tar längre tid och kräver 

närvaro av vätskefas för att reaktanterna ska lösas och transporteras. När CaCO3 bildas fälls det ut 

från lösningen och det bildas ett skikt på ytan och i porerna i askaggregeringen [11]. 

3.2 Aska i Sverige 
Aska som kommer från olika förbränningsanläggningar har varierad sammansättning och egenskaper. 

I huvudsak finns tre olika förbränningspannor; rosterpanna, fluidiserande bädd och pulvereldad 

panna, där de två förstnämnda är de vanligaste panntyperna i Sverige. Det bränsle som ska eldas styr 

till stor del vilken typ av panna som är bäst lämpad, och pannan i sin tur påverkar askans egenskaper. 

Askan påverkas även av pannans inställningar, eftersom dessa styr hur optimal förbränningen blir 

och därmed hur mycket oförbränt som följer med askan. [7] 
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Beroende på var i förbränningsanläggningen askan bildas kan den delas in i bottenaska eller flygaska. 

Egentligen faller aska ut på fler ställen i pannan, men aska från olika ställen slås ihop så det i 

slutändan endast finns en bottenaska och en flygaska/rökgasreningsrest (eng. APC, Air Pollution 

Control).  

3.2.1 Bottenaska 

Förenklat kan bottenaska beskrivas som den fraktion som blir kvar på botten i en förbränningspanna. 

Om bottenaskan kommer från en rosterpanna består den bara av rester från bränslet, om den 

däremot kommer från en fluidbäddspanna kan även en del av bäddmaterialet, som ofta består av 

sand, vara inblandat i bottenaskan. [7] 

3.2.2 Flygaska 

Flygaska består av askämnen som är av finare fraktion och som följer med rökgaserna och fångas upp 

av rökgasreningsutrustningen. [7] 

4 Återföring av aska till skogen 
Under följande rubrik presenteras en beskrivning av vad som står i Skogsstyrelsens 

rekommendationer för askåterföring samt en beskrivning av de studier som gjorts på askåterföring i 

Sverige. 

4.1 Rekommendationer 
Skogsstyrelsen rekommenderar askåterföring till skogsmark med aska från eldning av biobränslen, 

eftersom den askan innehåller alla näringsämnen, förutom kväve, som tas ut från skogen vid 

avverkning. Skogsstyrelsens rekommendationer innehåller även högsta halt av spårämnen, och dessa 

rekommendationer är anpassade efter hur mycket av dessa ämnen som finns naturligt i träden, och 

skulle alltså ändå återföras till marken om träden skulle dö och brytas ned på plats. Det finns inga 

förbud för återföring av aska från andra bränslen än biobränslen, förutsatt att den håller god kvalitet, 

uppfyller skogsstyrelsens rekommendationer för näringsämnen och spårämnen och inte innehåller 

andra skadliga ämnen som inte finns naturligt i biobränsle. [1] 

4.1.1 Härdning 

Generella rekommendationer för återföring av aska är att det ska ske på ett sådant sätt att jord och 

vegetation inte tar skada. Detta gäller både val av tidpunkt och metod för utförandet. Askan bör vara 

härdad på ett sådant sätt att risken för pH-chock eller brännskador på marken på grund av för hög 

initial urlakningshastighet undviks. Detta förebyggs genom att askan härdas till lämplig partikelstorlek 

och hårdhet, först inblandning av vatten och sedan via antingen mekanisk bearbetning (pelletering, 

granulering) eller självhärdning med efterföljande siktning och krossning. Tillräckligt väl härdad aska 

har lägre urlakningshastighet och minskar därmed risken för skador vid spridning, detta gäller även 

för grovkorning aska. Skogsstyrelsen har tagit fram en metod för att kontrollera att härdningen på 

askan är tillräcklig för att få spridas, detta har gjorts för att undvika att dåligt härdad aska sprids. 

Askprodukter där minst 95 % av vikten består av partiklar med minst 4 mm i diameter behöver dock 

inte kontrolleras.  [1] 

För att undvika skador på mark och vegetationen bör askan vara stabil och inte ha för hög 

upplösningshastighet. Målet är att askan ska lösas upp under en tidsperiod på 5-25 år, beroende på 

om den sprids på hyggen eller i gallrad skog. Finfraktionen i askan är mest lättlöslig, och det är 
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framförallt den som bidrar till skador. Därför har skogsstyrelsen utformat ett stabilitetstest där 

upplösningshastigheten kontrolleras genom mätningar av den elektriska konduktiviteten i 

klarlösningen, då askan har löst i vatten. Rekommenderade maximihalter på spridningsbar aska 

redovisas nedan i Tabell 2[12]. Ingen tydligare förklaring ges från Skogsstyrelsen, men tabellen tolkas 

som att ju lägre dos aska som sprids på marken desto högre tillåts den elektiska konduktiviteten att 

vara. Dock är ett lägre gränsvärde på den elektriska konduktiviteten framtaget för aska som ska 

spridas på hyggen. Enheten för elektrisk konduktivitet är siemens/meter (S/m). Enheten siemens är 

inversen av resistansen, alltså ett mått på hur lätt en elektrisk ström passerar. 

Tabell 2. Rekommenderade maximihalter för EC (elektrisk konduktivitet) i återförbar aska då mätning skett enligt 
riktlinjer från Skogsstyrelsen. Enheten för EC är millisiemens/meter och är ett mått på hur lätt en elektrisk ström 
passerar. 

Dos             
[ton TS/ha] 

Gränsvärde för EC 
[mS/m] 

hygge 2400 

2-3 2800 

1-2 3200 

< 1 3600 
 

4.1.2 Dosering 

För att kompensera för förlusten av kalkverkande ämnen och bortförsel av baskatjoner som 

avverkning och uttag av GROT medför under omloppstiden (tiden från en slutavverkning till nästa 

slutavverkning) bör aska återföras till skogen. Dock kan full kompensation för enstaka näringsämnen 

innebära att mängden aska som krävs blir orimligt hög med avseende på miljöeffekter, eftersom 

riskerna med askåterföring ökar med ökad askgiva. [1] 

Skogsstyrelsen bedömer att askgivor upp till 3 ton TS (torr-substans) per hektar har begränsade 

negativa miljöeffekter, och att återföringen av aska inte bör överstiga den mängden under en 

tioårsperiod. En annan riktlinje är att den totala askåterföringen inte bör överstiga 6 ton TS per 

hektar under en omloppstid, detta för att askåterföringen inte ska medföra några större negativa 

effekter samtidigt som det kompenserar för det totala uttaget av biomassa. [1] 

4.1.3 Kvalitet 

För att askan ska vara lämplig att spridas bör den innehålla höga halter av näringsämnen och låga 

halter av spårämnen, radioaktivt cesium och polyaromatiska kolväten. Lägsta halter av näringsämnen 

som bör finnas i askan presenteras i Tabell 3, och högsta halter av spårämnen som innehållet i askan 

ej bör överstiga presenteras i Tabell 4, båda utifrån Skogsstyrelsen rekommendationer för aska 

avsedd för spridning till skogsmark. [1] 
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Tabell 3. Rekommenderad lägsta halt av makronäringsämnen i askprodukter avsedda för spridning till skogsmark, efter 
Skogsstyrelsens meddelande 2:2008 

Ämne 
Kemisk 
beteckning 

Lägsta halt 
(g/kg TS) 

Kalcium Ca 125 

Magnesium Mg 15 

Kalium K 30 

Fosfor P 7 

Zink Zn 0,5 

 

Tabell 4. Rekommenderad högsta halt av spårämnen i askprodukter avsedda för spridning till skogsmark, efter 
Skogsstyrelsens meddelande 2:2008 

Ämne 
Kemisk 
beteckning 

Högsta 
halt 
(mg/kg TS) 

Bor B 800 

Koppar Cu 400 

Zink Zn 7000 

Arsenik As 30 
Bly Pb 300 

Kadmium Cd 30 

Krom Cr 100 

Kvicksilver Hg 3 

Nickel Ni 70 

Vanadin V 70 

 

De rekommenderade lägsta halterna av näringsämnen är anpassade för att askåterföringen ska ge 

önskad effekt och tillföra de näringsämnen som togs ut ur skogen vid uttag av biomassa. På samma 

sätt är de rekommenderade högsta halterna av spårämnen anpassade så att tillskottet av 

tungmetaller ej överstiger den halt som fanns i biomassan vid uttag. En hög halt av tungmetaller 

riskerar att störa markbiologiska processer och påverka kvaliteten på yt- och grundvatten. Om halten 

spårämnen som återförs är jämförbar med den halt som skulle ha frigjorts vid nedbrytning av 

biomassan bedöms risken för negativa effekter som liten.  

Om askprodukten uppfyller kraven för högsta halt för spårämnen men halten för näringsämnen 

underskrids kan det vara möjligt att tillföra de näringsämnen som saknas för att ändå kunna återföra 

askan till skogen. Om halten oförbränt material, damm, sand, grus eller bindemedel är högre än 

vanligt (20-30 %) och därmed halten för näringsämnen i askan lägre kan dosen aska per hektar ökas 

för att återföringen av näringsämnen per hektar ska höjas. [1] 

Förutom rekommenderad halt av näringsämnen och spårämnen finns gränsvärden på hur mycket 

radioaktivt cesium (137Cs) som får finnas i askan. Halten 137Cs får inte överstiga 10 kBq/kg TS för att 

askan ska vara godkänd att spridas i skogsmark. Om askan ska återföras i renbetesområden är högsta 

tillåtna halten 137Cs 0,5 kBq/kg TS. [1] 
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Halten av polyaromatiska föreningar, PAH, i aska som sprids i skogsmark får inte vara så hög att 

miljön tar skada, dock finns ingen exakt gräns för högsta halt eftersom kunskap saknas inom detta 

område. [1]  

Eftersom aska från förbränning av trädbränslen inte innehåller kväve kan det vara nödvändigt att på 

kvävefattiga jordar även tillsätta kväve i askgivan för att kompensera för uttaget. Kväve i marken 

finns i olika form, med olika tillgänglighetsgrad för växten att ta upp. Förhållandet mellan organiskt 

kol och kväve i marken mäts i en C/N-kvot där ett högt värde innebär att halten kväve är det 

begränsande ämnet. För att tillväxten ska fungera optimalt är ett lägre värde på C/N-kvoten att 

föredra, då sannolikheten för en nettomineralisering ökar och ett förråd att lättingängligt kväve 

byggs upp. Om marken tillförs kvävefattigt material kan en kväveimmobilisering uppstå och detta 

leder till kvävebrist i växten, som i sin tur leder till försämrad tillväxt. [6] 

4.2 Askåterföring i Sverige 
Askåterföring till skogsmark i Sverige har genomförts sedan mitten på 1990-talet, och låg då kring ca 

2000 hektar per år. Askåterföringen har ökat sakta och ligger runt 10 000 hektar per år i dagsläget, 

och hade en topp på 14 000 hektar år 2011 [4]. I jämförelse slutavverkas ca 200 000 ha skog i Sverige 

årligen [13]. Skogsstyrelsen har så sent som i november i fjol kommit ut med en slutrapport från 

arbetet med ett aktörsråd som innehåller diskussioner om skogsbrukets inverkan på försurning och 

näringsutarmning. I den rapporten har olika hinder för askåterföring identifierats där ekonomi, vem 

som bör bära ansvaret och medvetenhet om askåterföring tas upp som de tre största. [4]  

Resultaten av effekterna från askåterföring är begränsade, både de kortsiktiga men framförallt de 

långsiktiga som knappt är utredda överhuvudtaget. Resultaten från de försök som genomförts skiljer 

sig åt, och ofta är de inte statistiskt pålitliga. Detta vittnar om att området behöver utforskas 

ytterligare för att öka kunskaperna om askåterföringens effekter på trädtillväxt och miljö. 

Huvudsyftet med askåterföring är att motverka en långsiktig försurning av mark och vatten som ökat 

uttag av GROT kan leda till, och inte i första hand att öka tillväxten på kort sikt. Det är därför svårt att 

utvärdera resultatet från askåterföring. [14] [15] 

Vid spridning av enbart trädbränsleaska till skogen visar tidigare försök på varierande resultat som ej 

kan fastställas statistiskt. Dock kunde indikationer ses på ökad tillväxt på mer bördiga platser 

respektive mindre tillväxt på mindre bördiga platser. [16] [17] [18] Däremot visar resultat från 

tidigare studier att vid spridning av aska blandat med kväve på antingen ingen eller ökad tillväxt, dock 

antyder några av resultaten att tillväxten på träden är lika vid både spridning av aska blandat med 

kväve och spridning av enbart kväve, så askans påverkan på tillväxten är fortfarande oviss [16].  

Orsaken till variationen i tillväxten i tidigare studier tros vara att nettomineraliseringen av kväve 

påverkas av askan och på mindre bördigare jordar minskar mängden växttillgängligt kväve, och 

därmed tillväxten [15]. 

Teorin säger att spridning av trädbränsleaska höjer pH-värdet i marken och förhindrar försurning, 

dock har tidigare försök visat att effekten på pH av askan inte alltid stämmer med teorin, utan 

resultaten varierar mellan både högre och lägre pH i jorden efter askåterföring [19].  
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5 Biogas 
Biogas som lämnar rötkammaren innehåller i huvudsak kolvätet metan CH4 (45-70 %) och koldioxid 

CO2 (30-55 %), samt mindre mängder av bland annat svavelväte (H2S), och ammoniak (NH3) [20].  

5.1 Uppgraderingsteknik 
För att biogasen ska nå önskad metanhalt (>95 % [21]) och uppnå godkänd kvalitet för 

fordonsbränsle måste den uppgraderas. I dagsläget används flera olika uppgraderingstekniker för 

detta ändamål; de vanligaste metoderna som används är vattenskrubbning, PSA (Pressure Swing 

Adsorption), Aminskrubber, Membran och Organisk fysisk skrubber.  

Askan som används i detta examensarbete har använts för uppgradering av biogas genom så kallad 

accelererad karbonatisering, vilket innebär att biogas har strömmat genom en askbädd och utsatt 

askan för höga halter av koldioxid. Denna teknik har testats ett flertal gånger och är en väl 

dokumenterad teknik, dock har oftast annan aska än trädbränsleaska använts i försöken. [22] [23] 

[24] [25] [26] [27] 

6 Accelererad karbonatisering 
Den vanligaste metoden för karbonatisering av aska är att låta den fuktiga askan reagera med CO2 i 

luften. Denna process är långsam och svår att kontrollera då askan oftast lagras utomhus i stora 

högar. Det krävs ofta att askan lagras i en säsong innan den uppnått fullständig karbonatisering, och 

därmed härdat färdigt. För att påskynda processen kan instället metoden accelerad karbonatisering 

användas, reaktionerna är desamma men askan härdar snabbare än vid självhärdning utomhus. 

Tidigare försök med accelererad karbonatisering har visat att metoden leder till reducerad mängd 

reaktivt kalcium och ökad mängd kalciumkarbonat i askan, d.v.s. askan härdas. Accelererad 

karbonatisering har potential att minska den tid som krävs för att uppnå fullständig karbonatisering 

ner till en tidsperiod av dagar eller timmar [23].  

6.1 Tidigare försök 
Askan som används i detta examensarbete har reagerat med CO2 i biogas, men tidigare försök på 

accelererad karbonatisering har även gjorts med endast CO2-innehållande gas, karbonatiseringen i 

askan sker dock på likvärdigt sätt. Resultat från tidigare studier presenteras nedan. 

6.1.1 Urlakning 

Mostbauer et al använder sig av metoden BABIU (Bottom Ash for Biogas Upgrading), vilket innebär 

att bottenaska förbehandlas med N2 (kvävgas) för att avlägsna luft från porerna i askan, bottenaskan 

får sedan reagera med CO2 och H2S i biogasen och ökar därmed koncentrationen av CH4 i biogasen. 

Analyser på askan före och efter processen visar på en tydlig minskning i urlakning av Al, Pb och Zn, i 

princip oförändrad urlakning av Cu och ökad urlakning av Mo och Sb. Mostbauer et al jämför 

analysresultaten med Mostbauer and Lenz (2007) vars försök visar på liknande resultat, förutom att 

urlakningen av Cu minskar något [27].  

I Baciocchi et al visar laktester på en tydlig reduktion av urlakning av Pb, Cu och Zn efter 

karbonatisering med CO2-gas, men däremot ökad urlakning av Sb och K. Testerna visar även att 

karbonatiseringen endast ger en liten påverkan av urlakningen av Ca och Na [23].  
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I Bone et al har två olika askor (botten- och flygaska) analyserats före och efter karbonatisering med 

CO2-gas, och den förändring i urlakning av joner som stod ut från andra ämnen var en minskning i Ca 

och ökning i SO4
2- i bottenaskan, respektive minskning av både Ca och SO4

2- i flygaskan. Bland 

tungmetaller sågs de största förändringarna i urlakning efter karbonatiseringen i reduktion av Pb och 

Zn, och ökning av Cr [24].  

Li et al har analyserat sex olika askor och resultaten från laktesterna visar inget tydligt samband före 

och efter karbonatisering med CO2-gas. I fyra av sex askor minskar urlakningen av Cl-, medan 

urlakningen var lika i de övriga. Enligt Li et al går det inte att dra någon slutsats av hur 

karbonatisering påverkar urlakning av SO4
2-, eftersom analyserna visade på en minskning i 

urlakningen i två askor, ökning i två askor och oförändrad i de sista två. Detsamma berör även 

urlakning av Cd och Zn, där variationen i analysresultaten är stor. Analyserna visar däremot tydligt att 

karbonatisering minskar urlakningen av Pb i aska [26].  

I Fernández Bertos et al analyserades både bottenaska och flygaska/APC och urlakningsresultaten 

skiljer sig åt i respektive asksort. I flygaskan/APC sjunker urlakningen påtagligt av både Cl- och SO4
2-, 

medan bottenaskan har oförändrad urlakning av Cl- och en ökning av SO4
2- [25]. I likhet med Baciocchi 

et al [23] syns en tydlig reduktion av urlakning av Zn och Pb efter karbonatisering med CO2-gas [25]. 

Det finns idag inga riktvärden på hur mycket som får lakas ut ur aska som ska återföras till skogen 

(Skogsstyrelsen har inga sådana i sina rekommendationer), däremot har Naturvårsverket [28] satt 

upp gränsvärden för urlakning från avfall som tas emot för deponi. Dessa är indelade i inert- icke-

farligt- och farligt avfall, och redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5. Gränsvärden för urlakning från avfall för deponi, från Naturvårdsverket [29]. 
1
L/S är förhållande mellan vätska 

och fast (Liquid/Solid) 

 

 

Beståndsdel 
Kemisk 

beteckning 

Klassificering 

Inert avfall 
Icke-farligt 

avfall 
Farligt avfall 

L/S1 = 10 l/kg 

 mg/kg torrsubstans 

Arsenik As 0,5 2 25 

Barium Ba 20 100 300 

Kadmium Cd 0,04 1 5 

Krom total Cr 0,5 10 70 

Koppar Cu 2 50 100 

Kvicksilver Hg 0,01 0,2 2 

Molybden Mo 0,5 10 30 

Nickel Ni 0,4 10 40 

Bly Pb 0,5 10 50 

Antimon Sb 0,06 0,7 5 

Selen Se 0,1 0,5 7 

Zink Zn 4 50 200 

Klorid Cl- 800 15 000 25 000 

Fluorid F- 10 150 500 

Sulfat SO4
2- 1 000 20 000 50 000 
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6.1.2 XRD 

En XRD-analys ger ett ungefärligt resultat över vilka de kristallina faserna är i askan och hur mycket 

det finns av varje. En XRD-analys kan endast fastställa de kristallina faserna och kan inte se om det är 

amorfa (glaslikande) faser i askan. Vid höga halter Ca och Mg är det dock ovanligt med stora mängder 

amorfa faser i askan [30]. 

De tydligaste förändringarna på XRD-analysen på askan efter karbonatisering med CO2-gas enligt Li et 

al var ökningen av CaCO3- och minskningen av CaO-, Ca(OH)2 - och Ca(OH)Cl -toppar [26]. Samma 

resultat får Baciocchi et al i sina XRD-analyser och TGA (thermal gravimetric analysis) [23]. 

Fernández Bertos et al visar med XRD-analys att innehållet av CaCO3 och SiO2 (Kiseldioxid) är högre i 

den karbonatiserade askan än i ursprungsaskan. Dock finns båda dessa även i ursprungsaskan, vilket 

kan bero på att ursprungsaskan börjat härda innan analyserna genomfördes [25]. 

6.1.3 Konduktivitet och pH 

Analysresultaten i Mostbauer et al respektive Mostbauer and Lenz visar på tydlig reduktion i värdet 

på både pH och elektrisk konduktivitet i askan som behandlats med biogas, där pH-värdet sjunker 

från 12,4 till 10,9 respektive från 12,5 till 9,1, och värdet på den elektriska konduktiviteten sjunker 

från 8700 till 3300 [mS/m] respektive 13600 till 8700 [mS/m] [27]. 

Efter karbonatisering med CO2-gas på askan i Bone et al kunde en minskning av pH avläsas från ca 12 

till ca 9,5 [24]. X Li et al analyserade 6 flygaskor och såg en förändring i pH i alla 6 askor efter 

karbonatisering, där värdet sjönk från runt 12-12,5 ner till runt 7-10 [26]. Liknande pH-förändring 

visar Fernández Bertos et al där värdet sjönk från runt 12 ner till runt 8-9 efter karbonatisering [25].  

7 Förädling 
Som nämns ovan börjar härdningen av askan redan när den kommer i kontakt med vatten. För vidare 

härdning och förädling finns i huvudsak tre olika metoder som används idag. Dessa förklaras närmare 

nedan.  

7.1 Självhärdning 
Den vanligaste metoden som används idag, och den metod som testats i störst utsträckning, är 

självhärdning med siktning. Det innebär att fuktad aska läggs på hög utomhus för att reagera med 

luftens koldioxid och på så sätt karbonatiseras. [12] När askan härdat klart krossas den till lagom 

stora bitar för vidare användning. [31]. Självhärdning kan även kompletteras med att askan packas i 

samband med att den läggs på hög. Då erhålls en hårdare och mer svårlöslig produkt med jämnare 

kvalitet och minskad mängd finfraktion. En stor anledning till att krossaska är den metod som 

används i störst omfattning är att den ofta ses som en billig metod som kräver lite kringutrustning 

jämfört med övriga metoder [12].  

7.2 Kompaktering 
För att få en stabil och enhetlig produkt kan den fuktade askan kompakteras genom någon form av 

pressningsteknik. Det innebär att askan pressas ihop så att större partiklar formas av askan, och en 

homogen askprodukt uppstår, t.ex. pellet. En fördel med pelletering jämfört med krossaska är att 

askan får utmärkta förhållanden att härda då den pressas samman, den härdade askprodukten blir 

då mer homogent härdad och innehåller liten del finfraktion jämfört med krossaska. Det är vanligt att 
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det sker en inblandning av bindemedel, t.ex. cement, i askan för att få stabilare slutprodukt. [12] 

Teorin bakom pelletering är att den ska ge en produkt med långsammare urlakningsförlopp, detta 

kan dock inte styrkas i tidigare försök [32] [33]. Värmebehandlade pellets har visat på både 

oförändrad- och rejäl minskning i urlakningshastighet [33]. Några slutsatser om hur 

urlakningshastigheten påverkas då askan pelleteras är därför svåra att dra. 

7.3 Granuler 
Granulering är en tredje form av härdningsteknik som används, aska som blandlats med vatten rullas 

i en trumma eller på en tallrik och askan rullas ihop till små kulor som sedan torkas i varmluft. Även 

vid tillverkning av granuler är det, precis som vid pelletering, vanligt att bindemedel tillsätts för 

stabilare slutprodukt. [12] Granuler är mer enhetlig produkt än krossaska, men mindre enhetlig än 

t.ex. pellets.  

8 Material och Metod 
Askan som analyserats i detta arbete är en blandning av flyg- och bottenaska och kommer från en 

rosterpanna i Storvreta utanför Uppsala. Bränslet som använts är träpellets gjorda av stamved. Den 

totala mängden färsk aska var ca 300-400 kg, och utav det behandlades 133+70+70 kg (tre olika 

försök) med biogas. Av den totala mängden aska skickades 7,4 kg behandlad- och 5,3 kg obehandlad 

aska i hinkar till Örnsköldsvik av Johan Andersson på JTI i Uppsala, som även samlade in och 

behandlade askan, och anser att provet är representativt för den totala mängden aska [34]. 

Från insamlande till analys har den obehandlade askan förvarats i förslutna behållare, fritt från fukt 

och luft. Den behandlade askan har sitt ursprung från ett samlingsprov från två olika projekt, i projekt 

1 behandlades 133 kg aska och i projekt 2 behandlades 70+70 kg aska(två försök). 

Sammansättningen i biogasen som användes i respektive projekt redovisas i Tabell 6. 

Sammansättningen på ingående biogas vid försöken har varierats, dels vid de olika försöken men 

även under enskilt försök, sammansättningen redovisas som medelvärden i projekt 2. [34] 

Tabell 6. Sammansättning i den biogas som uppgraderat askan, koncentrationerna i försök 2 är medelvärden. 

 

CH4 CO2 H2S 

  % % ppm 

Försök 1 60-80 20-40 100-1100 

Försök 2 64 36 420 
 

Den behandlade askan har tagit upp ca 0,2 kg CO2/kg torr aska [34]. 

8.1 Analyser  
Askan analyserades med avseende på innehåll av grundämnen genom att analysen MG-2 

genomfördes av ALS Scandinavia AB i Luleå. Vid analys av As, Cd, Cu, Co, Hg, Ni, Pb, Sb, S, Se, Sn och 

Zn torkades analysprovet vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerades till 105°C. Upplösning 

förekom enligt ASTM D3683 (modifierad). För övriga grundämnen har upplösning genomförts enligt 

ASTM D3682 (LiBO2 – smälta). Analys har skett enligt EPA – metod (modifierade) 200.8 (ICP-SFMS). 

Urlakningsegenskaperna på askan analyserades genom att skakförsök och analysen LV-3a 

genomfördes av ALS Scandinavia AB i Luleå. Ett prov siktades med 4 mm såll och skakades med 
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avjoniserat vatten i två steg, först vid L/S 2 i 6 timmar och därefter vid L/S 8 i 18 timmar. Den 

sammanlagda laktiden var 24 timmar och den ackumulerade L/S- kvoten var 10. Efter filtrering 

analyserades lakvattnen var för sig med avseende på spårämnen. 

Innehållet av kristallina faser analyserades genom att tre replikat med ca 1 gram av vardera 

obehandlad och behandlad aska vägdes och fylldes i små glasbehållare som skickades till Dan 

Boström på Umeå universitet som genomförde en XRD-analys. XRD data samlades in med en Bruker 

D8Advance diffraktometer i θ – θ mode, Bragg-Brentano geometri, Cu Kα strålning och en Våntec-1 

linjedetektor. Addering av ett antal kontinuerliga mätningar (scan) genomfördes under mer än 4 

timmar och god statistisk upplösning erhölls av de insamlade diffraktogrammen. Därefter användes 

PDF-2 databasen [35] tillsammans med Bruker utvärderingsprogram [36] och en kvalitativ 

utvärdering genomfördes på insamlat data. Därefter genomfördes en semi-kvantitativ utvärdering av 

de i askorna ingående kristallina föreningarna med hjälp av Rietveld teknik [37] och startstrukturer 

från ICSD [38]. 

Askans härdningsegenskaper analyserades utifrån metoden för härdningskontroll som hämtats från 

Bilaga 1 i Skogsstyrelsens rekommendationer [1]. 500 gram aska i respektive obehandlad och 

behandlad form vägdes upp var för sig och siktades i en fyra mm sikt. Partiklarna med en diameter av 

<4 mm valdes ut för vidare analys. Tio aluminiumbägare vägdes, märktes och fylldes med ca 50 gram 

siktad aska, fem med obehandlad och fem med behandlad aska. Bägarna ställdes i värmeskåp i 105 

°C tills dess konstant vikt uppnåddes.  Utifrån viktförändringen beräknades torrhalten på askan. 

När torrhalten var känd vägdes tre nya replikat á 25 gram aska i respektive obehandlad och 

behandlad form upp i 250 ml E-kolvar av glas. Utifrån beräkningar av torrhalten vägdes och tillsattes 

avjonat vatten i E-kolven så att spädningen blev en del torr aska till fem delar vatten. E-kolven 

förslöts med filterkork. Blandningen ställdes sedan på magnetomrörare under en timme, och 

filtrerades därefter med filtrerpapper Munktell 00M. Mätningar av pH, elektrisk konduktivitet och 

temperatur gjordes i klarlösningen. 
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9 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultaten från de genomförda analyserna. 

9.1 Grundämnen i aska 
Tabell 7 visar mängden av näringsämnen och spårämnen i askan i både obehandlad och behandlad 

form, jämfört med gränsvärden från Skogstyrelsens rekommendationer för högsta respektive lägsta 

halt. (Se Appendix A för hela analysresultatet.) Alla näringsämnen i askan finns i tillräckligt höga 

koncentrationer och alla spårämnen finns i tillräckligt låga koncentrationer i både obehandlad och 

behandlad aska för att uppnå Skogsstyrelsen uppsatta rekommendationer för spridningsbar aska. 

Askan som analyserats skulle därmed kunna spridas i skogsmark enligt Skogsstyrelsens 

rekommendationer. 

Tabell 7. Resultatet från MG-2 analysen hos ALS. Halten av respektive ämne i obehandlad och behandlad aska 
presenteras och jämförs med högsta respektive lägsta halt från Skogsstyrelsens rekommendationer. 

Parameter Obehandlad Behandlad 
Högsta 
halt 

Lägsta 
halt 

Enhet 

CaO 406 299   125 g/kg TS 

K2O 75,4 61,6   30 g/kg TS 

MgO 80,1 58,4   15 g/kg TS 

P2O5 39,5 28   7 g/kg TS 

As < 3 < 3 30   mg/kg TS 

B1 308 243 800   mg/kg TS 

Cd 12,9 9,82 30   mg/kg TS 

Cr 70,3 54,6 100   mg/kg TS 

Cu 115 90,4 400   mg/kg TS 

Hg < 0,01 < 0,01 3   mg/kg TS 

Ni 19,7 14,6 70   mg/kg TS 

Pb 13,1 10,2 300   mg/kg TS 

V 8,22 6,18 70   mg/kg TS 

Zn 1210 871 7000 0,5 mg/kg TS 

S1 6670 5650     mg/kg TS 
1
 Hos ALS icke ackrediterad analys. 

Förändring i svavelhalt mellan obehandlad och behandlad aska beräknades till en minskning på ca 15 

%, medelvärdet på förändringen för alla övriga ämnen i Tabell 7 beräknades till en minskning på 24 

%. Halten LOI (Loss On Ignition) ökar med 113 % från 15 % TS till 35,2 % TS. 

9.2 Skaktest + analys av lakvatten 
Tabell 8 visar resultatet från analys av lakvatten från askan, jämfört med kriterier på avfall från 

Naturvårdsverkets författningssamling [29]. I tabellen är de värden som överskrider gränsen för Inert 

avfall fetmarkerade. (Se Appendix B för hela analysresultatet.) 

Behandlingen med biogas har visat sig ha olika inverkan på urlakningen av de ämnen som 

analyserats. Urlakningen för Se, Zn, Cl- och F-, går från att klassas som Icke-farligt avfall till Inert avfall 

efter karbonatiseringen. Urlakningen för Cr, Mo och SO4
2- sjunker men inte tillräckligt för att 

underskrida gränsen till Inert avfall. Urlakningen för Ba, Cd och Pb sjunker, och är inom gränsen för 
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Inert avfall både före och efter behandling. Urlakningen för Cu, Hg och Ni är i princip oförändrad 

medan den för As och Sb ökar, men är dock fortfarande under gränsen för Inert avfall. 

Tabell 8. Resultat från analys av lakvatten (L/S =10 l/kg) hos ALS. Halten av respektive ämne i obehandlad och behandlad 
aska presenteras och jämförs med avfallskriterier från Naturvårdsverket. 

Element 

Obehandlad Behandlad 

Klassificering 

Inert avfall 
Icke-farligt 

avfall 
Farligt 
avfall 

L/S = 10 l/kg L/S = 10 l/kg 
L/S = 10 

l/kg 
L/S = 10 

l/kg 
L/S = 10 

l/kg 

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

As <0,007 0,048 0,5 2 25 

Ba 5,5 0,0405 20 100 300 

Cd 0,00272 0,00146 0,04 1 5 

Cr 3,01 2,62 0,5 10 70 

Cu 
0,0268 <0,03 2 50 100 

Hg <0,0002 <0,0002 0,01 0,2 2 

Mo 1,25 0,958 0,5 10 30 

Ni <0,006 <0,006 0,4 10 40 

Pb 
0,286 <0,003 0,5 10 50 

Sb <0,002 0,0321 0,06 0,7 5 

Se 0,133 0,0669 0,1 0,5 7 

Zn 8,68 <0,02 4 50 200 

Cl- 1360 592 800 15 000 25 000 

F- <13 <3 10 150 500 

SO4
2- 17 400 13 700 1 000 20 000 50 000 

       

9.3 XRD-analys 
Tabell 9 visas de identifierade kristallina faserna i askan. Resultatet är ett medelvärde för de tre 

replikaten och är angett i viktprocent.(Se hela resultatet i Appendix C.) Tabellen visar en tydlig 

reducering av andelen CaO, MgO, Ca3Mg(SiO4)2 och Ca7Mg(SiO4)4 från den obehandlade askan till den 

behandlade. Även Ca(OH)2 minskar något. Den största ökningen syns i andelen CaCO3, som ökar från 

13 viktprocent i den obehandlade askan till 57 viktprocent i den behandlade. Även andelen 

CaMg(CO3)2, CaSO4x2H2O och K2SO4 ökar efter behandling.  
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Tabell 9. Resultatet från XRD-analysen av obehandlad- och behandlad aska. Resultatet är angivet i viktprocent och är ett 
medelvärde från tre analyser. 

Kristallin fas 
Viktprocent Konfidensintervall 

Obehandlad Behandlad Behandlad Obehandlad 

Quartz SiO2 1 1 0,53   

Lime CaO 16 1   1,92 

Periclase MgO 14 0   0,92 

      Portlandite Ca(OH)2 7 0   0,53 

Brucite Mg(OH)2 0 0 0,53   

      Calcite CaCO3 13 57 0,92 1,60 

Dolomite CaMg(CO3)2 0 11 1,85   

  CaK2(CO3)2 2 0     

      Anhydrite CaSO4 2 3 1,07 0,53 

Bassanite CaSO4x0.5H2O 2 0   1,41 

Gypsum CaSO4x2H2O 0 5 0,53   

Arcanite K2SO4 9 13 1,92 0,53 

Aphtitialite K3Na(SO4)3 1 0   0,53 

      Larnite CaSiO4 9 5 0,92 2,33 

Merwinite Ca3Mg(SiO4)2 13 4 0,53 0,53 

Bredigite Ca7Mg(SiO4)4 11 1 0,53 0,92 

Maghemite Fe2O3 1 0     

 

De kristallina faser som identifierats i detta arbete kan delas in i fem olika grupper, dessa förklaras 

närmare nedan. 

9.3.1 Oxider 

I gruppen oxider ingår SiO2, CaO och MgO. CaO och MgO är extremt vattenbenägna, och reagerar 

med vattnet i luften och övergår till hydroxider [5]. 

9.3.2 Hydroxider 

I gruppen hydroxider ingår Ca(OH)2 och Mg(OH)2. Efter reaktionen mellan CaO och vatten bildas 

Ca(OH)2, som i vardagligt språk benämns släkt kalk. Ca(OH)2 reagerar sedan med CO2 i biogasen och 

bildar karbonater [5].  

9.3.3 Karbonater 

I gruppen karbonater ingår CaCO3, CaMg(CO3)2 och CaK2(CO3)2. Karbonater är mindre reaktiva än 

oxider och hydroxider, och har ett lägre pH [5]. 

9.3.4 Sulfater 

I gruppen sulfater ingår CaSO4, CaSO4x0.5H2O, CaSO4x2H2O (gips), K2SO4 och K3Na(SO4)3. 

CaSO4x0.5H2O absorberar vatten och övergå till CaSO4x2H2O (gips) [5]. 
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9.3.5 Mineraler 

I grupper mineraler ingår CaSiO4, Ca3Mg(SiO4)2, Ca7Mg(SiO4)4 och Fe2O3 [5]. Dessa mineraler återfinns 

ofta i aska, och enligt Boström ses ofta en minskning av Ca3Mg(SiO4)2 och Ca7Mg(SiO4)4 vid 

inblandning av jord i askan. Teorin bakom detta skulle enligt Boström kunna bero på att CO2 och H2O 

reagerar och bildar kolsyra, vilket leder till en något surare miljö där mineralerna inte är stabila och 

de vittrar sönder. Av de sönderfallande mineralerna bildas troligen hydroxider (Ca(OH)2 och Mg(OH)2) 

som i sin tur kan reagera med CO2 och bilda karbonater, som bidrar till en mer kalkande effekt i askan 

[30]. 

9.4 Härdningskontroll 

9.4.1 Bestämning av torrhalt 

Figur 1 visar torrhalten i askan, i både obehandlad och behandlad form. Som staplarna visar hade den 

behandlade askan något lägre torrhalt än den obehandlade.  

 

Figur 1. Torrhalten på askan i obehandlad och behandlad form. Felstaplarna representerar ett konfidensintervall med 
konfidensgraden 95 %. 

9.4.2 Mätning av elektrisk konduktivitet och pH 

Figur 2 och Figur 3 visar konduktivitet och pH på askan, i både obehandlad och behandlad form. 

Konduktiviteten minskar kraftigt efter behandling och pH värdet minskar med ca 3 enheter. (Se hela 

resultatet i Appendix D.) 
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Figur 2. Konduktivitet på askan i obehandlad och behandlad form. Felstaplarna representerar ett konfidensintervall med 
konfidensgraden 95 %. 

 

Figur 3. pH-värdet på askan i behandlad och obehandlad form. Felstaplarna representerar ett konfidensintervall med 
konfidensgraden 95 %. 
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10 Diskussion 
Resultaten visar att askans förutsättningar att återföras till skogsmark är goda även efter att ha 

uppgraderat biogasen. De näringsämnen som askan bör innehålla utifrån Skogsstyrelsens 

rekommendationer finns i tillräckligt mängd med god marginal. Även rekommendationerna för 

högsta halt av spårämnen uppfylls med god marginal i askan, både innan och efter behandling med 

biogas. Att halten näringsämnen och spårämnen minskar mellan obehandlad och behandlad aska 

beror på upptaget av CO2 från biogasen, och att halten av LOI (Loss On Ignition) höjs, där innehållet 

består av vatten och koldioxid, det sker alltså en utspädning av askan vid upptag av CO2. Ökningen av 

LOI sker oavsett metod för karbonatisering, och är alltså inget unikt för karbonatisering med biogas. 

Resultatet från MG-2 analysen hos ALS innefattar fler ämnen än de som finns med i Skogsstyrelsens 

rekommendationer över näringsämnen och spårämnen.(Se Appendix A för hela analysrapporten.) De 

ämnen som valts ut till rekommendationerna är de som oftast finns i högre halter och de som 

signalerar att föroreningar från t.ex. färg eller impregnering från returvirke finns i bränslet. Vissa 

ämnen som inte finns med i rekommendationerna kan även de vara skadliga i höga halter. 

Skogsstyrelsen bedömer emellertid att det är mindre sannolikt att askan skulle vara förorenad med 

något sådant ämne utan att samtidigt vara förorenad med något av de ämnen som finns med [39]. 

Det finns dock möjlighet att via kontakt med Skogsstyrelsen kontrollera vilka naturliga variationer 

som finns i okontaminerade bioaskor på ett större antal grundämnen än de som angivits gränsvärden 

för. Så gjordes i denna studie. Inget av de övriga ämnen i askan låg nära gränsen för högsta halt av 

spårämnen för återföring till skogsmark. 

Hur mycket svavel som tagits upp av askan från biogasen är svårt att beräkna, dels är upptaget 

mycket litet i jämförelse med upptaget av koldioxid, och dels är det svårt att utläsa från resultatet, 

eftersom det ser ut som att det snarare är mindre svavel i askan efter behandling i och med 

utspädningseffekten som karbonatiseringen medför. Som en uppskattning av svavelupptaget har 

dock ett medelvärde beräknats på förändringen i innehåll av alla övriga ämnen från MG-2- analysen. 

Detta värde uppgick till 24 % och förändringen i innehåll av svavel till 15 %. Trots att detta resultat 

inte är säkert på grund av att analysen på svavel är ett icke ackrediterat ämne hos ALS i Luleå, och 

jämförelsen med de övriga ämnena innefattar flera felkällor ger det ändå en indikation på att 

utspädningen av svavel är mindre efter karbonatiering än för alla de övriga ämnena, och tolkas därför 

som att askan tar upp svavel från biogasen. Denna indikation stämmer överens med resultatet från 

de analyser som Andersson gjort på biogasen som uppgraderat askan [34], och resultatet kan tolkas 

som mer pålitligt. Att halten svavel ökar i askan medför inga negativa effekter i avseende på 

askåterföring, eftersom svavel är ett näringsämne [6] är det inte skadligt för skogsmarken [39]. 

I Tabell 10 ses en sammanställning över hur urlakningen förändrats från obehandlad aska till 

behandlad aska, och askan som använts i detta arbete jämförs med de referenser som beskrivits. De 

tomma rutorna betyder att ämnet antingen inte är analyserat eller att urlakningen är oförändrad. 
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Tabell 10. Sammanställning över förändringen av urlakningen av näringsämnen och spårämnen mellan obehandlad aska 
och karbonatiserad aska. Askan som använts i detta arbete jämfört med de referenser som beskrivits. ↓ = Minskad 
urlakning, ↑ = Ökad urlakning, ↔ = oförändrad urlakning.  

 

Resultatet från analysen på lakvattnet visar på ett liknande resultat som Mostbauer et al och 

Mostbauer and Lenz, där urlakningen av Al, Pb och Zn minskar tydligt, oförändrad för Cu och ökad 

urlakning av Sb [27]. Till skillnad från dessa referenser minskar dock urlakningen av Mo i detta 

arbete. Resultaten visar även på en tydlig reduktion i urlakningen av bl.a. Ca, K, Na, Ba, S och Cl-, där 

tidigare studier i vissa fall visat på ökad urlakning av K och endast en liten påverkan i urlakning av Ca 

och Na [23]. Övriga resultat som står ut från de övriga är ökad urlakning av B, Co och V. Dessa ämnen 

tas dock inte upp av ovan nämna källor, så jämförelse med tidigare studier kan inte göras över dessa.  

Skillnaden i resultaten från laktesten i denna studie och tidigare gjorda försök kan bero på flera olika 

faktorer, sammansättningen i ursprungsaskan, hur de ämnen som finns i askan är bundna och 

analysmetod och val av laboratorium. Den senare motbevisas dock av Li et al som efter analyser på 6 

olika askor inte kunde se något tydligt samband i hur urlakningen påverkades av karbonatisering, 

även fast analyserna gjordes av samma laboratorium [26]. 

Eftersom endast ett replikat analyserades kan ingen standardavvikelse beräknas. För att erhålla ett 

mer korrekt resultat bör fler replikat analyseras, men det fanns dock inte möjlighet att analysera mer 

än ett replikat i detta arbete. 

Sammansättningen i bottenaska och flygaska/APC skiljer sig åt, men resultaten från tidigare studier 

antyder inte på några samband även om askorna delas in i dessa grupper. Det är endast minskad 

urlakning av Pb som stämmer överens i alla studier som jämförts. 

Ämnen bundna på olika sätt lakar ur olika snabbt och olika lätt. Detta har därför stor påverkan på 

resultatet. För att kunna se tydligare samband mellan karbonatisering och urlakning skulle därför 

Referens Asktyp Al Ca Cd Cl Cr Cu K Mo Na Pb Sb SO4
2- Zn

Detta arbete
Flyg-och 

bottenaska
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↔ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓

Mostbauer et al 

(2013)
Bottenaska ↓ ↔ ↑ ↓ ↑ ↓

Mostbauer and 

Lenz (2007)
↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

Baciocchi et al 

(2009)
APC-aska ↔ ↓ ↑ ↔ ↓ ↑ ↓

Bone et al (2003) Bottenaska ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

Bone et al (2003) Flygaska ↓ ↑ ↓ ↓ ↓

Li et al (2007)
Flygaska 

(sex olika)
↑↓↔ ↓↔ ↓ ↑↓↔↑↓↔

Fernandes Bertos 

et al (2004)
Bottenaska ↔ ↓ ↑ ↓

Fernandes Bertos 

et al (2004)
Flygaska ↓ ↓ ↓ ↓
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analyser behöva göras där sammansättningen i askan och hur ämnen är bundna tas med som 

parametrar i försöken. 

Skillnaden i hur askan påverkas beroende på om det är biogas eller enbart CO2-gas som används vid 

accelererad karbonatisering har inte studerats. Detta borde dock inte påverka urlakningen, eftersom 

askan tar upp CO2 i båda metoderna och reaktionerna för härdningen ser ut på lika sätt.    

Eftersom Skogsstyrelsen inte har några riktvärden för urlakning kan man utifrån analyserna inte dra 

några slutsatser om hur bra askan lämpar sig för spridning i skogsmark, varken före eller efter 

behandling med biogas. Det finns däremot föreskrifter att askåterföring inte får skada flora och 

fauna, och för hög urlakning riskerar att ge brännskador på marken. Resultatet jämfördes därför med 

riktlinjer för avfallsklassificering för att få en uppfattning om hur hög urlakningen var. I den 

behandlade askan var det endast tre av 15 ämnen som urlakningen överskred gränsen för att askan 

ska klassas som Inert avfall. I alla tre ämnen var dock det analyserade värdet närmare gränsen för 

Inert avfall än för Icke-farligt avfall, och urlakningen bör därför inte vara något hinder för att återföra 

askan till skogen. 

Den elektriska konduktiviteten är ett annat mått på urlakning, konduktiviteten minskar kraftigt efter 

karbonatisering vilket syns tydligt i resultatet och stämmer överens med tidigare studier. Detta är ett 

kvitto på att askan härdar vid behandling och att den är mer stabil och att upplösningshastigheten 

minskar [1]. De gränsvärden som Skogsstyrelsen satt upp angående elektrisk konduktivitet på 

spridningsbar aska uppnås inte på obehandlad aska, däremot minskar värdet kraftigt så att den 

behandlade askan ligger långt under gränsvärdet. Utifrån detta resultat finns det inte några 

invändningar på att aska som använts till uppgradering av biogas inte skulle kunna spridas i 

skogsmark. Karbonatisering medför även en minskning av pH-värdet, vilken betyder att askan blir 

mindre basisk, och risken för brännskador på växter i samband med askåterföring minskar kraftigt. 

Enligt bilaga 1 i Skogsstyrelsens rekommendationer för askåterföring [1] ska destillerat vatten 

användas till utblandningen av askan. Det står även skrivet att blandningen ska filtreras med 

filterpapper Munktell 3. Orsakat av att dessa material inte fanns tillgängliga i labbet på Processum 

användes istället avjonat vatten och filterpapper Munktell 00M. Skillnaden på dessa båda redovisas i 

Appendix E. Hur detta påverkar avläsning av pH och elektrisk konduktivitet i klaslösningen är inte 

känt. Skogsstyrelsen har inte någon tydlig beskrivning över valet av vatten och filterpapper, och är 

något som skulle behövas utredas för att undersöka hur stor skillnad valet av material gör för 

resultatet.  

Resultatet från XRD-analysen indikerar även det att askan har härdat vid behandling med biogas, i 

och med den tydliga minskningen av CaO och ökningen av CaCO3 i askan. Att askan härdat 

fullständigt bekräftas i och med att det är i princip slut på CaO och MgO i den behandlade askan, och 

det finns därmed ingen möjlighet för askan att ta upp med CO2. Detta resultat är i linje med vad 

teorin säger, att askan tar upp CO2 från biogasen och omvandlar hydroxider till karbonater [11].  

Resultatet antyder på att även den obehandlade askan börjat härda, då även den innehåller små 

mängder av CaCO3. Detta är ett bevis på att accelererad karbonatisering påverkar askan på samma 

sätt som om den får självhärda, men processen är mycket snabbare. Det finns då möjlighet att spara 

resurser eftersom askan inte behöver lagras utomhus under lång tid utan blir spridningsbar direkt 
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efter behandling. Detta bidrar även till att hanteringen av askan minskar och därmed även 

hanteringskostnaden.  

Åsikterna om askan bör genomgå en förädling och formas till t.ex. pellet eller granuler är delade. 

Henrik Perdersen, VD på Askungen Vital AB, säger att det inte är nödvändigt att göra något mer än 

att låta askan självhärda på hög och sedan krossa den. Askungen Vital AB har i sin verksamhet ägnat 

sig åt just askåterföring med krossaska i ca 10 år och stöter väldigt sällan på aska som är problematisk 

att sprida [40]. Gunnar Thelin, Ecobalans, är mer positiv till att askan förädlas efter härdning. Han 

säger att krossaska innehåller mer vatten än granulerad/pelleterad aska, och bidrar till mer 

skrymmande transporter. Han säger dock att det är svårt, om inte omöjligt, att få lönsamhet i att 

granulera aska. Och att granuleringen i så fall måste vara helt automatiserad för att det ska vara 

möjligt. [41] 

Eftersom askåterföring med krossaska fungerar i praktiken är det svårt att se hur en eventuell 

förädling av askan till pellets eller granuler skulle kunna finansieras, eftersom ekonomin redan idag är 

ett stort problem för att askåterföring ska ta fart i skogsindustrin. Även om transporterna minskas för 

pellet och granuler är utrymmet litet i ekonomin. Dessutom har tidigare studier inte kunnat styrka 

fördelarna med att förädla askan till pellet med avseende på urlakning [32] [33], och det är därför 

svårt att motivera det ekonomiskt dyrare alternativet med förädling. 

Även om resultatet visar att det utan problem skulle fungera att karbonatisera aska med biogas, och 

på så vis även uppgradera biogas till fordonsbränsle, är den stora frågan hur detta skulle kunna 

fungera praktiskt. Andersson säger att det finns stor outnyttjad potential för biogasproduktion på 

gårdsnivå, och att dessa är potentiella kandidater till att använda aska för att uppgradera biogasen 

för att använda gasen till egna fordon [34]. Den praktiska frågan, hur askan ska fraktas från de stora 

värmeverken ut till gårdarna och sedan tillbaka till en lämplig skog för att användas som 

näringskompensation måste dock lösas innan det kan bli verklighet. Ett förslag på hur det skulle 

kunna ske är att en tredje part säljer tjänsten att hämta askan hos värmeverken och uppgradera 

biogasen från producenterna, som sedan får tillbaka uppgraderad gas. Askan som använts kan sedan 

säljas till företag som utför askåterföring åt skogsägare. Per Odén på Ragn-Sells säger att konceptet 

låter intressant och att det absolut kan vara möjligt, men att det dock är nödvändigt att först sätta 

upp en ekonomisk kalkyl där alla parametrar tas med [42]. 

11 Slutsats 
 Askan som studerats i detta arbete är godkänd utifrån Skogsstyrelsens rekommendationer 

att spridas i skogen efter behandling med biogas. 

 Några tydliga samband i hur askans urlakningsegenskaper påverkas vid behandling av biogas 

kunde inte fastställas. 

 Askan härdar vid behandling av biogas. 

12 Förslag på fortsatta studier  
För vidare studier skulle liknande försök kunna göras på flera olika askor där fokus ligger på hur 

askans sammansättning ser ut innan behandling och utifrån det hitta samband om hur 

urlakningsegenskapernas påverkas. 
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För att undersöka möjligheten att storskaligt använda sig av denna metod skulle en ekonomisk kalkyl 

behöva utföras där alla parametrar och förutsättningar för bland annat användbar aska, aktuell 

biogas, transportmöjligheter, uppgraderingsanläggningens utformning och potentiella kunder för 

spridningsbar aska behandlas och analyseras. 

13 Litteraturförteckning 
 

[1]  Skogsstyrelsen, Rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring, Jönköping: 

Skogsstyrelsens förlag, 2008.  

[2]  Svenska EnergiAskor AB, ”GROT-uttag och Askåterföring -tillvägagångssätt, rekommendationer, 

effekter,” EU-Life-projektet Recash. 

[3]  K. Windelhed, ”Askåterföring - typlösning omfattande befuktningsanläggning och 

valspelletering,” Värmeforsk, Stockholm, 1998. 

[4]  S. Andersson, H. Eriksson och J. Stendahl, ”Slutrapport från arbetet med aktörsrådet kring 

askåterföring,” Skogsstyrelsen, 2014. 

[5]  E. W. Russell och A. Wilde, Russell´s Soil Conditions & Plant Growth, 11:e red., London: Longman 

Group Limited, 1973.  

[6]  J. Eriksson, S. Dahlin, I. Nilsson och M. Simonsson, Marklära, Lund: Studentlitteratur AB, 2001.  

[7]  C. Tiberg, S. Olsson, G. Thelin, G. Egnell och B. Hånberg, ”Miljöbedömning av askor - 

Kursutveckling av SGI och SLU i samarbete,” Rapport 1061. Värmeforsk, Stockholm, 2008. 

[8]  D. Boström, C. Boman, J. Fagerström, M. Broström och R. Backman, ”De viktigaste askbildande 

elementen och distributionen av dessa i primär skogsbiomassa.,” Bulletin 2 (av 6) publicerad på 

forestpower.net, Umeå, 2011. 

[9]  B.-M. Steenari och O. Lindqvist, ”Stabilisation of biofuel ashes for recycling to forest soil,” 

Biomass and Bioenergy Vol. 13, pp. 39-50, 22 Maj 1997.  

[10]  A.-K. Hjalmarsson, H. Bjurström och K. Sedendahl, ”Fjärrvärmeföreningen-Handbok för 

restprodukter från förbränning,” ÅF-Energikonsult Stockholm AB, Stockholm, 1999. 

[11]  B.-M. Steenari, L. Karlsson och O. Lindqvist, ”Evaluation of the leaching characteristics of wood 

ash and the influence of ash agglomeration,” Biomass and Bioenergy 16, pp. 119-136, 1999.  

[12]  S. Emilsson, Handbok- Från skogsbränsleuttag till askåterföring, Skogsstyrelsen, 2006.  

[13]  ”Skogsstyrelsen.se,” [Online]. Available: 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Avverkning-och-



 Examensarbete i Energiteknik 30 hp 
 Stina Kristoffersson  
 

25 
 

virkesmatning/Avverkning-och-virkesmatning/. [Använd 13 Maj 2015]. 

[14]  U. Sikström och S. Jacobson, ”Askåterföring till skogsmark - tillväxtrevision av fältförsök,” 

Värmeforsk, Stockholm, 2007. 

[15]  U. Sikström, L. Högbom, S. Jacobson och E. Ring, ”Askåterföring efter skogsbränsleuttag på 

bördig skogsmark i södra Sverige – anläggning av två fältförsök,” Värmeforsk, Stockholm, 2012. 

[16]  S. Jacobson, H. Lundström, S. Nordlund, U. Sikström och F. Pettersson, ”Is tree growth in boreal 

coniferous stands on mineral soils affected by the addition of wood ash?,” Skogforsk, Uppsala, 

2014. 

[17]  S. Jacobson, ”Addition of stabilized wood ashes to Swedish coniferous stands on mineral soils – 

effects on stem growth and needle nutrient concentrations.,” Silva Fennica (37), pp. 437-450, 24 

Juni 2003.  

[18]  S. Jacobson, ”Fertilization to increase and sustain tree growth in coniferous stands in Sweden,” 

Doctoral thesis, Silvestria 217, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 34 pp., 2001. 

[19]  O. Rosenberg, T. Persson, L. Högbom och S. Jacobson, ”Effects of wood-ash application on 

potential carbon and nitrogen mineralisation at two forest sites with different tree species, 

climate and N status,” Forest Ecology and Management, pp. 511-518, 6 Maj 2010.  

[20]  M. Persson, O. Jänsson och A. Wellinger, ”Biogas Upgrading to Vehicle Fuel Standards and Grid 

Injection,” IEA Bioenergy Task 37 - Energy from Biogas and Landfill Gas, 2006. 

[21]  ”Biogasportalen - Fordonsgas,” 5 December 2014. [Online]. Available: 

http://biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Anvandning/Fordonsgas. [Använd 17 Maj 

2015]. 

[22]  J. Andersson, ”Uppgradering av biogas med aska från trädbränslen,” Uppsala, 2013. 

[23]  R. Baciocchi, G. Costa, E. Di Bartolomeo, A. Polettini och R. Pomi, ”The effects of accelerated 

carbonation on CO2 uptake and metal release from incineration APC residues,” Waste 

Management 29, vol. 29, pp. 2994-3003, 22 Augusti 2009.  

[24]  B. Bone, K. Knox, A. Picken och H. Robinson, ”The effect of carbonation on leachate quality from 

landfilled Municipal Solid Waste (MSW) incinerator residues,” In: Christensen, T.H., Cossu, R., 

Stegmann, R. (Eds.), Proceedings Sardinia 2003, Ninth International Waste Management and 

Landfill Symposium (on CD ROM), 2003.  

[25]  C. Fernández Bertos, X. Li, S. J. R. Simons, C. D. Hills och P. J. Carey, ”Investigation of accelerated 

carbonation for the stabilisation of MSW incinerator ashes and the sequestration of CO2,” Green 

Chem 6, pp. 428-436, 18 Augusti 2004.  

[26]  X. Li, M. Ferna´ndez Bertos, C. D. Hills, P. J. Carey och S. Simon, ”Accelerated carbonation of 



 Examensarbete i Energiteknik 30 hp 
 Stina Kristoffersson  
 

26 
 

municipal solid waste incineration fly ashes,” Waste Management 27, pp. 1200-1206, 2 Oktober 

2007.  

[27]  P. Mostbauer, L. Lombardi, T. Olivieri och S. Lenz, ”Pilot scale evaluation of the BABIU process – 

Upgrading of landfill gas or biogas with the use of MSWI bottom ash,” Waste Management 34, 

vol. 34, pp. 125-133, 2014.  

[28]  Naturvårdsverket, ”Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för 

mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; NFS 2004:10,” 2004. 

[29]  Naturvårdsverket, ”Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:10,” 2004. 

[30]  D. Boström, Interviewee, [Intervju]. 29 April 2015. 

[31]  Svenska EnergiAskor, ”Aska - Innehåll och härdning,” EU-Life-projektet Recash, 2006. 

[32]  P.-E. Larsson, ”Lakning av vedaska,” Rapport 1229. Värmeforsk, Stockholm, 2012. 

[33]  M. Mahmoudkhani och H. Theliander, ”Långsamupplösande askpellets - en jämförande studie av 

olika alternativ,” Rapport 880. Värmeforsk, Stockholm, 2004. 

[34]  J. Andersson, Interviewee, Biträdande forskare, Miljö, JTI Uppsala. [Intervju]. 30 Mars 2015. 

[35]  ”PDF-2,” ICDD (International Centre For Diffraction Data) 12 Campus Boulevard Newtown 

Square, PA 19073-3273 U.S.A, 2010. 

[36]  ”DIFFRAC.EVA.,” Bruker AXS Gmbh, Karlsruhe, Germany , 2013. 

[37]  ”TOPAS,” Bruker AXS Gmbh, Karlsruhe, Germany , 2013. 

[38]  ”ICSD,” Inorganic Crystal Structure Database Online (ICSD Web) , Fachinformationzentrum 

Karlsruhe (FIZ Karlsruhe), 2015. 

[39]  H. Eriksson, Interviewee, Skogsstyrelsen. [Intervju]. 11 Maj 2015. 

[40]  H. Perdersen, Interviewee, VD Askungen Vital AB. [Intervju]. 2015. 

[41]  G. Thelin, Interviewee, Ecobalans. [Intervju]. 26 Januari 2015. 

[42]  P. Odén, Interviewee, Ragn-Sells. [Intervju]. 20 Maj 2015. 

 

 

  



 Examensarbete i Energiteknik 30 hp 
 Stina Kristoffersson  
 

A 
 

Appendix A – Resultat från MG-2 analys 
 

Tabell A 1. Resultat från MG-2 analys hos ALS. 

Parameter Obehandlad Behandlad Mätosäkerhet (±) Enhet 

TS* 99,4 94,7   % 

SiO2 13,4 9,67 2 % TS 

Al2O3 1,39 1,06 0,24 % TS 

CaO 40,6 29,9 6,8 % TS 

Fe2O3 1,42 1,04 0,27 % TS 

K2O 7,54 6,16 1,5 % TS 

MgO 8,01 5,84 1,66 % TS 

MnO 1,79 1,36 0,24 % TS 

Na2O 0,223 0,186 0,042 % TS 

P2O5 3,95 2,8 0,62 % TS 

TiO2 0,0678 0,0433 0,0139 % TS 

Summa* 78,4 58,1   % TS 

LOI 1000° 15 35,2 0,05 % TS 

As <3 <3   mg/kg TS 

B* 308 243   mg/kg TS 

Ba 2740 2060 454 mg/kg TS 

Be <0,5 <0,5   mg/kg TS 

Cd 12,9 9,82 2,3 mg/kg TS 

Co 11 8,53 2,5 mg/kg TS 

Cr 70,3 54,6 12,6 mg/kg TS 

Cu 115 90,4 25 mg/kg TS 

Hg <0,01 <0,01   mg/kg TS 

Mo* 2,66 2,14   mg/kg TS 

Nb <5 <5   mg/kg TS 

Ni 19,7 14,6 4,9 mg/kg TS 

Pb 13,1 10,2 3,9 mg/kg TS 

S* 6670 5650   mg/kg TS 

Sc 1,04 <1 0,44 mg/kg TS 

Sn* 1,16 0,814   mg/kg TS 

Sr 766 583 122 mg/kg TS 

V 8,22 6,18 1,19 mg/kg TS 

W <50 <50   mg/kg TS 

Y 3,05 2,31 0,44 mg/kg TS 

Zn 1210 871 237 mg/kg TS 

Zr 37,9 32,1 9,5 mg/kg TS 
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Appendix B – Resultat från analys på lakvatten 

 

Tabell B 1. Resultat från analys av lakvatten (L/S =10 l/kg) hos ALS. 

   

Analys Obehandlad Behandlad Enhet

TS innan lakning 99,1 98,3 %

Invägning 176,5 178,1 g

Volym tillsatt 1400 1400 ml

Volym efter filtrering ml

Ca 5130 30,5 mg/kg TS

Fe < 0,05 < 0,09 mg/kg TS

K 34100 25200 mg/kg TS

Mg < 2 216 mg/kg TS

Na 868 223 mg/kg TS

Al 1,33 < 0,02 mg/kg TS

As < 0,007 0,048 mg/kg TS

B 19,5 55,5 mg/kg TS

Ba 5,5 0,0405 mg/kg TS

Cd 0,00272 0,00146 mg/kg TS

Co 0,000962 0,00205 mg/kg TS

Cr 3,01 2,62 mg/kg TS

Cu 0,0268 < 0,03 mg/kg TS

Hg < 0,0002 < 0,0002 mg/kg TS

Mn 0,0559 0,0287 mg/kg TS

Mo 1,25 0,958 mg/kg TS

Ni < 0,006 < 0,006 mg/kg TS

Pb 0,286 < 0,003 mg/kg TS

Sb < 0,002 0,0321 mg/kg TS

Se 0,133 0,0669 mg/kg TS

V 0,00396 0,506 mg/kg TS

Zn 8,68 < 0,02 mg/kg TS

S 5570 4130 mg/kg TS

pH 12,8 10,2

Kond. 1970 428 mS/m

DOC 22,2 < 30 mg/kg TS

Cl- 1360 592 mg/kg TS

F- < 13 < 3 mg/kg TS

SO4
2-

17400 13700 mg/kg TS
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Appendix C – Resultat från XRD-analys 

 

Tabell C 1. Resultat från XRD-analys av obehandlad- och behandlad aska. Resultatet är angivet i viktprocent. 

   

Obehandlad #1 Obehandlad #2 Obehandlad #3 Behandlad #1 Behandlad #2 Behandlad #3

Quartz SiO2 1 1 2 1 1 1

Lime CaO 1 1 1 18 17 14

Periclase MgO 0 0 0 15 14 13

Portlandite Ca(OH)2 0 0 0 8 7 7

Brucite Mg(OH)2 0 0 1 0 0 0

Calcite CaCO3 58 56 57 14 14 11

Dolomite CaMg(CO3)2 13 11 9 0 0 0

CaK2(CO3)2 0 0 0 2 2 2

Anhydrite CaSO4 2 2 4 2 2 3

Bassanite CaSO4x0.5H2O 0 0 0 0 2 3

Gypsum CaSO4x2H2O 4 5 5 0 0 0

Arcanite K2SO4 12 15 11 9 8 9

Aphtitialite K3Na(SO4)3 0 0 0 1 1 2

Larnite CaSiO4 4 6 5 6 9 11

Merwinite Ca3Mg(SiO4)2 4 3 4 12 13 13

Bredigite Ca7Mg(SiO4)4 1 0 1 12 10 11

Maghemite Fe2O3 0 0 0 1 1 1

Kristallin fas
Viktprocent
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Appendix D – Resultat från härdningskontroll 
 

Tabell D 1. Resultat från härdningskontroll på obehandlad och behandlad aska. 

 

  

Konduktivitet Temperatur

[mS/cm] [°C]

1 13,1 5060 20,8

2 13,12 5190 20,6

3 13,1 5020 20,6

4 10,27 1504 21,1

5 10,23 1501 21,4

6 10,29 1499 21,5

Kontroll 5,49 0,67 21,4

O
b

eh
an

d
la

d

B
eh

an
d

l

ad

Replikat pH
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Appendix E – Munktell filterpapper 

Skillnaden i filterpapper Munktell 00M och Munktell 3. 

Tabell E 1. Typical Properties of MUNKTELL Analytical Filter Papers. 

 

Quality
Weight 

g/m2
Retention

Filtration 

speed

Ash 

content %
Type

00M 90 3 450 0,007

Quantitative 

filter papers 

(acid 

washed)

3 90 3 700 0,06
Qualitative 

filter papers


