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1 Sammanfattning 

Önskemål har inkommit från impregneringsanläggningar som idag impregnerar med kopparmedel, 
att kunna elda sitt impregnerade spillvirke i en närbelägen fjärrvärmepanna som eldar biobränsle. 
De nya medel som används idag innehåller koppar samt en organisk fungicid. Ur ett förbrännings-
perspektiv är denna formulering intressant i jämförelse med äldre medel som CCA, som innehåller 
koppar, krom och arsenik. Arsenik avgår till stor del i gasfas, vilket kräver en annan slags 
reningsutrustning som finns eller ekonomiskt går att motivera för en liten biobränslepanna eller 
biobränslebaserat fjärrvärmeverk (se vidare i Sundqvist m.fl. 2008). Från ett branschperspektiv 
skulle möjligheten att använda kopparbaserat impregnerat virke i en biobränslepanna ge en 
underlättad hantering av produktionsspillvirke, ekonomiskt och minskad miljöpåverkande 
transporter. I rapporten undersöks om detta är möjligt och vilka tillkommande krav det skulle 
kunna innebära. 

En testförbränning har därför genomförts i ett fjärrvärmeverk under tre dagar med tre olika 
bränsleblandningar, två med kopparimpregnerat virke, dvs 0 % inblandning, 25 % och 50 % 
inblandning. Det impregneringsvirke som användes bestod av främst ströläkt med i princip 100 % 
splint (dvs den delen av trä som tar upp impregneringsmedlet).  

 Den bränslemix som användes i testförbränningen motsvarar därför i praktiken en 
iblandning av normalt impregnerat trä (50% splint och 50% kärna) motsvarande en 
bränslemix med en 0 %, 50 % och 100 %-ig inblandning. 

Analyserna av stoftemissioner vid testförbränningen visar att man klarar de villkor som finns 
uppställda i anläggningens tillstånd på stoftemissioner (150 mg/ Nm3). Vid förbränning av delvis 
kopparimpregnerat virke i pannan sjönk stoftemissionerna jämfört med förbränning av rent 
bränsle. I de fall samförbränning med avfall förekommer, krävs ytterligare krav på rökgaserna, där 
utsläppet av koppar är det mest intressanta att analysera i detta fall. 

Den specifika anläggningens reningsutrustning bestod av en multicyklon. Utsläppen till luft av 
koppar vid testförbränningen låg över kraven i förskrifterna för avfallsförbränning, 0,5 mg/Nm3 
(dvs summan av ett antal reglerade tungmetaller, bl.a. koppar). För att klara kraven i föreskrifterna 
för avfallsförbränning måste den aktuella anläggningen reducera luftutsläppen av koppar med 
ytterligare en faktor 10. Det innebär att man skulle behöva komplettera anläggningens rökgasrening 
med en stoftrening, tex. elektrofilter, textilt spärr- eller slangfilter. 

Baserat på resultatet i denna rapport kan man därför anta, med hänsyn tagen till krav på emissioner 
av metallutsläpp vid samförbränning i en biobränslebaserad anläggning att: 

 Det är möjligt att elda impregnerat trä innehållande koppar i en biobränslebaserad panna 
om denna har erforderlig rökgasreningsutrustning. Denna verksamhet är anmälningspliktig 
för mindre anläggningar. Vid förbränning av mer än 50 ton avfall per år krävs att man 
söker tillstånd.  
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Baserat på det resultat och förutsättningar som beskrivs i denna rapport kan man med hänsyn tagen 
till askor från förbränning av impregnerat trä med kopparbaserade medel, oavsett om det är nytt 
eller begagnat, anta följande rekommendation: 

 Vid en förbränning med träflis med en inblandning av upp till 20 % kopparimpregnerat 
virke (50% splint och 50% kärna) klarar bottenaskan alla minimi- och maximihalter enligt 
Skogsstyrelsens rekommendationer för spridning av aska i skogsbruket som 
vitaliseringsmedel. 

De utförda laktesterna av bottenaskan visar att krom lakas ut i för stora mängder för två prov av 
sex, för att man enligt deponeringsförordningen ska kunna deponera askan tillsammans med icke 
farligt avfall (de övriga askorna klarade samtliga riktvärden). Kromet kommer troligen från 
rosterstavarna i förbränningspannan eller från de förhöjda halterna av krom i bränslet (förorenat 
med lite CCA-impregnerat virke). För höga kromhalter i botten- och flygaskor uppstår också vid 
förbränning i pannor som består av rostfritt stål (pers komm. Ola Wik). pH kan vara styrande och 
det kan vara så att askan måste mogna för att lakbarheten av krom ska minska. Detta problem med 
krom är sannolikt en generell aspekt för förbränning av allt slags trä-bränsle (som andra bränslen), 
som en konsekvens av att man väljer ett mer hållbart material i förbränningsugnen. 

En faroanalys har genomförts på de askor som genererats vid provförbränningen, där konceptet 
toxicitetindex (TI) har tillämpats. TI bör göras för fler testorganismer, gärna från flera olika 
trofinivåer och beräkningarna utvärderas med hjälp av biologiska tester. Vid biologisk testning av 
lakvatten från förbränningsaskor bör man dock ha i åtanke att makroämnen som normalt inte 
klassificeras som farliga, framförallt kalium och kalcium, kan förekomma i så höga halter att de ger 
upphov till toxikologiska effekter hos testorganismerna. Om hänsyn inte tas till detta kan 
bedömningen av asklakvattnets farlighet baserat på resultat från biologiska tester bli felaktig. 

Exakt hur exotoxicitet skall bedömas för askor är idag inte entydigt. Men detta kan förväntas 
regleras i framtida lagstiftning såsom i ramdirektivet för avfall. Även annan lagstiftning såsom den 
nationella implementeringen av nya byggproduktförordningen (CPR) kan påverka hur askor får 
användas i anläggningsändamål. 

2 Bakgrund och mål 

IVL har tidigare visat i en rapport (B1827);”Impregnerat trä i kretsloppet - Rekommendationer för 
restprodukthantering” (Sundqvist et al 2009), att uttjänt trä som behandlats med kopparbaserade medel 
inte klassas som farligt avfall. I rapporten görs en teoretisk bedömning att vanliga biobränslepannor 
har en potential att elda kopparimpregnerat virke och skulle kunna uppfylla de krav som ställs på 
emissioner i Naturvårdsverkets föreskrift om avfallsförbränning. En förutsättning är att stoftrening 
finns.  

För att verifiera de beräkningar som är genomförda i rapport B1827 har IVL genomfört en 
testförbränning av kopparimpregnerat spillvirke i en biobränsleeldad panna.  

Målen med projektet har varit att: 
 Att genom testförbränning av kopparimpregnerat spillvirke i en biobränsle panna verifiera 

och om nödvändigt modifiera de beräkningar som är genomförda i rapport B1827.  
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 Bedöma om bottenaskan har höga metallhalter, utvärdera metallernas lakbarhet samt 
askans ekotoxiska egenskaper. 

 En förutsättning är att uppställda krav på luftrening klaras. Testförbränningen i en 
biobränslepanna ska visa om det är ett miljöriktigt alternativ som klarar ställda krav på 
luftemissioner.  

Testförbränningen ska också visa om kopparhalten i bottenaskan är så låg att den kan återanvändas 
i skogsbruket. Även innehållet i flygaskan har analyserats. 

3 Testförbränning 

3.1 Anläggning 

Testförbränningen har skett vid Nybro Energi AB:s fjärrvärmeverk i Orrefors. Fjärrvärmeverket 
som är uppfört under 2007/2008, utgörs av en biobränsleeldad panna med tillhörande 
kringutrustning och består huvudsakligen av följande delar: 

 Bränsleficka med tillhörande inmatningsskruvar. 
 Förbränningsugn med rörlig snedroster av fabrikat Järnforsen Energisystem AB. 

Lufttillförsel sker via 02-reglering och frekvensstyrda primär- och sekundärluftfläktar samt 
rökgasåterföring. 

 Hetvattenpanna tillverkad av IMP 1TAK/Vinprom typ BHH 2500, dimensionerad för en 
avgiven effekt av 2,5 MW. 

 Stoftavskiljning sker med multicyklonavskiljare. 
 Utrustning för automatisk utmatning av botten- resp. flygaska (torr) till gemensam 

askcontainer. 
 Stålskorsten. 

3.2 Utförande 

Mätningarna kan delas upp i två delar varvid den ena delen avser mätning genom våtkemisk metod 
för bestämning av partikelbunden koppar och koppar i gasfas emedan den andra delen avser 
stoftmätning samt gasanalys med avseende på O2, CO, NOx och rökgastemperatur. Mätningarna 
utfördes under tre dagar med tre olika bränsleblandningar enligt följande: 

 Dag 1 - tallbark och rotreducerflis utan inblandning av impregnerat virke  

 Dag 2 - massavedflis med 25 % inblandning av flisat impregnerat virke  

 Dag 3 - massavedflis med 50 % inblandning av flisat impregnerat virke 

För att säkerställa att önskad bränsleblandning fanns i förbränningsugnen vid mättillfället lastades 
resp. bränsleblandning in i bränslefickan kvällen före kommande dags mätningar. 

Under vardera mätdag genomfördes två delprover om vardera ca 2 h effektiv mättid. Under 
vardera delprov uttogs bränsleprov, bottenaskprov samt flygaskprov. Bränsleprover togs 
direkt före förbränningsugnens inmatningsskruvar, bottenaska togs i askskruv direkt efter 



Förbränning av kopparimpregnerat virke.  IVL rapport B1949 
Testförbränning  

5 

ugnen och flygaska togs i fallrör under multicyklonen. Pannan gick kontinuerligt, utan några 
driftstörningar under mätningarna, med en varierande effekt av 1,4-1,5 MW, dvs. motsvarande ca 
60 % av nominell pannkapacitet. Effekten reglerades i förhållande till behov i anslutet fjärrvärme-
nät. 

Mätuttag för bestämning av halten koppar var placerat inomhus mellan stoftavskiljare och rökgasfläkt 
i vertikal rökgaskanal med dimensionen 500*500. 

Mätuttag för stoftmätning och gasanalys var placerat utomhus, mellan rökgasfläkt och skorsten, i 
horisontell rökgaskanal med dimensionen Ø 400. För mer detaljerad beskrivning, se bilaga 1 där 
även analysprotokollen från testförbränningen finns bilagda. 

4 Analysresultat 

4.1 Emissionsmätningar 

Luftmätningarna visar att stoftemissionerna var lägre vid inblandning av impregnerat virke än vid 
förbränning av endast rent bränsle, se tabell 1. 

Tabell 1.  Mätresultat från utförda emissionsmätningar, 2–4 mars, 2010. 

Parameter Enhet 0% 
inblandning 

(Dag 1) 

25% 
inblandning 

(Dag 2) 

50% 
inblandning 

(Dag 3) 

  Medelvärde  
Prov 1 och 2 

Medelvärde  
Prov 3 och 4 

Medelvärde  
Prov 5 och 6 

Panneffekt kW 1459 1454 1506 

Pannverkningsgrad ŋ 87,0 89,4 88,6 

Rökgastemperatur 0C 149 143 156 

O2-halt % tg 8,2 7,7 7,5 

CO-halt ppm tg 19 27 44 

CO-emission mg/MJtillf 12 15 24 

NOx-halt ppm tg 105 146 196 

NOx (räknat som NO2) mg/MJtillf 108 132 174 

Stoftemission mg/MJtillf 77 36 36 

Stoftemission vid 13 % CO2 mg/Nm3  164 84 83 

Analyserad mängd Cu-gasfas µg 4 3 6 

Analyserad mängd Cu-partik µg 74 1005 2450 

Cu-emission (total) µg/Nm3  158 2105 5300 

Cu-emission (total) mg/MJtillf 0,08 0,9 2,30 

Cu-emission (total) g/h 0,5 5,4 14,0 

Fukthalt (F) (%-våt) 60,6 48,4 48,4 

Analyserna av stoftemissioner vid testförbränningen visar att man klarar de villkor som finns 
uppställda i anläggningens tillstånd på stoftemissioner (150 mg/ Nm3). Vid förbränningen av 
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kopparimpregnerat virke i biobränsleeldad panna (reningsutrustning multicyklon) sjönk 
stoftemissionerna jämfört med förbränning av rent bränsle och anläggningens villkor för 
stoftemissioner innehålls med god marginal. 

Utsläpp till luft av koppar låg på 5,3 mg/Nm3 vid testförbränningen (värden som anges i Tabell 1, 
kolumn 3, med 50 % iblandning motsvarar 100 % förbränning av impregnerat trä med normal 
fördelning av splint kärna). För att klara kraven i föreskrifterna för avfallsförbränning måste den 
aktuella anläggningen reducera utsläppen av koppar med ytterligare en faktor 10 (till 0,5 mg/ Nm3). 
Detta visar att för att klara kraven, behöver man för den aktuella anläggningen komplettera sin 
rökgasrening med ytterligare ett steg (någon typ av textilt filter tex. spärr- eller slangfilter). 

I föreskrifterna för avfallsförbränning finns också krav på kontinuerliga luftmätningar bl.a. av 
tungmetaller. Minst två mätningar årligen skall genomföras (dock var tredje månad under de tolv 
första driftmånaderna). 

4.2 Bränsle och flygaska - metallhalter 

Biobränslet som anläggningen använder i den dagliga verksamheten hade vid provförbränningen ett 
medelvärde på kopparinnehållet på 40 mg/kg. Vid en inblandning av 25 % och 50 % koppar-
impregnerat virke ökade kopparhalten till 2300 mg/kg TS respektive 3250 mg/kg TS, se tabell 2. 
Som kontroll gjordes extra analys av metaller i bränslet, bl.a. av krom och arsenik, se tabell 2. 

Analysprotokoll för kopparhalt i bränslet och flygaskan, finns som bilaga 1. Analysprotokoll, 
metallhalter i bränslet finns som bilaga 4. 

Tabell 2.  Uppmätta metallhalter i bränsle och flygaska. 

 Enhet 0% 
inblandning 

(Dag 1) 

25% 
inblandning 

(Dag 2) 

50% 
inblandning 

(Dag 3) 

  Medelvärde  
Prov 1 och 2  

(n=2) 

Medelvärde  
Prov 3 och 4 

(n=2) 

Medelvärde  
Prov 5 och 6 

(n=2) 

Bränsle mg Cu/kg TS 40 2300 3250 

Bränsle mg Cr/kg TS 15 170 740 

Bränsle mg As/kg TS 0,7 13 85 

Flygaska mg Cu/kg TS 675 12450 60200 

Flygaskans innehåll av koppar ökar vid en inblandning av 25% och 50% kopparimpregnerat virke, 
se tabell 2. Ökningen är inte proportionell till mängden inblandat impregnerat virke. Samma 
mönster ses även för metallhalter i bottenaskan, se tabell 3. I tabell 2 ingår även uppgifter på 
innehåll av arsenik samt koppar för att bedöma eventuell kontaminering av bränslet med CCA-
impregnerat virke. Om detta metallinehåll kommer från CCA-impregnerat virke är bedömningen att 
detta utgör ca 1 vikt-% av den impregnerade bränslemixen. Uppgiften om krominnehåll i bränslet 
är intressant för att kunna ställa denna källa i relation till eventuellt krom från det rostfria stål som 
finns i förbränningsugnen (detta ingår dock ej i projektet). 
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4.3 Bottenaska - metallhalter 

Analys av metaller har genomförts av bottenaskan vid två laboratorier (Alcontrol och Eurofins), se 
tabell 3. I tabellen redovisas även Skogsstyrelsens riktvärden för högsta rekommenderade halt av 
ämnen i askprodukter avsedda för spridning i skogsmark.  

För analysprotokoll, se bilaga 1 och 2. 

Tabell 3.  Uppmätta metallhalter i bottenaska och Skogsstyrelsens riktvärden på rekommenderade 
halter (mg/kg TS). 

Parameter Skogsstyrelsen 0% inblandning 
(Dag 1) 

25% inblandning 
(Dag 2) 

50% inblandning 
(Dag 3) 

   Lägsta 
halt 

Högsta 
halt 

Prov 1 
Medel-
värde 
(n=2) 

Prov 2 
Medel-
värde 
(n=2) 

Prov 3 
Medel-
värde 
(n=2) 

Prov 4 
Medel-
värde 
(n=2) 

Prov 5 
Medel-
värde 
(n=2) 

Prov 6 
Medel-
värde 
(n=2) 

Kalcium 1 125 - 170 000 150 000 120 100 190 400 150 300 120 200 

Magnesium1 15 - 15 000 14 000 12 000 16 000 15 000 12 000 

Kalium1 30 - 52 000 54 000 50 100 51 100 44 100 43 100 

Fosfor1 7 - 7 900 7 100 5 600 9 100 7 700 7 000 

Arsenik - 30 8,2 9,65 10,5 13,5 86 125 

Barium2 - -  1400 2200 2300 2400 1900 1800 

Bor1 - 800 87 911 60 140 180 140 

Bly - 300 6,6 6,65 9,3 13 22 43,5 

Kadmium - 30 0,2 0,27 <0,2 0,28 0,29 0,21 

Kobolt2 -  - 5,4 7,8 8,4 9,1 7,9 7,2 

Koppar - 400 235 250 480 530 18500 18500 

Krom - 100 47 54,5 68 78 470 880 

Kvicksilver1 - 3 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 

Nickel - 70 10,5 13 11,5 13,5 17,5 17,5 

Vanadin - 70 17,75 16,95 18,5 19 23,5 21,3 

Zink 500 7000 355 460 830 1355 905 740 

5 Bottenaskans lakegenskaper 

Vid förbränning av rent flis med en inblandning av impregnerat spillvirke över 25-50 % blir 
metallhalterna i bottenaskan högre än vad skogsstyrelsen rekommenderar för att sprida i 
skogsbruket (se tabell 3). Den bottenaska som överskrider skogsstyrelsens riktvärden ska tas 
omhand på ett godkänt sätt. Som ett alternativt omhändertagande utvärderas i detta projekt 
möjligheten att deponera askorna. 

                                                      
1 Analys endast av Eurofins 
2 Analys endast av Alcontrol 
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Avfall som deponeras skall ha genomgått en grundläggande karakterisering. Denna karakterisering 
ska bl.a. innefatta avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper (NFS 2004:10). 
Utlakningsegenskaperna ska undersökas med perkolationstest prCEN/TS 14405 vid L/S 0,1 och 
10. Denna karakterisering utfördes för bottenaskorna i detta projekt. Laktesterna utfördes av 
ALcontrol.  

Analysresultaten från kolonntesterna har bedömts mot Naturvårdverkets kriterier för icke-farligt 
avfall och farligt avfall som deponeras på en deponi eller deponicell för icke-farligt avfall samt 
kriterier för deponier för farligt avfall enligt NFS 2004:10, se tabell 4 och 5. 

Tabell 4.  Analysresultat samt gränsvärden för icke farligt avfall respektive farligt avfall deponi vid 
L/S 0.1 (mg/l). 

L/S=0,1 l/kg      icke farligt farligt 
 
 

              Prov 1 

 
 

Prov 2 Prov 3 

 
 

Prov 4 Prov 5 Prov 6 

NFS 
2004:10, 

30§ 

NFS 
2004:10, 

34§ 
 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

As <0,001 0,0028 <0,001 0,070 0,022 0,0013 0.3 3 
Ba 9,20 2,20 1,46 0,24 0,22 3,70 20 60 
Cd 0,00072 <0,028 0,0010 0,016 0,011 0,00093 0.3 1.7 
Cr 0,20 3,80 0,68 20,0 64 7,3 2.5 15 
Cu 0,0060 0,018 0,0048 0,13 0,16 0,0077 30 60 
Hg <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0001 0.03 0.3 
Mo 0,28 1,96 0,46 3,60 2,6 0,33 3.5 10 
Ni 0,0026 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 0,0071 3 12 
Pb 0,0050 0,048 0,0026 0,062 0,38 0,043 3 15 
Sb <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,001 0.15 1 
Se <0,006 0,028 <0,006 0,054 0,056 0,0040 0.2 3 
Zn 0,040 0,26 <0,01 1,74 4,00 0,53 15 60 

DOC 86 184 16 280 240 52 250 320 
Cl <10 <40 <6 <40 <60 <10 8 500 15000 
F <18 <32 <3 <20 <40 <10 40 120 

SO4 <4 7,2 74 46 44 2,7 7000 17000 
pH 12,7 13,4 12,4 13,6 13,5 13,0 - - 

Analysresultaten från kolonntesten av bottenaskorna visar att asklakvattnet vid L/S 0,1 l/kg, dvs. 
den första mängden lakvatten som genereras, innehåller låga halter av ämnena As, Ba, Cd, Cu, Hg, 
Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl, F och SO4 i samtliga sex provtagningsomgångar. Halterna varierar för flera 
av parametrarna men samtliga värden ligger inom gränsvärden för att få tas emot på en deponi för 
icke farligt avfall (se tabell 4). Högre värden uppvisar parametrarna Cr, Mo och DOC. Cr 
överskrider gränsen för deponi för farligt avfall i två prov (4 och 5) och gränsen för deponi för icke 
farligt avfall i två prov (2 och 6). Mo överskrider gränsen för deponi för icke farligt avfall i ett prov 
(4). Eluaten hade höga pH-värden, mellan 12,7 och 13.6. 
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Tabell 5. Analysresultat samt gränsvärden för icke farligt avfall respektive farligt avfall deponi vid 
L/S 10 (mg/kg TS). 

L/S=10 l/kg       icke farligt farligt 
  

 
Prov 1 

 
 
Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5  Prov 6 

NFS 
2004:10, 

30§ 

NFS 
2004:10, 

34§ 
 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 
 TS TS TS TS TS TS TS TS 

As <0,005 <0,005 <0,012 <0,02 <0,014 <0,01 2 25 
Ba 21,7 99,2 21,9 82,2 49,5 49,9 100 300 
Cd 0,00067 0,0035 <0,0013 <0,003 <0,002 0,0014 1 5 
Cr 0,59 0,98 0,44 2,32 9,17 3,01 10 70 
Cu 0,018 0,053 0,025 0,16 0,28 1,58 50 100 
Hg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0.2 2 
Mo 0,34 0,47 0,28 0,62 0,40 0,44 10 30 
Ni 0,023 0,027 <0,012 0,015 <0,01 0,015 10 40 
Pb 0,026 0,39 0,038 0,30 0,20 0,95 10 50 
Sb <0,01 <0,01 <0,025 0,025 <0,025 <0,025 0.7 5 
Se <0,03 <0,03 <0,07 <0,08 <0,08 <0,07 0.5 7 
Zn 0,063 0,55 <0,12 0,56 0,64 1,64 50 200 

DOC 25 56 11,5 49,8 38 50,7 800 1000 
Cl <21 <24 33,3 <24 <26 26 15000 25000 
F <3 <5 <1,3 <3 <5 <6 150 500 

SO4 38 <21 30,2 <24 38,1 <20 20000 50 000 
pH 11,9 12,5 11,7 12,5 12,6 12,1   

Vid L/S 10 har en större mängd vatten kommit i kontakt med askan och pH har sjunkit ner till ca 
12,6-11,7. Alla parametrar för de sex askorna vid L/S 10 uppfyller kriterierna för att få läggas på en 
deponi för icke farligt avfall (tabell 5). 

I figur 1 visas lakbarheten av As, Ba, Cr, Cu, Ni, Pb och Zn vid L/S 0,1, beräknat som andelen av 
totalhalten, för de olika askproverna. I figur 2 visas lakbarheten vid L/S 10. 
 

 
Figur 1:  Lakbarhet, definierat som utlakat av totalhalten (%), av As, Ba, Cr, Cu, Ni, Pb och Zn från de olika 

bottenaskproverna vid L/S 0,1. Observera att Cr visas på en sekundär axel. 
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Figur 2:  Lakbarhet, definierat som utlakat av totalhalten (%), av As, Ba, Cr, Cu, Ni, Pb och Zn från de olika 

bottenaskproverna vid L/S 10. 

Lakbarheten för Cr vid L/S 0,1 var betydligt högre än de övriga metallerna som presenteras i figur 
1, framförallt i prov 2, 4 och 5. Lakvattnet från dessa prover hade också något högre pH och högre 
DOC-halt än de övriga lakvattnen (se tabell 4). Om dessa parametrar kan ha påverkat lakbarheten 
av Cr är osäkert. Lakbarheten av Cr verkar sjunka i prov 4 och 5 med ökat L/S; den ackumulerade 
lakbarheten vid L/S 10 (figur 2) är inte mycket högre än lakbarheten vid L/S 0,1 i dessa prover. Vid 
L/S 10 överskreds inte heller mottagningskriterierna för deponering på deponi för farligt avfall för 
Cr från prov 4 och 5 vilket de gjorde vid L/S 0,1 (se tabell 4 och 5).   

6 Farlighetsbedömning av bottenaskan 

6.1 Bedömning av farlighet baserat på totalhalt 

I Sverige implementeras EU-harmoniserad avfallslagstiftning genom avfallsförordningen (SFS 
2001:1063). Förordningens bilaga 3 beskriver hur ett avfalls farlighet ska klassificeras utifrån fjorton 
olika faroegenskaper (H1-H14), där H14 avser miljöfarlighetsegenskapen (”ekotoxisk”) för en eller 
flera miljösektorer. I avfallslagstiftningen saknas emellertid riktlinjer för hur klassificeringen med 
avseende på ekotoxicitet ska gå till rent praktiskt. Det finns ett flertal förslag på hur en 
avfallsklassificering kan utföras baserat på kemisk analys av fasta material; exempelvis Avfall 
Sverige, 2004; 2005; 2007a och 2007b samt Värmeforsk 2004 och 2009). Även Naturvårdsverket 
har publicerat rekommendationer på sin hemsida om hur en sådan klassificering kan genomföras 
(Naturvårdsverket, 2008).  

Principerna i dessa olika rekommendationer är dock desamma och sammanfattas i Avfall Sverige 
(2009): 

1. Halten av ett grundämne relateras till en förekomstform (referensförening) med känd 
klassificering enligt kemikalielagstiftningen (icke farlig eller grad av farlighet).  
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2. Ett farlighetsindex beräknas genom att den teoretiska halt av referensföreningen som skulle 
föranleda en farlighetsklassificering delas med den uppmätta halten av grundämnet i askan.  

3. Den sammanlagda farligheten och klassificeringen för askan beräknas sedan genom att 
farlighetsindex för alla ämnen adderas. Om summaindex överstiger 1 indikerar det att 
askan bör klassificeras som farlig. Utgångspunkten är alltså att de farliga egenskaperna för 
blandningen av alla ämnen kan approximeras som summan av de farliga egenskaperna för 
varje enskilt ämne (additiva egenskaper).   

I detta projekt har den studerade bottenaskan farlighetsklassificerats baserat på totalhalt med 
utgångspunkt från Naturvårdsverkets rekommendationer (Naturvårdsverket, 2008)3.  

Sammanvägningen av materialets farlighet görs enligt de principer som används i 
kemikalieregelverket för ämnen med följande egenskaper: 

 ämnen med mycket giftiga, giftiga eller hälsoskadliga egenskaper (H6 respektive H5 i 
avfallsförordningen) 

 ämnen med irriterande och frätande egenskaper (H4 respektive H8 i avfallsförordningen) 
 ämnen med ekotoxiska egenskaper (H14 i avfallsförordningen) 

Resultatet från beräkning av farlighetsindex från den undersökta bottenaskan presenteras i tabell 6. 
I beräkningarna användes maxvärdena från totalhaltsanalyserna för att simulera ett värsta fall. 
Underlag till beräkningen av farlighetsindex finns i bilaga 3. För detaljerad beskrivning av hur 
beräkningen utförs hänvisas till Naturvårdsverket (2008).  

Tabell 6:  Beräknat farlighetsindex för den undersökta bottenaskan vid 0 % inblandning (prov 1 och 
2), 25 % inblandning (prov 3 och 4) och vid 50 % inblandning (prov 5 och 6) baserat 
rekommendationer i Naturvårdsverket (2008). 

Inblandning Cu-impregnerat virke 

 
0 % 25 % 50 % 

Farlighetsindex (FI) 
   

Giftig och hälsoskadlig 0,024 0,032 0,250 

Frätande och irriterande 0 0,001 0,003 

Ekotoxicitet 0,252 0,616 1,004 

Beräkningen av farlighetsindex visar att bottenaskan med 0-25 % inblandning av Cu-impregnerat 
virke inte bör klassificeras som farligt avfall (farlighetsindex < 1). Vid 50 % inblandning är 
emellertid farlighetsindex > 1 med avseende på ekotoxicitet.  

6.2  Bedömning av farlighet baserat på 
lakvattenkvalitet 

Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms Universitet och Statens 
geotekniska institut (SGI) har utfört ett antal studier i syfte att ta fram ett underlag till val av 
lakmetodik och ekotoxikologisk testning för klassificering av avfall med avseende på 
                                                      
3 Denna klassning av askan är en annan metod än den som används i IVLs rapport B1827 och ger en mer 
konservativ bedömning som rekommenderas av Naturvårdsverket. Metoden är inte framtagen i syfte att 
klassa aska.  
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faroegenskapen H14 ”ekotoxiskt” (Avfall Sverige, 2008; Värmeforsk, 2009b; Avfall Sverige, 2009; 
Stiernström et al., 2010). Erfarenheter från dessa studier kan användas för att göra en 
farobedömning av lakvattnet från de studerade bottenaskorna med avseende på akvatisk toxicitet. 

För bedömning av ett lakvattens farlighet kan vattnet antingen testas med biologiska tester eller 
uppskattas genom att jämföra lösta halter i vattnet med kända litteraturdata över akvatisk toxicitet 
för ämnena ifråga. Analogt med vad som beskrivits för klassificering baserat på totalhalt (se avsnitt 
6.1) kan ett farlighetsindex för de ingående substanserna beräknas. Farlighetsindex för lakvatten 
benämns här toxicitetsindex (TI). Om summan av toxicitetsindex för de ingående ämnena i 
lakvattnet överstiger 1 kan det finnas anledning att klassificera lakvattnet som ekotoxisk. Man kan 
med fördel bekräfta resultatet av det beräknade toxicitetsindexet med ekotoxicitetstester på 
lakvattnet. 

I studierna av ITM och SGI har en kombination av biologiska tester och beräkningar av 
toxicitetsindex använts vid ekotoxikologiska karakteriseringar av asklakvatten. I denna studie görs 
karakteriseringen av de studerade bottenasklakvattnen enbart baserat på beräknade toxicitetsindex. 
Vid en sådan beräkning behövs, som nämnts ovan, kända litteraturdata över akvatisk toxicitet för 
ämnena ifråga. I denna studie används de litteraturdata för akut toxicitet som användes i Avfall 
Sverige (2009); d.v.s. LC50-värde (96 h exponering) för kräftdjuret Nitocra spinipes och EC50-värde 
(7 dagar, tillväxthämning) för rödalgen Ceranium tenuicorne. Beräkningar av farlighetsindex med 
avseende på subkronisk toxicitet görs baserat på litteraturdata för larvutvecklingstest (Larval 
Development Ratio) för kräftdjuret Nitocra spinipes från Värmeforsk projekt Q9-708 (publiceras 
inom kort). Dessa testorganismer har i ovan nämnda studier visat sig fungera väl för test av 
asklakvatten som ofta har hög konduktivitet. För detaljerad beskrivning av testerna med Nitocra 
spinipes och Ceranium tenuicorne hänvisas till Avfall Sverige (2009).  

I tabell 7 presenteras beräknade toxicitetsindex med avseende på akut toxicitet för N.spinipes för 
lakvattnen från den studerade bottenaskan vid L/S 10 samt de litteraturdata över akvatisk toxicitet 
som använts vid beräkningarna. I tabell 8 presenteras beräknade toxicitetsindex med avseende på 
subkronisk toxicitet för N.spinipes, och i tabell 9 beräknade toxicitetsindex med avseende på 
tillväxthämning för C.tenuicorne. Beräkningar av toxicitetsindex har gjorts för Cu, Pb och Zn. För 
övriga ämnen saknas det antingen litteraturdata i Avfall Sverige (2009) eller så är halterna i 
lakvattnen långt under de som kan förväntas ge toxisk respons. För akut toxicitet för N.spinipes har 
beräkningar även gjorts för Cr eftersom Cr fanns i relativt höga halter i de studerade bottenaskorna. 
Litteraturdata för Cr finns ej med i Avfall Sverige (2009) och det värdet som användes i 
beräkningen i denna studie är hämtad från Dave et al. (1993) där LC50 (96 h exponering) i mg/l för 
sexvärt krom bestämdes till 2,58 + 1,79 x saliniteten (ppt). En salinitet på 4 ppt användes här och 
gav ett LC50-värde på 10 mg/l. Saliniteten i bottenasklakvattnen i denna studie varierade mellan ca 
2 och 6 ppt.    

Tabell 7:  Beräknade toxicitetsindex (TI) med avseende på akut toxicitet för N.spinipes från lakvattnen vid 
L/S 10. Tabellen visar även de litteraturdata (LC50-värde) över akvatisk toxicitet som använts vid 
beräkningarna. 

Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 

  
LC50 
(mg/l) 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

Cr 10 0.059 0.0059 0.098 0.0098 0.044 0.0044 0.2320 0.0232 0.9170 0.0917 0.3010 0.0301 

Cu 1 0.0018 0.0018 0.0053 0.0053 0.0025 0.0025 0.0160 0.0160 0.0280 0.0280 0.1580 0.1580 

Pb 2 0.0026 0.0013 0.039 0.0195 0.0038 0.0019 0.0300 0.0150 0.0200 0.0100 0.0950 0.0475 

Zn 1 0.0063 0.0063 0.055 0.055 0 0 0.0560 0.0560 0.0640 0.0640 0.1640 0.1640 

S:a TI     0.0153   0.0896   0.0088   0.1102   0.1937   0.3996 
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Tabell 8:  Beräknade toxicitetsindex (TI) med avseende på subkronisk toxicitet för N.spinipes från 
lakvattnen vid L/S 10. Tabellen visar även de litteraturdata (NOEC-värde) över akvatisk toxicitet 
som använts vid beräkningarna. 

Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 

NOEC 
(mg/l) 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

Cu 0.06 0.0018 0.03 0.0053 0.0883 0.0025 0.0417 0.016 0.2667 0.028 0.4667 0.158 2.6333 

Pb 0.27 0.0026 0.0096 0.039 0.1444 0.0038 0.0141 0.03 0.1111 0.02 0.0741 0.095 0.3519 

Zn 0.24 0.0063 0.0263 0.055 0.2292 0 0 0.056 0.2333 0.064 0.2667 0.164 0.6833 

S:a TI     0.0659   0.4619   0.0557   0.6111   0.8074   3.6685 

Tabell 9:  Beräknade toxicitetsindex (TI) med avseende på tillväxthämning för C.tenuicorne från 
lakvattnen vid L/S 10. Tabellen visar även de litteraturdata (EC50-värde) över akvatisk 
toxicitet som använts vid beräkningarna. 

Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 

EC50 
(mg/l) 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

C  
(mg/l) 

TI 
 

Cu 0.003 0.0018 0.6 0.0053 1.767 0.0025 0.8333 0.016 5.333 0.028 9.333 0.158 52.67 

Pb 15 0.0026 0.0002 0.039 0.0026 0.0038 0.0003 0.03 0.0020 0.02 0.0013 0.095 0.0063 

Zn 0.03 0.0063 0.2100 0.055 1.833 0 0.0000 0.056 1.867 0.064 2.133 0.164 5.467 

S:a TI     0.8102   3.603   0.8336   7.202   11.47   58.14 

TI med avseende på akut toxicitet för N.spinipes var mindre än 1 för samtliga lakvatten. I prov 4, 5 
och 6 var emellertid TI större än 0,1 och alltså inte långt under de halter där man kan förvänta sig 
toxiska effekter för testorganismen ifråga. TI med avseende på subkronisk toxicitet för N.spinipes 
var större än 1 för prov 6 och större än 0,1 för prov 2, 4 5 och 6. TI med avseende på 
tillväxthämning för C.tenuicorne var större än 1 för prov 2, 4, 5 och 6 och större än 0,1 för prov 1 
och 3.  

Beräkningarna av TI visade TI i lakvattnet ökar med ökad andel kopparimpregnerat virke vid 
förbränning och att Cu vid 50 % inblandning kan uppkomma i halter i lakvatten vid L/S 10 som 
kan förväntas orsaka subkroniska ekotoxikologiska effekter för N.spinipes. Ekotoxicologiska 
effekter, både akuta och subkroniska, kan eventuellt förväntas även vid lägre andel 
kopparimpregnerat virke (TI > 0,1).  

C.tenuicorne verkar vara mycket känslig för Cu och Zn (EC50 0,003 respektive 0,03 mg/l) och TI i 
asklakvattnet var större än 1 redan vid 0 % inblandning av kopparimpregnerat virke vid förbränning 
(se prov 2 i tabell 9).  

Olika organismer är olika känslig för olika ämnen och det framgår tydligt av figur 7-9 att val av 
testorganism och toxikologisk litteraturdata har stor inverkan på den ekotoxikologiska 
farlighetsbedömningen. I allmänhet ska den mest känsliga organismen väljas vid klassificering enligt 
kemikalielagstiftningen.  
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6.3 Laktestförhållandets inverkan på bedömningen av 
farlighet 

Ett lakvattnens sammansättning och ekotoxicitet påverkas av hur lakvattnet har genererats; vilket 
laktest som använts, val av L/S, pH, partikelfraktion och kontakttid etc vid lakning.  I denna studie 
beräknades TI baserat på halterna från kolonntestet vid L/S 10. För beredning av lakvatten för 
ekotoxicitetstester finns det en standardmetod beskriven i SS-EN 14735:2005/AC:2006 
(Characterization of waste – Preparation of waste samples for ecotoxicity tests). I denna standard 
används ett skaktest vid L/S 10.  L/S-förhållandet i denna standard är alltså detsamma som det som 
använts vid beräkning av TI i föreliggande projekt. Tillämpbarheten av SS-EN 14735 för att testa 
och klassificera avfalls ekotoxikologiska egenskaper har bland annat utvärderats i en stor europeisk 
provningsjämförelse (Moser et al., 2009).  

I Avfall Sverige (2009) argumenteras det emellertid för att testförhållandena vid lakning för 
ekotoxikologisk faroklassificering bör vara helt andra än de som föreskrivs i SS-EN 14735. Enligt 
det nya ramdirektivet för avfall bör klassificeringen av avfall som farligt grundas på 
gemenskapslagstiftningen om kemikalier, d.v.s. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) 
och EU:s nya klassificeringsförordning CLP – EG-förordning om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar (CLP kommer att ersätta KIFS 2005:7).  

I kemikalielagstiftningen klassificeras ämnen och blandningar baserat på effekter vid 1, 10 och 100 
mg/l, vilket i ett skaktest skulle motsvara ett L/S-förhållande på 1000 000, 100 000 och 10 000 
l/kg. Detta är betydligt högre L/S-förhållanden än det som föreskrivs i SS-EN 14735 (L/S 10) och 
som använts vid beräkning av TI i detta projekt. Om lakvattnet från den studerade bottenaskan 
beretts vid ett högre L/S-förhållande hade TI-beräkningen och bedömningen av lakvattnets 
farlighet förmodligen påverkats. I Avfall Sverige (2009) föreslås att ett pH-statiskt test vid L/S 1000 
(och pH 7) används vid beredning av lakvatten för ekotoxikologisk faroklassificering av askor. 
Detta testförhållande är tänkt att efterlikna det som föreskrivs i OECD:s rekommendationer för 
preparering av lakvatten från metaller och svårlösliga metallföreningar vid bestämning av fara för 
den akvatiska miljön (OECD, 2001), men anpassat för att vara användbart för avfall.  

Enligt OECD (2001) ska lakningen ske vid det pH som ger störst utlakning inom det pH-intervall 
som vanligen förekommer i naturen; 5,5-8,5. Anledningen att ett test utvecklat av OECD föreslås 
som utgångspunkt för faroklassificering av avfall i Avfall Sverige (2009) är att i) klassificeringen av 
avfall som farligt bör grundas på gemenskapslagstiftningen om kemikalier (det vill säga CLP) enligt 
det nya ramdirektivet för avfall; ii) CLP grundar sig på FN:s Globally Harmonazed System of 
Classification and Labelling of Chemicals (GHS)( United Nations, 2005); iii) GHS innebär att globalt 
överenskomna kriterier tillämpas vid bedömningen av kemikaliers fysikaliska, hälso- samt 
miljöfarliga egenskaper och metoder som tillämpas inom GHS för att testa hälso- och miljöfarlighet 
utvecklas genom det internationella samarbetet inom OECD.  

Hur förslaget i Avfall Sverige (2009) om att använda OECD (2001) som utgångspunkt för 
ekotoxikologisk faroklassificering av askor kommer att tas emot av lagstiftare, och vad det skulle ha 
för inverkan på bedömningen på den i detta projekt studerade bottenaskan, återstår dock att se. 
Poängteras bör emellertid att förslaget att använda betydligt mycket högre L/S-förhållande än vad 
som föreskrivs i SS-EN 14735 endast gäller vid klassificering av askors farlighet, och inte vid 
riskbedömning i samband med eventuellt användande av askan. Vid riskbedömning bör lägre L/S-
förhållande användas och baseras på vad som är relevant för det tänkta användningsområdet. 
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7 Slutsatser 

7.1 Testförbränning, luftutsläpp 

Testförbränningen genomfördes under 3 dagar med 3 olika bränsleblandningar av 
kopparimpregnerat virke (0% inblandning, 25% och 50% inblandning). Det impregnerade virket 
som användes vid testförbränningen var splintved (yttre delen av stammen). Notera dock att detta i 
praktiken motsvarar en iblandning av normalt impregnerat trä med en splintandel på 0%, 50% 
respektive 100% inblandning. 

Analyserna av stoftemissioner vid testförbränningen visar att man klarar de villkor som finns 
uppställda i anläggningens tillstånd på stoftemissioner (150 mg/ Nm3). Vid förbränningen av 
kopparimpregnerat virke i biobränsleeldad panna (reningsutrustning multicyklon) sjönk 
stoftemissionerna jämfört med förbränning av rent bränsle och anläggningens villkor för 
stoftemissioner innehålls med god marginal.  

Utsläppen till luft av koppar vid testförbränningen låg över kraven i förskrifterna för 
avfallsförbränning (0,5 mg/Nm3 av ett antal reglerade tungmetaller, bl.a. koppar). För att klara 
kraven i föreskrifterna för avfallsförbränning måste den aktuella anläggningen reducera utsläppen 
av koppar med ytterligare en faktor 10. För den aktuella anläggningen behöver man komplettera 
rökgasreningen med ytterligare ett steg (någon typ av textilt filter till exempel spärr- eller slangfilter). 

I föreskrifterna för avfallsförbränning finns också krav på kontinuerliga luftmätningar av 
tungmetaller. Minst två mätningar årligen skall genomföras (dock var tredje månad under de tolv 
första driftmånaderna). 

7.2 Testförbränning, askor 

Vid förbränning genereras två fraktioner av aska, flygaska och bottenaska. Flygaskan från 
testförbränningen bestod i huvudsak av fraktionen finkornig och lätt (svart). Bottenaskan bestod av 
en grå finkornig fraktion blandat med större partiklar i fraktionen mellan fin- och grovkornig 
(smälta stenar och större gruskorn, 2-6 cm).  

Medelvärde av kopparhalten i bottenaskan från förbränning utan inblandning av koppar-
impregnerat virke låg på 242 mg/kg TS. Vid en inblandning av 25% kopparimpregnerat spillvirke 
fördubblades kopparinnehållet i bottenaskan. Vid den 50%-iga inblandningen ökade kopparhalten 
mer än förväntat (18 500 mg/kg TS). Även arsenik- och kromhalterna ökade oproportionellt 
mycket. En förklaring till varför kromhalterna ökar, kan vara att rosterstavarna i biobränslepannan 
består av kromgjutgods (gjutet järn som innehåller krom). För höga kromhalter i botten- och 
flygaskor uppstår också vid förbränning i pannor som består av rostfritt stål (pers komm. Ola Wik). 

Skogsstyrelsen har satt upp rekommendationer av minimi- och maximihalter av ämnen i 
askprodukter som kan spridas i skogsbruket. Bottenaskan från biobränslepannan vid en 
förbränning av 25% kopparimpregerat virke klarar alla minimi- och maximihalter, utom för koppar 
som precis överskrids. Vid en inblandning på 50% impregnerat virke överskrids förutom koppar 
även krom och arsenik. 
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Med tanke på att det impregnerade virket i förbränningsförsöket består av splintved och att 
impregnerat trä normalt består av mellan 50% - 65% kärnved (som inte impregneringsmedlet når, 
gör att kopparhalten i det använda impregnerade spillvirket är högre än i normalt impregnerat virke 
(se det som ”worst case”). 

Om man vid förbränning håller sig till en maximal inblandning på 20% av kopparimpregnerat virke 
(dvs normalt virke som består av både splint- och kärnved) skulle bottenaskan sannolikt hålla sig 
inom skogsstyrelsens rekommendationer och kunna spridas som vitaliseringsmedel i skogsmark. 

Generellt sett gäller för att sprida bottenaskan i skogsmark är olämpligt att sprida den som lös aska 
eftersom den är starkt basisk och reaktiv. Detta hanteras normalt sett genom att askan härdas, för 
att skydda mark och vegetation. Den vanligaste metoden som används för att producera en 
spridningsbar askprodukt är att låta den fuktade askan ligga och självhärda i en hög utomhus. När 
man bedömer att askan härdat färdigt bryts askhögen upp och större klumpar siktas bort och 
krossas till mindre storlekar. Risken för skador på mark och vegetation i samband med spridning 
minskar om näringen frigörs för snabbt. Den ökade partikelstorleken bidrar till en jämnare 
spridningsbild vilket också minskar risken för skador på mark och vegetation (Skogsvårdsstyrelsen 
2010). 

7.3 Laktest 

Laktesterna visar att utlakningen av Cr vid L/S 0,1 innebär att bottenaskan för prov 4 och 5 
överskrider gränsen för att få läggas på en deponi för farligt avfall. Lakbarheten av Cr från dessa 
prover var hög, men verkade sjunka vid högre L/S. Vid L/S 10 överskreds inte gränserna för 
deponering, varken på deponi för icke farligt eller farligt avfall. De höga kromhalterna kan bero på 
att rosterstavarna i förbränningspannan är gjorda av gjutet järn som innehåller krom.  

En viktig aspekt när det gäller askor är dess benägenhet att ”mogna” d.v.s. att förändringar sker i 
den kemiska sammansättningen och fysikaliska egenskaperna över tid och då omgivningsparametrar 
förändras. Beroende av hur en aska exponeras för påverkan från vatten och luft kan den uppvisa 
betydande skillnader i egenskaper (Polletini and Pomi, 2004). Den höga alkaliniteten hos en aska 
innebär bland annat att den är benägen att ta upp koldioxid från luften och bilda karbonater 
(Värmeforsk, 2004). När detta sker sjunker pH vilket i sin tur innebär att lösligheten och sorptionen 
för olika ämnen förändras. Vissa ämnen som tidigare var svårlösliga kan gå i lösning medan andra 
lättare kan fastläggas. Detta gäller sådana ämnen som kan bilda anjoner i vattenlösning (oxyanjoner) 
t.ex. krom, vanadin, antimon, arsenik och molybden. I kroms fall innebär det att krom övergår från 
sexvärt krom till trevärt krom. Trevärt krom är emellertid mindre lättlakat än sexvärt krom. pH kan 
alltså ha stor betydelse för hur mycket krom som lakas ut. Studier av avfallsaska som  karbonatiserar 
har visat att utlakningen av krom minskar med 96 % efter karbonatisering (Todorovic and Ecke, 
2006). Däremot kan utlakningen av t.ex. Zn och Pb öka när pH sjunker.  

Om man låter bottenaskan mogna kan det betyda att egenskaperna för askan ändras och att prov 4 
och 5 inte skulle behöva behandlas innan deponering, vilket är fallet för bottenaskan idag. 
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7.4 Farlighetsbedömning av bottenaskan 

Som nämndes i avsnitt 5.1 saknas det i avfallslagstiftningen riktlinjer för hur klassificeringen med 
avseende på ekotoxicitet ska gå till rent praktiskt. I detta projekt har en farlighetsbedömning av de 
studerade bottenaskorna gjorts på två sätt; baserat på totalhalt enligt beskrivning i Naturvårdsverket 
(2008) och genom jämförelse mellan uppmätta metallhalter i asklakvatten och kända litteraturdata 
över akvatisk toxicitet för ämnena ifråga enligt beskrivning i Avfall Sverige (2009). Enligt 
beräkningsmodellen baserat på totalhalt får bottenaskan från förbränning med 50 % inblandning av 
kopparimpregnerat virke ett farlighetsindex > 1 (1,004 med avseende på ekotoxicitet) och bör enligt 
denna metod klassificeras som farligt avfall. Bottenaskorna med 0 och 25 % inblandning av 
kopparimpregnerat virke hade ett farlighetsindex < 1.  

Olika organismer är olika känslig för olika ämnen och det framgår tydligt av figur 7-9 att val av 
testorganism, endpoint (akut, kronisk eller sub-kronisk) och toxikologisk litteraturdata har stor 
inverkan på den ekotoxikologiska farlighetsbedömningen då beräkning av toxicitetsindex görs 
baserat på halter i lakvattnet. Lakvattnen från de studerade bottenaskorna vid L/S 10 förväntas inte 
ha någon direkt akut toxisk effekt på kräftdjuret N.spinipes. Däremot kan lakvattnen förväntas ge 
sub-kroniska effekter på N.spinipes vid 50 % inblandning av kopparimpregnerat virke vid 
förbränning (och eventuellt även vid 25 % inblandning). Lakvatten från bottenaskorna kan 
förväntas ha tillväxthämmande effekter på rödalgen C.tenuicorne vid både 25 och 50 % inblandning 
av kopparimpregnerat virke vid förbränning. Viss tillväxthämmande effekt kan förväntas från 
asklakvattnet även utan tillsats av kopparimpregnerat virke (se prov 2, figur 9).  

I allmänhet ska den mest känsliga organismen väljas vid klassificering enligt kemikalielagstiftningen, 
vilket skulle vara algen C.tenuicorne av de testorganismer som valts för TI-beräkning i denna studie. I 
den nuvarande kemikalielagstiftningen (KIFS 2005:7) görs emellertid klassificering med avseende på 
akvatisk toxicitet enbart med akuta endpoints, och lakvattnen från de studerade bottenaskorna vid 
L/S 10 förväntas inte ge upphov till akuta toxikologiska effekter för N.spinipes. 
Tillväxthämningstestet med C.tenuicorne (figur 9) och LDR-testet med N.spinipes (figur 8) mäter inte 
akuta utan sub-kroniska endpoints. I och med införandet av CLP, och därmed GHS, (se avsnitt 6.3) 
kommer emellertid kroniska endpoints att inkluderas vid klassificering av kemikalier med avseende 
på akvatisk toxicitet. Hur det påverkar klassificeringen av avfall återstår dock att se.  

För att göra en mer fullständig bedömning av de studerade bottenaskornas ekotoxicitet kan 
beräkningar av TI göras för fler testorganismer, gärna från flera olika trofinivåer, och beräkningarna 
utvärderas med hjälp av biologiska tester. Vid biologisk testning av lakvatten från 
förbränningsaskor bör man dock ha i åtanke att makroämnen som normalt inte klassificeras som 
farliga, framförallt kalium och kalcium, kan förekomma i så höga halter att de ger upphov till 
toxikologiska effekter hos testorganismerna (Avfall Sverige, 2009). Om hänsyn inte tas till detta kan 
bedömningen av asklakvattnets farlighet baserat på resultat från biologiska tester bli felaktig. 
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Prov 1 & 2
Beräkning avfallsförordningen

Bottenaska max-halter
Giftig och hälsoskadlig Frätande och irriterande Cancerframkallande Fosterskadande Mutagent Ekotoxiskt

Farokod H6 H6 H5 H8 H8 H4 H4 H7 H7 H10 H10 H11 H11 H14 H14 H14 H14
Haltgräns 0.10% 3% 25% 1% 5% 10% 20% 0.10% 1% 0.50% 5% 0.10% 1% 0.25% 2.50% 25% 25%
R-kod nr mg/kg 

(element)
Molvikt vikt-% 

(oxid)
26  28 23  24  25 20  21  22 35 34 41 36  37  38 45  49 40 60  61 62  63 46 68 R50-53 R51-53 R52-53 R53

Antimon(III)oxid 121.8 0.0000 0.0000
Arsenik(III)oxid 9.55 74.92 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
Barium(II)oxid 1800 137.3 0.2010 0.2010
Bly(II)oxid 10.6 207.2 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
Kadmium(II)oxid 0.5 112.4 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Kobolt(II,III)oxid 6.6 58.93 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009
Koppar(II)oxid 270 63.55 0.0338 0.0338
Krom(III)oxid 44.2 52 0.0085 0.0085
Krom(VI)oxid 52 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Kvicksilver(II)klorid 0.045 200.6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Lantan(III)oxid 138.9 0.0000 0.0000
Molybden(VI)oxid 95.94 0.0000 0.0000 0.0000
Nickel(II)oxid 11.8 58.71 0.0015 0.0015 0.0015
Vanadin(V)oxid 17.3 50.94 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031
volfram(VI)oxid 183.9 0.0000 0.0000
Zink(II)oxid 407.5 65.37 0.0507 0.0507
SUMMA 0.0013 0.0052 0.2400 0.0000 0.0013 0.0000 0.0031 0.0028 0.0010 0.0011 0.0042 0.0000 0.0031 0.0626 0.0031 0.0000 0.0015
Jämförvärde (>1 FA; 
<1 IFA)

0.024 0.000 0.252

Högsta värde 
(jämförs med 
gränsvärde)

0.0015 0.0009 0.0011 0.0031 0.0000 0.0031

Farligt avfall?

(0=nej, 1=ja)
0 0 0 00 000 0

B
ilaga 3 



 

Prov 3 & 4
Beräkning avfallsförordningen

Bottenaska max-halter
Giftig och hälsoskadlig Frätande och irriterande Cancerframkallande Fosterskadande Mutagent Ekotoxiskt

Farokod H6 H6 H5 H8 H8 H4 H4 H7 H7 H10 H10 H11 H11 H14 H14 H14 H14
Haltgräns 0.10% 3% 25% 1% 5% 10% 20% 0.10% 1% 0.50% 5% 0.10% 1% 0.25% 2.50% 25% 25%
R-kod nr mg/kg 

(element)
Molvikt vikt-% 

(oxid)
26  28 23  24  25 20  21  22 35 34 41 36  37  38 45  49 40 60  61 62  63 46 68 R50-53 R51-53 R52-53 R53

Antimon(III)oxid 121.8 0.0000 0.0000
Arsenik(III)oxid 12.7 74.92 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017
Barium(II)oxid 2350 137.3 0.2624 0.2624
Bly(II)oxid 10 207.2 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
Kadmium(II)oxid 0.28 112.4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Kobolt(II,III)oxid 8.7 58.93 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
Koppar(II)oxid 505 63.55 0.0632 0.0632
Krom(III)oxid 72 52 0.0138 0.0138
Krom(VI)oxid 52 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Kvicksilver(II)klorid 0.045 200.6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Lantan(III)oxid 138.9 0.0000 0.0000
Molybden(VI)oxid 95.94 0.0000 0.0000 0.0000
Nickel(II)oxid 12.5 58.71 0.0016 0.0016 0.0016
Vanadin(V)oxid 19 50.94 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034
volfram(VI)oxid 183.9 0.0000 0.0000
Zink(II)oxid 1092 65.37 0.1359 0.1359
SUMMA 0.0017 0.0057 0.3313 0.0000 0.0017 0.0000 0.0034 0.0033 0.0012 0.0011 0.0045 0.0000 0.0034 0.1538 0.0034 0.0000 0.0016
Jämförvärde (>1 FA; 
<1 IFA)

0.032 0.001 0.616

Högsta värde 
(jämförs med 
gränsvärde)

0.0017 0.0012 0.0011 0.0034 0.0000 0.0034

Farligt avfall?

(0=nej, 1=ja)
0 0 0 00 0 0 0 0

B
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Beräkning avfallsförordningen

Bottenaska max-halter
Giftig och hälsoskadlig Frätande och irriterande Cancerframkallande Fosterskadande Mutagent Ekotoxiskt

Farokod H6 H6 H5 H8 H8 H4 H4 H7 H7 H10 H10 H11 H11 H14 H14 H14 H14
Haltgräns 0.10% 3% 25% 1% 5% 10% 20% 0.10% 1% 0.50% 5% 0.10% 1% 0.25% 2.50% 25% 25%
R-kod nr mg/kg 

(element)
Molvikt vikt-% 

(oxid)
26  28 23  24  25 20  21  22 35 34 41 36  37  38 45  49 40 60  61 62  63 46 68 R50-53 R51-53 R52-53 R53

Antimon(III)oxid 121.8 0.0000 0.0000
Arsenik(III)oxid 105.5 74.92 0.0139 0.0139 0.0139 0.0139 0.0139
Barium(II)oxid 1850 137.3 0.2066 0.2066
Bly(II)oxid 32.7 207.2 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035
Kadmium(II)oxid 0.25 112.4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Kobolt(II,III)oxid 7.5 58.93 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
Koppar(II)oxid 19750 63.55 2.4722 2.4722
Krom(III)oxid 675 52 0.1298 0.1298
Krom(VI)oxid 52 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Kvicksilver(II)klorid 0.045 200.6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Lantan(III)oxid 138.9 0.0000 0.0000
Molybden(VI)oxid 95.94 0.0000 0.0000 0.0000
Nickel(II)oxid 17.5 58.71 0.0022 0.0022 0.0022
Vanadin(V)oxid 22.3 50.94 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040
volfram(VI)oxid 183.9 0.0000 0.0000
Zink(II)oxid 822.5 65.37 0.1024 0.1024
SUMMA 0.0139 0.0086 2.6874 0.0000 0.0139 0.0000 0.0040 0.0162 0.0011 0.0035 0.0075 0.0000 0.0040 0.2507 0.0040 0.0000 0.0022
Jämförvärde (>1 FA; 
<1 IFA)

0.250 0.003 1.004

Högsta värde 
(jämförs med 
gränsvärde)

0.0139 0.0010 0.0035 0.0040 0.0000 0.0040

Farligt avfall?

(0=nej, 1=ja)
0 0 0 00 0 0 0 1
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