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Förord 
Föreliggande rapport behandlar frågeställningar i samband med såväl projektering som 
utförande av anpassnings- och avslutningsarbeten inom landets deponier. Rapporten 
utgör en sammanställning av dagens kunskap inom området (d v s det har ej utförts någon 
forskning inom ramen för detta uppdrag).  
 
Man bör vidare vara medveten om att detta är ett relativt ungt problemområde där det 
ännu ej inte hunnit skapas någon generell praxis, varför rapportens beskrivningar av 
metoder, tekniker och lagstiftning inte skall ses som ”sanning” , utan som en 
sammanfattning av idag gällande rekommendationer inom området.  
 
Projektorganisationen hos NCC Teknik har bestått av Karin Johansson (handläggare), 
Kajsa Rigardt samt Per Eriksson och Leif Jendeby (geoteknisk expertis samt granskning).  
 
Arbetet med rapporten har dessutom drivits i samarbete med en arbetsgrupp bestående av 
representanter från ett antal MinBaS-företag, vilka har bidragit dels med generella 
synpunkter och åsikter, dels med viktiga fakta om de produkter och restprodukter som 
finns inom ramen för MinBaS organisation. Ett stort tack till er alla! 
 
 
NCC Teknik, 1 december 2003 
 
 
Karin Johansson 
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Rubrik 1 (Uppdragsnamn) Marknadsstudie: 
Rubrik 2 (Uppdragsnamn) Materialbehov vid avslutning / anpassning av deponier 
Uppdragsnummer 7024226 
 



 

Marknadsstudie: materialbehov  

 

vid avslutning / anpassning av deponier 

  
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marknadsstudie: materialbehov  

 

vid avslutning / anpassning av deponier 

  
 
 

   
 

Sammanfattning 
Syftet med detta utredningsuppdrag var att öka förutsättningarna för MinBaS-branschen 
att ta sig an det växande marknadssegmentet ”miljösäkring av deponier” .  
 
Förutsättningarna för verksamheten inom landets deponier har förändrats i och med 
införandet av Förordning (2001:512) om deponering av avfall vars regler och riktlinjer är 
avgörande för det framtida arbetet inom deponier. Föreliggande rapport inleds därför med 
en beskrivning av lagstiftning avseende avfall och deponier. Enligt ” Förordningen om 
deponering av avfall”  skall samtliga landets befintliga deponier avslutas i enlighet med, 
eller anpassas till, de nya reglerna (detta skall vara genomfört senast år 2008). Samtliga 
deponier skall då klassificeras som deponi för antingen inert avfall, icke-farligt avfall 
eller farligt avfall. Förordningen beskriver vidare att våra deponier i framtiden skall 
underlagras av geologisk barriär samt en bottentätning och att deponierna efter avslutad 
verksamhet skall förses med en sluttäckning. För de olika deponityperna olika täthets-
krav, t ex skall läckaget genom sluttäckningen på en deponi för farligt avfall begränsas 
till 5 liter /m2 och år medan det ej krävs någon sluttäckning inom deponier för inert avfall.  
 
I kapitel 3 beskrivs de idag gällande kraven och rekommendationerna för uppbyggnad av 
de olika skikten ovan och under avfallet i en deponi. Kapitel 3 innehåller även en 
översiktlig beskrivning av tekniska och miljömässiga egenskaper hos 16 st. potentiella 
konstruktionsmaterial varav ett flertal finns inom MinBaS-branschen. 
 
Detta utredningsuppdrag har även inkluderat ett försök att sammanställa hur stor del av 
landets deponier som avses att anpassas respektive avslutas. Det visade sig att ca 60 % av 
landets drygt 400 deponier har för avsikt att avsluta sin verksamhet. Sammanställningen 
tyder vidare på stor osäkerhet hos såväl verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter, 
vilket sannolikt får till följd att flertalet projekt senareläggs i förhållande till de 
ursprungliga intentionerna om anpassning/avslutning senast år 2008. Det borde dock 
också kunna innebära en stor marknadspotential för den aktör (entreprenör / 
materialleverantör) som kan hjälpa deponiägarna att ”bli av med problemet”  genom att 
man erbjuder lösningar som är både miljömässigt riktiga och ekonomiskt fördelaktiga.  
 
MinBaS-företagens produkter och restprodukter av varierande art. Flera MinBaS-material 
verkar vara lämpliga som tätskikt, framförallt inom deponier för icke-farligt avfall, men 
eventuellt också inom deponier för farligt avfall. Det är tveksamt om något av branschens 
företag kan erbjuda material till samtliga skikt, varför det sannolikt krävs samarbete 
mellan flera företag för att kunna erbjuda lösningar där flera/alla skikt ingår.  
 
I syfte att skapa ett underlag för att MinBaS skall bli en viktig samarbetspartner för 
landets deponiägare rekommenderas att låta genomföra en mer detaljerad 
sammanställning av MinBaS-branschens produkter, restprodukter samt blandningar av 
olika MinBas-material. I syfte att uppnå största möjliga nytta bör framtagandet av en 
sådan materialdatabas drivas i samarbete med representanter för ett antal större 
kunder/beställare. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Konsumtionsmönstret i det moderna samhället har skapat ett växande avfallsproblem 
med svårigheter att hantera och att bli av med avfall. I det nationella arbetet mot ett 
ekologiskt hållbart samhälle ingår dels att förändra beteendemönstren så att mindre avfall 
produceras, dels att bygga upp ett system för avfallshantering som leder till att avfall tas 
om hand och utnyttjas på bästa sätt. Avfall skall i första hand återanvändas. Om så ej är 
möjligt skall dess ingående material i stället återvinnas, och om ej heller det är möjligt 
bör materialet förbrännas i syfte att undvika det sista alternativet, deponering. Vid 
årsskiftet 1999/2000 infördes en deponiskatt i syfte att öka de ekonomiska incitamenten 
för att hantera avfallet på ett miljömässigt mer riktigt sätt än deponering. Från och med år 
2003 är deponiskatten 370 kr/ton. 
 
Den nationella målsättningen är således att andelen avfall som deponeras ska minimeras, 
varför behovet av deponier borde minska med tiden. Eftersom deponering emellertid 
tidigare varit det vanligaste sättet att omhänderta avfall i Sverige återfinns ett stort antal 
befintliga, och mer eller mindre aktiva deponier runt om i Sverige. I takt med att behovet 
av deponering minskar i landet kommer dock ett stort antal deponier att läggas ner.  
 
Deponiernas främsta påverkan på miljön är att miljöfarliga ämnen i avfallet kan spridas 
till omkringliggande markområden, bland annat via lakvatten. En deponi måste därför, 
såväl i driftfasen, som vid avslutandet miljösäkras i syfte att minimera spridningen. 
Genom förordningen om deponering av avfall som trädde i kraft 2001 ställs nu nya krav, 
dels på hur en aktiv deponi skall vara utformad (många av de deponier som avser att 
fortsatt vara i drift måste byggas om för att möta de nya kraven), dels på hur de deponier 
som avslutas skall miljösäkras för framtiden.  
 
Enligt Renhållningsverksföreningen, RVF, fanns år 2001 ca 230 kommunala deponier i 
drift. Vidare har ett stort antal större industriföretag egna deponier för sitt avfall. Enligt 
gällande krav skulle landets samtliga deponiägare vid halvårsskiftet 2002 lämna in en 
anpassningsplan för sin deponi till berörd tillsynsmyndighet, d v s berörd Länsstyrelse. 
Anpassningsplanen innebär en redovisning av hur och när man avser att avsluta 
alternativt anpassa deponin till de nya lagkraven.  
 
En betydande del av åtgärdsarbetet för en deponi utgörs av etablering av tätskikt och 
tätbarriärer, och ett sätt att minska kostnaden utan att tätheten försämras är att nyttja olika 
typer av restprodukter, s k alternativa material. Osäkerheten angående utformningen av 
tätskikt (materialval, skikttjocklekar, lakvattenhantering m m) bestående av alternativa 
material är dock stor bland såväl beställare som konsulter. 
 
Enligt avfallsförordningen skall det praktiska arbetet med att avsluta deponin, alternativt 
att anpassa den till lagkraven, vara utfört senast år 2008. Detta torde innebära en snabbt 
växande marknad där den entreprenör och/eller materialleverantör som har kompetens att 
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erbjuda en kostnadseffektiv och miljömässigt säker lösning kommer att ha uppenbara 
konkurrensfördelar. Att denna marknad är under tillväxt indikerades bl a genom att såväl 
inlämnade anpassnings- och avslutningsplaner som nya tekniker för deponering och 
lakvattenhantering diskuterades vid RVFs höstmöte i november 2002. 
 
För MinBaS-branscherna innebär de nya lagkraven stora möjligheter att sälja produkter 
och att utveckla nya produkter, på en växande marknad. Även om man kan förutspå 
förseningar och dispenser, så är marknaden för deponibyggande så stor att det kommer att 
behöva 10-tals miljoner ton materialtillskott de närmaste 5-6 åren. Materialen kan 
exempelvis bestå av: 
 

• MinBas-industriernas ordinarie sortiment eller restprodukter 
 

• Restprodukter från annan verksamhet (slam, aska, slagg, gjuterisand mm) 
 

• Nya produkter eller blandprodukter där MinBaS-material ingår. 
 
Förutom material för den regelrätta inneslutningen kommer det sannolikt även att 
behövas stora mängder för uppfyllnader, körytor, sorteringsytor mm. Denna typ av 
projekt har dock inte berörts inom ramen för föreliggande studie. 
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta utredningsuppdrag är att: 
 
• Förklara vilka krav förordningen (2001:512) om deponering av avfall ställer 

avseende hur deponier skall vara uppbyggda såväl i driftfas som efter att 
deponeringen upphört. 

 
• Försöka ge en indikation avseende hur många deponier som kommer att avslutas  

respektive anpassas i enlighet med den nya förordningen, men också avseende när 
man kan förvänta sig att dessa arbeten kan komma att utföras. 

 
 

1.3 Avgränsningar 
Såväl miljölagstiftning som tekniska och miljömässiga aspekter på olika typer av 
konstruktionsmaterial, utgör mycket omfattande och komplexa kunskapsområden. Denna 
rapport innehåller inte på långa vägar alla aspekter på dessa frågor, utan skall ses som en 
introduktion inom respektive område. I referenslistan återfinns förslag på litteratur för 
den som vill fördjupa sig i en specifik fråga. 
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2 Avfallspolitik 

Riksdag och regering har det yttersta ansvaret för svensk miljöpolitik, vilket bl a innebär 
att de har ansvar för att det finns förutsättningar för ett uthålligt och fungerande kretslopp 
i samhället. Detta sker främst genom att man fattar beslut om miljömål och genom 
lagstiftning. Baserat på beslut från riksdag och regering utformar Naturvårdsverket 
föreskrifter, handböcker m m. Naturvårdsverket har också, tillsammans med länsstyrelser 
och kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder tillsynsansvar för olika typer av 
miljöstörande verksamheter. 
 
Sveriges riksdag har satt upp 15 miljökvalitetsmål, vilka skall vara uppfyllda inom en 
generation, d v s inom 25 år. Målen ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en 
ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbart på lång sikt. De skall 
vara riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Inom 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”  finns ett antal delmål redovisade rörande 
avfallshantering och/eller deponering, vilka listas i tabell 2.1. 
 
Tabell 2.1. Delmål i miljökvalitetsmålet ” God bebyggd miljö”  som rör avfallshantering 
och/eller deponier (www.naturvårdsverket.se).  
Delmål  
Minskning av avfallsmängder Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska 

med minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå, 
samtidigt som den totala mängden genererat avfall inte ökar. 

Enhetlig standard på deponier Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått enhetlig 
standard och uppfyller högt uppställda miljökrav enligt EU:s 
beslutade direktiv om deponering av avfall. 

Uttag av naturgrus 2010 ska uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner 
ton per år och andelen återanvänt material utgöra minst 15 
procent av ballastanvändningen. 

 
 
Genom deponering förs material, som sannolikt kunde ha återanvänts eller återvunnits, ut 
ur kretsloppet, vilket är slöseri med de begränsade resurser som finns att tillgå. Mängden 
avfall för deponering skall alltså inom en 10-årsperiod minska radikalt, vilket planeras 
ske dels genom att minska konsumtionen, dels genom att styra om avfallsströmmarna. I 
detta sammanhang brukar man prata om EUs avfallshierarki, vilken etablerades redan 
1989 i samband med att den första policyn för omhändertagande av avfall formulerades.  
 
Avfallshierarkin säger att avfall i första hand skall återanvändas. Om så ej är möjligt skall 
dess ingående material i stället återvinnas, och om ej heller så är möjligt bör materialet 
förbrännas. Det högsta steget, och därmed den form av omhändertagande som man i sista 
hand skall välja om inget annat är lämpligt, är att deponera avfallet på en för avfallet 
lämplig deponi. 
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2.1 Lagstiftning rörande avfall 
I syfte att uppfylla ställda miljökvalitetsmål inom utsatt tid har regeringen infört många 
nya styrmedel. Styrmedlen är dels ekonomiska (bl a avfallsskatt), dels har man både 
infört nya och skärpt befintliga, lagar och förordningar inom miljöområdet. I tabell 2.2 
sammanfattas den svenska miljölagstiftningens utveckling avseende avfall och deponier. 
 
Tabell 2.2. Viktiga årtal för Sveriges miljölagstiftning avseende deponier och avfall. 
Årtal Händelse 
1969 Sverige fick sin första lagstiftning på miljösidan. 
1999 Miljöbalken träder i kraft. 

EU: EG-direktiv om deponering antas. 
2000 Sverige: Skatt på avfall som deponeras införs. Industriavfall regleras. 
2001 Förordningen om producentansvar och nya krav på hantering av elavfall.  

Ny förordning och föreskrift om deponering. 
EU: EG-direktiv om förbränning av avfall antas. 

2002 Krav på sortering av brännbart avfall. Deponeringsförbud för utsorterat brännbart avfall.  
Ny avfallsförordning.  
Skatten på avfall som deponeras höjs till 288 kr/ton.  
Anpassnings- och avslutningsplaner skall lämnas in. 

2003 Skatten på avfall som deponeras höjs till 370 kr/ton. 
2004 Planerad översyn av avfallsskatten. 

Nya regler om karakterisering av avfall. 
2005 Deponeringsförbud för organiskt avfall.  

Miljömål om att total mängd deponerat avfall skall vara minst halverad från 1994 års nivå. 
2008 Samtliga deponier ska ha uppnått enhetlig standard enligt EG-direktiv och deponering. 
 
I följande avsnitt ges en kort beskrivning av de lagar som rör deponier och deponering av 
avfall. 
 

Miljöbalken 
Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.  
 
I miljöbalkens femtonde kapitel behandlas övergripande lagstiftning om avfall och 
producentansvar. Här ges definitioner på vissa centrala begrepp och lagstiftning om 
producentansvar, den kommunala renhållningsskyldigheten, hur avfall skall hanteras, 
tillståndsplikt för avfallsanläggningar och deponering av avfall. 
 

Avfallsförordningen  
Renhållningsförordningen och Förordningen om farligt avfall upphörde att gälla den 1 
januari 2002 och ersattes av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Detta har bland annat 
inneburit att den så kallade avfallslistan är gemensam för allt avfall, och att farligt avfall 
markeras med en asterisk, `* ´.  Avfallsförordningen gäller avfall och avfallets hantering. 
Förordningen ger utförligare beskrivning av lagtexten i Miljöbalkens femtonde kapitel. 
För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra 
förordningar eller i föreskrifter som meddelats med stöd av andra förordningar, t ex 
förordning om deponering av avfall (se nedan).  
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Förordningen om deponer ing av avfall  
Under 2001 beslutades om en ny förordning och föreskrift för deponering, Förordningen 
om deponering av avfall (SFS 2001:512). På så sätt införlivas EUs deponeringsdirektiv 
1999/31 i den svenska lagstiftningen. De nya reglerna syftar till att förebygga och minska 
de negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa och på miljön, 
särskilt när det gäller förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft, och på den 
globala miljön: förordningen omfattar regler för deponis hela livscykel.  
 
Genom dessa bestämmelser säkerställs att svenska deponier kommer att hålla en enhetlig 
standard med högt ställda miljökrav. Samtliga deponier (såväl kommunala som privata) 
skall genom att lämnat in en anpassnings- eller avslutningsplan till tillsynsmyndigheten 
vid halvårsskiftet år 2002 ha presenterat hur man avser att hantera övergången till de nya 
reglerna. Innehållet i denna förordning beskrivs mer utförligt i kapitel 3. 
 

Förordning om miljöfar lig verksamhet och hälsoskydd  
Denna förordning (SFS 1998:889) gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 9 
kap. miljöbalken. I bilagan till förordningen anges om en verksamhet eller åtgärd kräver 
tillstånd eller anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken. Deponier är enligt förordningen en 
form av miljöfarlig verksamhet. Beroende på mängd årligen deponerat material klassas 
anläggningen som en A-, B- eller C-anläggning, vilket vidare innebär olika 
tillståndsprocesser och olika tillsynsmyndigheter.  
 
Såväl den tidigare som den nu gällande lagstiftningen föreskriver att anläggningar för 
deponering av avfall skall tillståndsprövas. I tabell 2.2 visas ansvaret för 
tillståndsprövning av deponianläggningar enligt den tidigare respektive nuvarande 
lagstiftningen (d v s enligt Miljöskyddslagen respektive Miljöbalken). 
 
Tabell 2.3 Tillståndsprövning av deponier enligt den tidigare Miljöskyddslagen och 

respektive den nu gällande Miljöbalken (enligt RVF 01:11). 
 Miljöskyddslagen (före 1999) Miljöbalken (fr o m 1999) 
 Myndighet Mängd (ton/år) Myndighet Mängd (ton/år) 
A Koncessionsnämnden > 75 000 Miljödomstolen > 100 000 
B Länsstyrelsen 50 –75 000 Länsstyrelsen * 50 –100 000  
C Kommunen < 50 Kommunen < 50 
* Om deponeringen avser sådant avfall som i avfallsförordningen (2001:1063) avses som farligt 
avfall skall tillståndsprövning utföras av Miljödomstolen då avfallsmängden är större än 10 000 
ton/år. 
 
Miljöbalkens 26 kapitel berör tillsynen av de verksamheter som tillståndsprövats enligt 
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillsyn regleras också i 
Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt Miljöbalken. Miljöbalkens 26:e kapitel inleds 
enligt följande:  
 
” Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats 
med stöd av balken” .  
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Tillsynsmyndigheten skall i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av balken 
och dess föreskrifter, domar och beslut samt genom att ge råd, informera m m skall skapa 
goda förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses. Tillsyn utövas av 
Naturvårdsverket, generalläkaren, länsstyrelser, andra statliga myndigheter och 
kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer. Vidare kan regeringen föreskriva 
att en tillsynsmyndighet har rätt att överlåta åt en kommun att sköta ansvaret att i ett visst 
avseende utöva sådan tillsyn som annars skulle skötas av en statlig tillsynsmyndighet. 
 
Vad gäller tillsyn av deponianläggningar så ligger ansvaret generellt på berörd 
Länsstyrelse, men har i vissa fall överlåtits till miljöenheten inom berörd kommun. I 
många kommuner har man på senare år valt att integrera miljönämnden med den tekniska 
nämnden, vilket fått till effekt att den nybildade enheten då både är verksamhetsutövare 
och tillsynsmyndighet för deponianläggningen. Det har på vissa håll ifrågasatts huruvida 
miljöinspektören kan behålla sin objektivitet i en sådan organisation, exempelvis 
rapporterade Borås tidning, 2003-01-24, att Länsstyrelsen i Västra Götaland p g a dessa 
skäl vill ta tillbaka tillsynsansvaret för avfallsanläggningen i Svenljunga kommun. 
 
 

2.2 Förordningen om deponering av avfall 
Enligt föregående avsnitt ställs krav på anpassning och återställning av deponier i 
Förordningen (2001:512) om deponering av avfall. I detta kapitel sammanställs de krav 
som finns i förordningen rörande deponiklasser, lokalisering, tätning, täckning och 
lakvattenbehandling.  
 

2.2.1 Grundtankar om deponering 
I tabell 2.4 nedan ges definitioner till några av de viktigaste begreppen för uppbyggnad av 
en deponi. Fler definitioner finns i gällande lagstiftning om avfall. 
 
Tabell 2.4. Definition av några av de viktigaste begreppen angående en deponi  
Begrepp Betydelse 
Deponi Upplagsplats för avfall 
Deponigas Gas som genereras av det deponerade materialet 
Aktiv fas Den period som sträcker sig från första tillfället då avfall tas emot vid en 

deponi till dess deponeringen upphört och aktiva åtgärder för kontroll och 
utsläppsbegränsning inte längre behövs. Den aktiva fasen innefattar både 
driftfas och efterbehandlingsfas.  

Driftfas Den del av den aktiva fasen som omfattar tiden från första tillfället då avfall 
tas emot vid en deponi fram till dess att deponin är sluttäckt. 

Efterbehandlings-
fas 

Den del av den aktiva fasen som omfattar tiden för aktiva åtgärder för 
utsläppsbegränsning och kontroll efter driftfasen. 

Geologisk barriär Jord- eller berglager med egenskaper som förhindrar, bryter ned, fastlägger 
eller fördröjer transport av ämnen och föreningar från en deponi till en 
mottagare (recipient). 

Lakvatten Vätska som efter att ha varit i kontakt med avfallet lämnar en deponi eller 
som innehålls i en deponi. 

Sluttäckning Samlande term för en permanent övertäckning. 
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Deponier som nyanläggs alternativt befintliga deponier som anpassas till nu gällande 
lagstiftning skall kunna hänföras till någon av följande klasser (vilket också medför olika 
krav på utformning och kontroll): 
 

• Deponi för farligt avfall 
 

• Deponi för icke-farligt avfall  
 

• Deponi för inert avfall (inert avfall = ”avfall som inte genomgår några väsentliga 
fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar” ) 

 
Vid oklarhet avseende vilken kategori avfall en viss produkt tillhör hänvisas till 
Avfallsförordningen (2001:1063). 
 
 

2.2.2 Lokalisering och utformning 
Förordningen (2001:512) om deponering av avfall ställer krav på hur en 
deponianläggning skall vara utformad både ovan och under avfallet . Observera dock att i 
merparten av äldre tillstånd för deponiverksamhet har krav främst ställts på hur deponin 
ska täckas vid avslutandet, vilket innebär att dessa deponier sannolikt ej uppfyller kraven 
på utformning av dess botten (underkant).  
 

Lokaliser ing  
Deponins läge har avgörande betydelse för dess miljöpåverkan. Enligt gällande 
lagstiftning, Förordning (2001:512) om deponering av avfall, skall en deponi lokaliseras 
så att den inte utgör någon allvarlig risk för miljön med beaktande av: 
 

• Avståndet från deponin till tätbebyggelse, bostadsområden, rekreationsområden, 
jordbruksområden, vattenområden och vattenleder. 

 

• Förekomst av ytvatten, grundvatten, kustvatten och skyddade naturområden.  
 

• De geologiska och hydrogeologiska förhållandena på och omkring platsen. 
 

• Risken för översvämningar, sättningar, jordskred eller snöskred på platsen. 
 

• Skyddet av natur- och kulturvärden på och omkring platsen. 
 
När man söker efter den bästa lokaliseringen av en deponi skall är målet att allt ej 
uppsamlat lakvatten, både under och efter driftfasen, skall passera genom en naturlig 
geologisk barriär. Transporttiden för lakvattnet genom barriären får inte vara kortare än: 
 

• 200 år för deponier för farligt avfall 
 

• 50 år för deponier för icke-farligt avfall 
 

• 1 år för deponier för inert avfall. 
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Det är dock inte bara miljömässiga faktorer som styr valet av lokalisering. Enligt 
Naturvårdsverkets rapport nr 4610 (1996) påverkar även andra faktorer såsom 
tekniska/naturvetenskapliga (typ av avfall som skall deponeras, möjligheter till 
lakvattenbehandling, mark- och grundvattenförhållanden i området m m) och 
ekonomiska/politiska (planförhållanden, samhällsopinion m m). 
 
Nedan ges en kortfattad beskrivning av förordningens krav på utformning av en deponi. 
Utformningen av de olika skikten beskrivs mer detaljerat i kapitel 3. 
 

Konstgjord geologisk barr iär  
Om lokaliseringen ej kan uppfylla kravet för en naturlig geologisk barriär skall en 
konstgjord sådan istället anläggas. Reglerna för detta anger att under deponin och på de 
sidor om deponin där lakvatten kan förorena mark eller vatten skall barriären ha en 
genomtränglighet (hydraulisk konduktivitet) och tjocklek (mäktighet) som tillsammans 
ger ett skydd som är minst likvärdigt med effekten av de krav som beskrivs i tabell 2.5.  
 
Tabell 2.5. Funktionskrav för täthet hos den geologiska barriären (SFS 2001:512).        
Deponi för  Hydraulisk konduktivitet Mäktighet 
farligt avfall 1,0 x 10-9 meter per sekund  5 meter 
icke-farligt avfall 1,0 x 10-9 meter per sekund 1 meter 
inert avfall 1,0 x 10-7 meter per sekund 1 meter 
 
Förordningen säger också att om det finns risk för att lakvatten svämmar över eller läcker 
vid sidan av den geologiska barriären skall det i lakvattnets strömningsriktning anläggas 
ett skydd, så att lakvattnet inte kan förorena mark eller vatten. 
 

Bottentätning 
Under driftfasen skall deponierna vara försedda med en bottentätning, ett dränerande 
materialskikt som är minst 0,5 meter tjockt, och ha ett uppsamlingssystem för lakvatten. 
Tätningen, materialskiktet och uppsamlingssystemet skall konstrueras så att lakvatten inte 
läcker med mer än 5 liter/m2och år från en deponi för farligt avfall samt 50 liter/m2och år 
från en deponi för icke-farligt avfall. För en deponi för inert avfall finns det inte något 
krav på bottentätning. 

Sluttäckning  
Verksamhetsutövaren skall tillse till att en deponi som avslutas förses med sluttäckning, 
där tätning, materialskikt och uppsamlingssystem för lakvatten skall konstrueras så att 
lakvatten inte läcker med mer än 5 liter/m2 och år från en deponi för farligt avfall samt 50 
liter/m2 och år från en deponi för icke-farligt avfall. För en deponi för inert avfall finns 
det inte något krav på sluttäckning. En deponi, eller en del av den, anses avslutad först 
när sluttäckningen har inspekterats genom tillsynsmyndighetens försorg, och 
tillsynsmyndigheten har godkänt den.  

Lakvatten 
Insamlat lakvatten skall behandlas så att det kan släppas ut utan att utsläppet strider mot 
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gällande bestämmelser beträffande skydd för människors hälsa och miljön eller mot 
villkor som gäller för verksamheten. 

Deponigas 
Verksamhetsutövaren skall se till att deponigas samlas in från deponier som tar emot 
biologiskt nedbrytbart avfall för deponering. 
 
 

2.2.3 Förordningens tillämpningsområde  
Enligt Naturvårdsverkets, NVs, Deponering av avfall - Handbok med allmänna råd till 
38-42§§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall (2002) omfattas alla typer av 
befintliga deponier (oavsett typ av tillstånd eller om de av någon anledning haft dispens). 
NV anger vidare att de deponier som avses avslutas dock endast behöver uppfylla de krav 
i förordningen som har betydelse för avslutning och efterbehandling av deponier (d v s ej 
avseende lokalisering, geologisk barriär, bottentätning m m). Vid nyanläggande av en 
deponi gäller förordningens krav i sin helhet. 
 
Det EU-direktiv som styr aktuell förordning innehåller dock en möjlighet att undanta 
deponier i glesbygd från de nya reglerna. Enligt RVF Nyheterna nr, 2/06, har NV därför 
på uppdrag av regeringen utrett om det är lämpligt att undanta några av de svenska 
deponierna. Resultatet av utredningen är att det i Sverige endast finns två deponier inom 
definierade glesbygdsområden, varför det ej bedömts finnas skäl att utnyttja möjligheten 
till undantag.  
 
Däremot anser NV att Sverige har ett antal mycket små deponier, för vilka det skulle 
innebära orimliga kostnader att leva upp till EU-direktivets regler. Detta förslås lösas 
genom enskilda avsteg, vilket enligt den styrande förordningen kan medges i de fall då 
det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt Miljöbalkens övergångsbestämmelser skall Förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall inte tillämpas på deponier där verksamhetsutövaren före den 16 juli 
2001 har slutat lägga avfall på deponin, och dessutom har vidtagit de åtgärder som i 
övrigt krävts för att avsluta den.  
 
I tabell 2.6 ges en översiktlig beskrivning av lagstiftningen rörande äldre deponiområden. 
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Tabell 2.6  Översiktlig beskrivning av miljölagstiftningens syn på äldre deponiområden.  
Avslutad Hantering 
Före 1969 Dessa deponiområden (då Sverige fick sin första miljölagstiftning) är generellt ej att 

betrakta som deponier utan som förorenade områden och omfattas därför av 
Miljöbalkens tionde kapitel.  
 
Naturvårdsverket, NV, har tagit fram generella riktvärden för vilka föroreningshalter 
som kan accepteras i mark (NV-rapport 4638), vilka baseras på områdets framtida 
markanvändning. Genom att använda s k platsspecifika riktvärden har man i vissa 
delar av landet (främst Stockholm) bedömt att risken för skador på människa eller 
natur minskar med djupet från markytan (såvida inte det finns risk att föroreningen 
sprids till grundvatten eller ytvatten via vattenströmningar i marken), vilket generellt 
kan anses vara mer i linje med kravet på att avfallet skall täckas över enligt gällande 
deponilagstiftning.  
 

1969 -
1999 

Deponier som varit verksamma samt avslutats mellan år 1969 och år 1999 skall ha 
avslutats i enlighet med vad som föreskrivits i respektive tillstånd (se kap 2.3.4),      
d v s i enlighet med då gällande lagstiftning. Enligt Naturvårdsverket (mars 2003) 
kan åtgärder dock i framtiden komma att krävas om deponin bedöms innebära fara 
för människors hälsa eller miljön. 
 

Efter 1999 I enlighet med Förordningen (2001:512) om deponering av avfall 
 

 
 
 

2.3 Avfallshantering idag och i framtiden 

2.3.1 Nulägesrapport 
Historiskt sett har deponering varit det dominerande sättet att omhänderta landets avfall. 
Deponering har skett både på kommunala och privata deponier. 
 
Enligt Renhållningsverksföreningen, RVF, fanns det ca 230 st. kommunala deponier i 
drift år 2001. Storleken på de kommunala deponierna varierar dock avsevärt. De 25 
största tar emot drygt hälften av avfallet, medan de 75 minsta inte tar emot mer än ca 2 
%. I figur 2.2 visas en principiell bild av hur den mängd avfall som producerades i 
Sverige år 1998 (exklusive gruvavfall) dels omhändertogs och dels var fördelad på olika 
avfallsslag. Total mängd avfall är hämtad från www.avfallsforum.nu , som i sin tur 
refererar till en artikel i Industri Projekt nr 0204. Mängd avfall till kommunala deponier 
är hämtat från www.rvf.se . 
 
Under det aktuella året deponerades ca 20 % av det totala avfallet på kommunala 
deponier och ca 80 % av avfallet omhändertogs på annat sätt. (Omhändertagande på 
”annat sätt”  är framförallt privatägda deponier och förbränning, men till en viss del också 
återvinning och kompostering.)  
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Figur 2.2 Grov översikt över avfallsmängden (miljoner ton) i Sverige år 1998 samt dess 
fördelning mellan olika avfallsslag och dess omhändertagande (exklusive ca 
60 miljoner ton gruvavfall).  

 
Figur 2.2 visar att de största avfallsmängderna produceras inom industrin och att endast 
ca 10 % av detta omhändertogs vid kommunal deponi. Således omhändertogs merparten 
av industriavfallet ”på annat sätt” , vilket främst torde vara genom deponering på privat 
deponi. Figuren visar vidare att andelen hushållsavfall som omhändertogs på kommunal 
deponi är något högre, ca 30 % (”annat sätt”  borde i detta fall kunna vara återanvändning/ 
återvinning, kompostering eller förbränning). 
 
RVF redovisar på sin hemsida på Internet statistik för hur landets totalt ca 4 miljoner ton 
hushållsavfall omhändertogs år 2002. Där framgår att trots att avfallsmängden ökat något 
jämfört med föregående år har mängden avfall till deponi minskat från något. Både 
andelen avfall som materialåtervanns och som behandlades bilogiskt ökade något jämfört 
med tidigare. Vidare förbrändes ca 40 procent av hushållsavfallet med energiutvinning, 
vilket är en ökning med knappt 9 procent. 
 
Naturvårdsverket har bedömt att kraven i den nya lagstiftningen (enligt kapitel 2.2) 
kommer att leda till att deponeringen koncentreras till ett fåtal miljöanpassade och bättre 
kontrollerade anläggningar, vilket även indikeras i ett flertal tidningsartiklar som 
rapporterat om samarbetsprojekt mellan närliggande småkommuner angående framtida 
avfallshantering.  
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2.3.2 Finns det alternativ till deponering?  
Organisationen Avfallsforum följer det som händer i avfallsbranschen genom att läsa vad 
som skrivs i ämnet (framförallt i svensk press). Referat från de intressantaste artiklarna 
återfinns på www.avfallsforum.nu, varifrån merparten av den fakta som presenteras 
nedan hämtats. 
 
Att inordna landets deponier i förordningen (2001:512) om deponering av avfall bedöms 
generellt komma att innebära en drastisk minskning av landets deponikapacitet.  
www.avfallsforum.nu har sammanfattat ett inlägg i avfallsdebatten från avfallsforskaren 
Johan Sundberg (” Planera Bygga Bo”  nr 0302). Sundberg har nyligen utrett dels vilken 
kapacitet som idag finns att hantera avfall på annat sätt än deponi, dels vilken kapacitet 
som planeras. Han anser det realistisk att vi ska kunna uppnå det nationella delmålet att 
mängden sopor som deponeras skall halveras jämfört med basåret 1994 (se tabell 2.1), 
men han tror dock att det kommer att ta lite längre än till år 2005 innan målet uppnås. 
Sundberg är däremot mer skeptisk till att delmålet att avfallsmängderna i samhället inte 
skall vara större år 2005 än vad de var år 1994; ” allt tyder på att avfallsmängderna ökar 
kraftigt. Vi räknar med 2,5 % per år. Utvecklingen är svår att motverka, för detta har inte 
med avfallshantering att göra utan med vår livsstil. Konsumtionen är helt enkelt ett av 
våra största fritidsintressen, och ju mer vi shoppar desto mer avfall producerar vi” . 
 
Även på andra håll i samhället har det påpekats att dagens regelverk är för diffust för att 
aktuella delmålen enligt tabell 2.1 skall kunna uppnås. I maj i år lade Sveriges 
miljöminister dock fram en ny kretsloppsproposition, vilken anses peka på att regeringen 
vill förtydliga regelverket något. Renhållningsverksföreningens nyhetsbrev nr 8/2003 
beskriver att propositionen bl a föreslagit att Naturvårdsverket, NV, skall få ett 
övergripande samlat nationellt ansvar för att avfallshanteringen i landet skall ske enkelt 
och effektivt, att NV skall få ökat ansvar för att utforma regler samt att ett råd för 
avfallsfrågor skall inrättas inom NVs organisation. Dessutom föreslås Länsstyrelserna få 
en förstärkt roll.  
 
Enligt beskrivningen ovan måste den deponikapacitet som försvinner i och med att 
landets deponier fasas in i den nya strängare lagstiftningen ersätts med ökad kapacitet hos 
andra avfallsbehandlingsformer, främst förbränning och kompostering. Nedan följer en 
översiktlig lägesrapport för utvecklandet av dessa behandlingsformer:  
 

Förbränning (med energiutvinning) 
Förbudet mot deponering av brännbart avfall trädde i kraft år 2001, men enligt en artikel i 
Ny Teknik nr 0310 läggs det ändå idag ca 2 miljoner ton brännbart material på deponier 
(på dispens). Naturvårdsverket försöker, enligt Centrala Nyheter 0201, att motverka detta 
genom att till år 2005 höja skatten på det avfall som omfattas av dispenser. Enligt 
Värmlands Folkblad (03-06-30) kommer de kommuner som ej kan omhänderta brännbart 
avfall på ” rätt”  sätt att från och med år 2005 beläggas med straffavgift. 
www.avfallsforum.nu rapporterar att ett flertal nya förbränningsanläggningar för avfall 
håller på att byggas runt om i landet, bl a i Borås och Halmstad. 
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Från och med år 2003 gäller ett nytt EU-direktiv avseende avfallsförbränning. Direktivet, 
som innebär skärpta krav på utsläpp till luft (främst utsläpp av dioxiner), gäller 
omedelbart för nya anläggningar medan befintliga anläggningar har tre år på sig att 
uppfylla de nya kraven. Direktivet kommer sannolikt att innebära ökade 
investeringskostnader för förbränningsanläggningarna, vilket skulle kunna leda till 
försämrad utbyggnadstakt. Enligt Recycling & Miljöteknik med Återvinningen, 0207, är 
det dock främst landets mindre förbränningsanläggningar som berörs av direktivet.  
 
Det har under senaste tiden debatterats huruvida avfallsförbränning verkligen är ett 
miljömässigt bättre alternativ än deponering. Bland annat har Greenpeace varnat för 
riskerna att aska och slagg (efter förbränning kvarstår ca 25 viktsprocent i avfallet i form 
av aska och slagg) från avfallsförbränning innehåller gifter, och därför ifrågasatt hur 
dessa askor förvaras/deponeras. 
 

Komposter ing 
Vid RVFs möte 9/4 2003 diskuterades att avfallsförordningens definition av organsikt 
avfall (” Sådant avfall som innehåller organsikt kol, exempelvis biologiskt avfall och 
plastavfall” ) kan upplevas som något diffus och därmed orsaka viss förvirring angående 
vilket avfall som avses. Naturvårdsverket gav dock i juni i år ut en handbok med 
allmänna råd avseende metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av 
avfall, vilken förhoppningsvis kan reda ut en del frågetecken. www.avfallsforum.nu 
rapporterar att en ny rötningsanläggning i Härnösand beräknats kosta ca 20 miljoner kr. 
 
Artikelsökning på www.avfallsforum.nu visar på tidningsartiklar som beskriver ett antal 
mindre fungerande komposteringsanläggningar (avgett dålig lukt och/eller att avfallet ej 
brutits ned), vilket indikerar att komposteringstekniken ännu ej fungerar tillräckligt väl 
för att kunna utgöra ett alternativ till deponering.  
 
Enligt Teknik & Vetenskap, 0303, tror Göran Petersson (professor i kemisk 
miljövetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola) inte på storskalig kompostering. Han 
anser att risken att kompostjorden innehåller föroreningar (kemikalier och smittoämnen) 
kan leda till att det inte är någon som vill använda jorden för något odlingsändamål. En 
artikel i Transportarbetaren, 2003-06-26, beskriver att danska forskare fastslagit att det 
ur miljö- och kostnadssynpunkt är bättre att bränna matavfall än att sortera ut det och 
behandla det separat genom kompostering/rötning. Merkostnaden för kompostering/ 
rötning av 300 000 ton organiskt avfall har beräknats till 230-270 miljoner danska kronor 
om året.   
 

Sammanfattning 
Renhållningsverksföreningen redovisar enligt kapitel 2.2.1 statistik som indikerar att 
miljöpolitikens intentioner att minska andelen avfall till deponi haft ett visst genomslag år 
2002. Samtidigt ökade dock den totala mängden avfall i Sverige, vilket innebär att 
mängden avfall till deponi egentligen inte minskade nämnvärt. 
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Enligt beskrivningen ovan finns en hel del tecken på att vare sig förbränning eller 
kompostering, med dagens utbyggnads- och utvecklingstakt, kommer att kunna erbjuda 
tillräcklig kapacitet redan år 2008 för att ta emot det avfall som idag läggs på landets 
deponier. Å andra sidan har myndigheterna visat vissa tecken på att ha för avsikt att agera 
tydligare och att genom olika typer av styrmedel förbättra möjligheterna för utbyggnads- 
och utvecklingstakten för andra avfallshaneringssätt. Slutsatsen är dock att det ej kan 
anses troligt att alla landets deponier kommer att vara avslutade eller anpassade före år 
2008, utan vissa av dem kommer säkerligen att vara i drift något eller några år därefter 
med hjälp av dispenser. 
 
Notera dock att det finns vissa typer av avfall som inte lämpar sig för andra alternativ än 
deponering. Det kan gälla avfall som vi vill ha bort ut samhällets kretslopp och som 
därför av miljöskäl är olämpligt att återvinna eller utnyttja på annat sätt. Således kommer 
ett visst behov av deponier förmodligen att finnas även i framtiden. 



 

Marknadsstudie: materialbehov  

 

vid avslutning / anpassning av deponier 

  
 
 

 17  
 

3 Metoder / materialval 

I detta kapitel beskrivs den principiella uppbyggnaden av en deponi, material som kan 
vara aktuella att nyttja i samband med miljösäkring av deponier samt slutligen också 
förslag på tekniska och miljömässiga parametrar som i de flesta fall är viktiga att känna 
till vid val av konstruktionsmaterial till den här typen av projekt. 
 
 
 

3.1 Uppbyggnad av en deponi 
I detta kapitel redogörs för hur en deponi skall byggas upp (från geologisk barriär till 
sluttäckning). Detta baseras främst på de lagkrav som beskrivits i kapitel 2, men också på 
Renhållningsverksföreningens ” Förslag på deponihandbok”  (2002) och på 
Naturvårdsverkets remissutgåva av ” Deponering av avfall – Handbok med allmänna råd 
till 3-33 i förordningen (2001:512) om deponering av avfall”  (2003). 
 
Naturvårdsverket beskrev i rapporten ” Deponering av avfall – förslag till allmänna råd”  
(1996) att vid beaktande av olika aspekter, såsom teknik, ekonomi och miljö, måste hela 
deponins livstid inkluderas, d v s från anläggande och drift till dess att utsläppen från 
deponin upphört (mycket lång tid). Alla föroreningar i en deponi kommer på lång sikt att 
tillföras miljön. Det är därför ytterst naturens förmåga att fastlägga, bryta ner och späda 
ut olika ämnen som utnyttjas, men som också sätter gränser för vad som kan accepteras. 
Enligt kapitel 2.2 berör föreskrifterna i förordningen (2001:512) om deponering av avfall 
främst uppkomst och spridning av lakvatten.  
 
Vattenbalansen i en deponi har därför sammanfattats principiellt i tabell 3.1. 
 
Tabell 3.1. Vattenbalans i en deponi. 
Tillförsel av vatten till en deponi Bortförsel av vatten från en deponi 
Infiltrerande nederbörd 
 
Vattenhaltigt avfall som pressas samman 
och avger förorenat vatten 
 
Inträngande grundvatten i de fall då deponin 
ligger i ett ytavrinningsområde 
 
Ytvatten som rinner in i deponin 

Avdunstning 
 
Ytavrinning 
 
Grundvattenbildning 
 
Lakvatten 

 
Ovan grundvattenytan beror vattenomsättningen på mängden infiltrerande vatten. 
Vattentransporterna sker här i princip helt i vertikal riktning. Den nedåtriktade 
strömningen beror av gravitationen och är generellt som störst under vår och höst. Enligt 
Espeby (2001) dominerar under sommarhalvåret istället uppåtriktad transport som beror 
av kapillära krafter p g a växternas transpiration och avdunstning från markytan. Vatten 
transporteras huvudsakligen nedåt tills det når grundvattnet, och kan därmed lösgöra och 
föra med sig föroreningar till grundvattnet.  
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Under grundvattenytan transporteras vattnet i princip horisontellt till recipient, d v s till 
sjö eller vattendrag. 
 
Nedan beskrivs funktion, uppbyggnad m m för de olika skikten i en deponi. 
 

3.1.1 Geologisk barriär 
Enligt Naturvårdsverket (remissutgåva 2003) så utgör den geologiska barriären 
tillsammans med sluttäckningen det främsta skyddet mot föroreningsspridning gentemot 
omgivningen i det långa tidsperspektivet. Deponin bör anläggas så att de tekniska 
åtgärdernas beständighet inte äventyras. Det underlagrande materialet måste exempelvis 
ha tillräcklig säkerhet mot skred och inte vara sättningsbenäget eftersom sättningar kan 
leda till bakfall eller till skador på ledningssystem och bottentätning. 
 
Enligt kapitel 2.2 skall en deponi i första hand lokaliseras där det finns en tillräcklig 
naturlig geologisk barriär. Om så inte är möjligt anläggs en konstgjord sådan. I tabell 3.2 
sammanfattats täthetskrav för naturlig respektive konstgjord barriär. I tabellen jämförs 
också kraven för naturlig respektive konstgjord geologisk barriär genom 
överslagsberäkning. 
 
Tabell 3.2  Täthetskrav, enligt SFS 2001:512, för naturlig respektive konstgjord geologisk 

barriär. (k = hydraulisk konduktivitet). 
Deponi 
klass 

Krav på naturlig 
geologisk barriär 

 - kommentar Krav på konstgjord 
geologisk barriär 

Inert 
avfall 

Transporttid genom 
barriären > 1 år 

Överslagsberäkningar visar att om det 
befintliga jordmaterialet har k≈1*10-6 
m/s krävs att avståndet till  t ex känsligt 
mark-, vatten- eller grundvattenområde 
är ca 300 m (gradient 1). 

k<1*10-7 m/s 
Mäktighet > 1 m 
≈ 115 dygn (gradient 1) 

Icke-
farligt 
avfall 

Transporttid genom 
barriären > 50 år 

k<1*10-9 m/s 
Mäktighet > 1 m 
≈ 32 år (gradient 1) 

Farligt 
avfall 

Transporttid genom 
barriären > 200 år 

Troligen mycket svårt att hitta områden 
som uppfyller dessa krav för naturlig 
barriär k<1*10-9 m/s 

Mäktighet > 5 m 
≈ 160 år (gradient 1) 

 
Tabell 3.2 visar på täthetskrav för deponier för farligt avfall och för icke-farligt avfall 
som är relativt stränga, vilket tyder på att det kan vara svårt att hitta naturliga 
förutsättningar för naturliga geologiska barriärer. Därför kommer barriären sannolikt i 
dessa fall att vanligen behöva utgöras av en konstgjord barriär.  
 
Enligt tabellen tyder överslagsberäkningarna på att täthetskraven för en naturlig barriär är 
något strängare än för en konstgjord, vilket sannolikt beror på att osäkerheten avseende 
kvaliteten hos befintligt jordmaterial är större än hos bearbetat. 
 
Aktuell förordningen föreskriver också att barriären skall vara minst 0,5 m tjock. 
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3.1.2 Bottenkonstruktion 
Medan deponin är i drift ska det lakvatten som bildas samlas upp, och vid behov också 
renas. Därför måste det finnas en bottentätning som hindrar att lakvattnet tränger ner i 
underliggande mark. Bottentätningens funktion skall upprätthållas åtminstone till dess att 
deponin är slutligt täckt. Därefter skall sluttäckningen ta över ”ansvaret”  för att minimera 
lakvattenproduktionen. 
 
Lakvattnet samlas upp i ett dräneringssystem i botten på deponin (gamla deponier har inte 
detta), vilket läggs över bottentätningen och består av ett dräneringslager som ofta 
kompletteras med dräneringsledningar för snabbare uttransport av lakvatten. Dräneringen 
gör att vattentrycket mot bottentätningen minskar, vilket i sin tur leder till att läckaget 
minskar och till att inga höga portryck byggs upp som kan orsaka stabilitetsproblem i 
deponin. Enligt Naturvårdsverkets remissutgåva för deponihandbok (2003) skall det 
dränerande materialet vara beständigt över lång tid och ha en hydraulisk konduktivitet på 
minst 10-4 m/s. 
 
I tabell 3.3 sammanfattas lagstiftningens krav på hur bottentätning, lakvattensystem m m 
skall utformas under driftfasen för respektive typ av deponi.  
 
Tabell 3.3  Bottentätningens funktion under driftsfasen, enligt SFS 2001:512. 

Deponiklass Funktion på bottentätning, 
Inert avfall Bottentätning krävs ej. 

Icke-farligt avfall Läckage < 50 liter / m2 och år 
Farligt avfall Läckage > 5 liter / m2 och år 

 
 

3.1.3 Avfall 
Det material som deponeras måste vara homogent för att inte leda till ojämna sättningar. 
Relativt stora sättningar kan dock tillåtas under förutsättning att tvära sättningsskillnader 
undviks. I tabell 3.4 sammanfattas ett antal egenskaper hos avfallet som enligt 
Naturvårdsverkets rapport nr 4474 (1995) kan leda till försämrad beständighet hos 
täckningen. Dessa indata kan sällan påverkas vid utförandet, men är viktiga 
förutsättningar vid projektering av en sluttäckning. 
 
Tabell 3.4  Negativa egenskaper hos avfall, enligt Naturvårdsverket (1995). 
Parameter Effekt Exempel på ” riskavfall”  
Organisk halt Biologisk nedbrytning  → sättningar och gasbildning  Hushållsavfall 
Dålig packning  Stabilitet i slänter, körbarhet vid utläggningen, sättningar Hushållsavfall, slam 
Grovt, kantigt 
material 

Sättningar  
Risk att spetsiga kantiga objekt sticker sönder tätskiktet 

Slagg, tegel, betong, 
schaktmassor 

Kemiskt innehåll Nedbrytning/förändring av avfallets egenskaper 
→sättningar, skador på tätskikt 
Nedbrytning/förändring av tätskiktets egenskaper 

Miljöfarligt avfall  

Lakbarhet Hög lakbarhet ger ökande spridningsrisk 
Krav på omhändertagande av lakvatten ökar 

Salter 
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3.1.4 Sluttäckning 
Syftet med en sluttäckning är att minska mängden vatten som passerar genom det 
deponerade materialet, vilket i sin tur minskar spridningen av skadliga ämnen via 
lakvatten till omgivande mark/vatten. För att sluttäckningen skall fungera på avsett sätt 
måste deponin utformas så att goda avrinningsförhållanden upprätthålls. Det innebär att 
släntlutningarna på den färdigbyggda deponin måste vara sådana att nederbörd kan 
avrinna, och så att inga vattensamlingar uppstår. Lutning >1:20 rekommenderas, vilket 
även gäller på lång sikt, då ytterligare sättningar kan ha bildats. Således kan lutningen 
behöva vara ännu större vid färdigställandet av deponin. Enligt Naturvårdsverkets 
remissutgåva för deponihandbok (2003) bör sättningsutvecklingen samt stabiliteten i 
deponin analyseras och utvärderas innan sluttäckningen påbörjas. 
 
Under driftfasen kan nedträngningen av regnvatten minskas genom täckning av de delar 
av deponin som inte nödvändigtvis behöver vara öppna. Detta kan göras med någon form 
av mellantäckning under deponins aktiva fas. 
 
Tidigare bestod sluttäckningen oftast endast av en enkel jordtäckning. Kraven har 
emellertid skärpts med tiden, och idag skall sluttäckningen generellt sett bestå av flera 
lager; skyddsskikt, dräneringsskikt, tätskikt, gasdräneringsskikt och utjämningsskikt. I 
figur 3.1 beskrivs de olika skikten kortfattat nedifrån och upp. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.1.  Principskiss av de olika skikten i en deponis sluttäckning. 
 
De olika skikten i sluttäckningen skall samverka för att minska den mängd lakvatten som 
passerar genom täckningen och in i avfallet. NV anser (2003) därför att samtliga skikt 
och deras egenskaper skall redovisas. Kravet på maximalt läckage genom sluttäckning är 
identiskt med kraven för läckage genom bottentätningen (se tabell 3.3). 
 

Utjämningsskikt 
Utjämningsskikt läggs ut i syfte att skapa önskad lutning hos underlaget, > 1:20, och/eller 
i syfte att skapa ett jämnt underlag för ovanliggande skikt. Lagrets tjocklek anpassas efter 
de specifika förutsättningarna inom varje objekt, men bör ej, enligt RVFs ” Förslag på 
deponihandbok”  (2002), i normalfallet understiga 0,5 m. 

Regnvatten 

Tätskikt 

Dräneringsskikt 

Gasdräneringsskikt 

Utjämningsskikt 

Avfall 

Skyddsskikt 

Vatten som ej har varit i 
kontakt med avfallet, 
→ behöver ej omhändertas  
i lakvattensystemet 
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Gasdräner ingsskikt  
Vid nedbrytning av organiskt material bildas s k deponigas, som består av metangas, 
koldioxid och spårämnen. Om gasen hålls kvar inne i en täckt deponi finns det, enligt 
Naturvårdsverkets, NVs, rapport nr 4271 (1993), risk för explosioner då metan-
koncentrationen är 5-15 %. Deponigasen består till stor del av metangas, som är en 
växthusgas. Om gasen ej omhändertas/behandlas, utan i stället fritt släpps till atmosfären, 
bidrar den till växthuseffekten. I vissa fall samlas därför gasen upp för att facklas bort. 
Explosionsrisk kan föreligga inom deponiområdet, men även långt därifrån p g a att 
gasen transporteras i marken. För att minimera risken för explosioner bör gasen samlas i 
ett gasdräneringsskikt, varefter den på vissa ställen sedan leds genom ovanlagrande skikt 
och omhändertas/behandlas. Om ett grovkornigt dränerande material används till 
utjämningsskiktet kan detta fungera även som gasdräneringsskikt.  
 
Genom utbyggnad av en gasutvinningsanläggning kan den i avfallsupplaget producerade 
deponigasen samlas in och utnyttjas för värme- eller elproduktion.  
En gasutvinningsanläggning består av främst av gasbrunnar/gasdräner med tillhörande 
uttagsledningar och reglerskåp, reglerskåp samt fläkt/kompressorstation. 
 

Tätskikt 
Tätskiktets funktion är att minimera infiltration av vatten och syre i deponin, varför krav 
främst ställs m a p täthet (se kapitel 5). Dessutom bör ett antal andra tekniska egenskaper 
beaktas vid val av material, såsom stabilitet, materialets hantering vid utläggning, 
körbarhet, risk för framtida sättningar samt miljömässiga egenskaper (se kapitel 3.3). 
 

Dräner ingsskikt  
Dräneringsskikt läggs ut i syfte att leda bort vattnet från överytan. Genom att minska 
vattentrycket ovan tätskiktet kan ett mer genomsläppligt material användas utan att 
konstruktionen totalt sett kommer att släppa igenom mer vatten. Enligt EU-direktiv 
rekommenderas dräneringsskiktet var minst 0,5 m tjockt. Dräneringsskikt är inte alltid 
nödvändigt, utan detta beror på vilka material och skikttjocklekar som väljs i övrigt, t ex 
skriver NV i rapport 4474 (1995) att behovet av dräneringsskikt är stort om skyddsskiktet 
är mäktigt eller om tätskiktet är mycket tunt.  
 

Skyddsskikt 
Skyddsskiktets uppgift är att skydda tätskiktet från skador. En orsak till skada kan vara 
frost och tjälning (Naturvårdsverket, NV, redovisar som indikation på skiktets 
erforderliga mäktighet att största tjäldjup i snöröjd mark är 1 m i Skåne och 2,5 m i norra 
Lappland): Andra orsaker till skada kan vara uttorkning, rötters nedträngning, erosion, 
grävande människor och annan mekanisk påverkan. EU-direktiv rekommenderar att 
skyddsskiktet görs minst 1 m tjockt. I remissutgåvan av ” Deponering av avfall – 
Handbok med allmänna råd till 3-33 §§ i Förordningen om deponering av avfall”  skriver 
NV att tätskiktet inte bör ligga närmare än 1,5 m från markytan. Således borde det vara 
tillräckligt med 1 m skyddsskikt om dräneringslagret är minst 0,5 m tjockt. 
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3.2 Förslag på tätskiktsmaterial  
I syfte att ge insikt om de konstruktionsmaterial som idag främst bedöms aktuella vid 
arbeten avseende miljösäkring av deponier, beskrivs dessa här översiktligt. Kapitlet kan 
således ses som en grov översikt över de material (främst till tätskiktet) som MinBaS 
avser att konkurrera med. Översikten innehåller dels ett antal traditionella 
anläggningsmaterial som är vanliga som tätskikt inom deponier, dels s k ”alternativa 
material”  (restprodukter från olika industrier eller andra processer) som på många håll 
föreslås kunna användas för arbeten inom eller i anslutning till deponier.  
 
I tabell 3.5 listas ett antal material som idag generellt verkar bedömas som lämpliga att 
använda för miljösäkring av deponier. I tabellen återfinns även rekommendation om i 
vilken del av deponins sluttäckning som respektive material helst bör nyttjas, vilket 
främst baserats på Naturvårdsverkets, NVs, rapport 4474, dat. 1995. (Vad gäller nyttjande 
i bottentätningar och geologiska barriärer har någon liknande sammanställning ej 
påträffats i studerad litteratur.) 
 
Tabell 3.5  Förslag på konstruktionsmaterial till sluttäckning av deponi samt 

rekommendation om lämpligt läge, delvis baserad på NV (1996). 
Material * Lämpligt läge i täckning 
Syntetiska geomembran Tätskikt  
Naturliga jordar Samtliga skikt – beror på typ av jord 
Bentonitmaterial Tätskikt 
Asfalt Tätskikt, ytskikt inom kör- och sorteringsytor 
Cementstabiliserade produkter Tätskikt, ytskikt inom kör- och sorteringsytor 
Stenmjöl Underst i skyddsskikt, avjämningsskikt 
Rötslam Tätskikt /skyddsskikt 
Fiberslam Tätskikt    – hellre slänter än flacka ytor 
Grönslutslam Tätskikt /skyddsskikt 
Mesagrus Deponier för farligt avfall: skyddsskikt 

Övriga deponier: tätskikt /skyddsskikt 
Gjuterisand Tätskikt /skyddsskikt 
Slaggrus Undre del av skyddstäckning 
Kolbottenaska (botten av ugn) Undre del av skyddstäckning 
Flygaska (i rökgasreningen) Tätskikt /skyddsskikt 
Kalksten Tätskikt / utjämningsskikt 
Olivin Tätskikt / skyddsskikt 

* De fem översta materialen beskrivs under delkapitel 3.2.1, ”Traditionella material”, medan 
övriga material beskrivs under delkapitel 3.2.2, ”Alternativa material”. 
 
Enligt Rogbeck (2003) har ca 40 st. avslutnings eller anpassningsplaner för deponier 
studerats inom ramen för ett examensarbete vid institutionen för geoteknik, Chalmers 
Tekniska Högskola. Detta visade att ca 30 % av dessa deponier avser att anlägga tätskikt 
av bentonitbaserat material, att ca 25 % avser att nyttja naturlig jord (t ex lera eller 
lermorän) och att knappt 20 % avser att nyttja syntetsikt tätskikt. Resterande andel avser 
att nyttja ett s k ”alternativt material”  (se kapitel 3.2.2). Således indikeras att en relativt 
stor andel av verksamhetsutövarna än så länge väljer att nyttja något av de mer 
traditionella materialen. 
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3.2.1 Traditionella material  

Natur liga jordar  
Generellt förbättras täthetsegenskaperna hos naturliga jordar med minskande kornstorlek. 
Med hänsyn till funktionskrav för täthet ovan/under deponier skulle lera, lermorän och 
lerig morän kunna vara tänkbara som tätskikt. Grövre jordar lämpar sig bättre för de 
övriga skikten i deponins övertäckning. Renhållningsverksföreningen, RVF, 
rekommenderar i ” Förslag till deponihandbok”  (2002) att ett tätskikt av mineraliskt 
material skall vara minst 0,3 m tjockt , men skriver också att ”omkring 0,5 m kan ses som 
ett riktmärke” . Geotextil nyttjas lämpligen för att skilja jordmaterialet i tätskiktet från 
jorden i under- respektive överlagrande skikt. 
 
Ett för stort vatteninnehåll i finkorniga material ger ett ” flytande” material som är svårt 
att lägga ut och att packa. Det har också dålig bärighet för maskiner. Ett för litet 
vatteninnehåll ger däremot ett sönderfallande material, där sprickor försämrar tätheten 
väsentligt. Den översta delen av en lerprofil (torrskorpan) har en lägre vattenkvot än den 
underlagrande leran, varför den generellt sett enligt Svenska Geotekniska Föreningen, 
SGF, i rapporten ” Tätskikt i mark”  (1999) beskrivs som mer lämplig som tätskikt än den 
underlagrande leran.  
 
Den jord som man avser att nyttja bör först och främst kontrolleras genom att ett antal 
representativa jordprov analyseras m a p kornstorlek och permeabilitet. För att säkerställa 
hanteringen vid utläggningen bör även flytgräns och plasticitetsgräns kontrolleras. 
Baserat på dessa undersökningar bestäms vilken skiktstjocklek som krävs, samt vilken 
packningsutrustning som skall användas för att uppnå önskad täthet. I samband med 
nyttjande av uppschaktade jordmassor bör man också utreda huruvida det föreligger risk 
för att de aktuella massorna förorenats p g a industriverksamheter inom eller i anslutning 
till den ursprungliga platsen. Naturvårdsverket, NV, påtalar i rapport 4474 (1995) vikten 
av att sandiga och siltiga skikt i jorden och orenheter i form av t ex växtrötter och stenar 
måste avlägsnas före utläggning. Eventuellt krävs därför att den inledande provtagningen 
kompletteras med att stickprov tas på materialet före utläggning i syfte att kontrollera att 
samtliga leveranser uppfyller ställda krav. 
 
NV anser att tätskiktet bör läggas ut i minst 2 st lager med överlappande skarvar. Schakt- 
och transportarbeten bör ej utföras då det finns risk att materialets vattenkvot påverkas 
negativt av förändringar i vädret (t ex regn). Vidare skall materialet skyddas från 
uttorkning genom att omgående täckas med ovanliggande skikt. För att inte ett packat 
lager skall luckras upp är det viktigt att omgående belasta med ovanliggande skikt. 
 
Naturliga material anses normalt som lämpliga material till både tätskikt och till övriga 
skikt i en botten- eller sluttäckning. Detta tack vare att de är gynnsamma ur såväl 
miljöteknisk som beständighetssynpunkt. Materialen förespråkas ofta just för att de är 
naturliga. RVF, skriver i rapport 2001:12 att ett naturligt material kan tyckas 
svårkarakteriserat, men att dess fördel i gengäld är att det bevisligen har bevarats och 
behållit sina egenskaper under en lång tid. 
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Syntetiska membran 
De syntetiska materialen främsta fördel är dess täthet, vilka SGF (1999) beskrivs som 
”praktiskt taget helt täta för vatten” . Andra fördelar är att materialen är kvalitetssäkrade 
och homogena. Deras främsta nackdel är att de är relativt känsliga, bl a för 
temperaturförändringar och spetsiga föremål, men också för dragpåkänningar (t ex på 
grund av differenssättningar). I viss litteratur höjs ett varnande finger för att detta ej är 
naturliga material. Vidare saknas idag säkra uppgifter om dess beständighet på mycket 
lång sikt. 
 
Vid anläggande av tätskikt som består av ett syntetiskt geomembran krävs vanligen ett 
utjämningsskikt av homogen sand på vardera sida om siktet i syfte att skydda materialet 
från vassa föremål. Enligt SGF (1999) är det mest kvalitetskritiska momentet är att få 
skarvarna helt täta. Vidare bör man bör ej köra med arbetsmaskiner och liknande direkt 
på tätskiktet, utan istället vänta med att belasta det tills ovanliggande skikt placerats ut.  
 

Bentonitbaserade mater ial 
Bentonit utgörs av finkorniga lermineral (montmorillonit), som sväller vid vattentillförsel 
och då får goda tätande egenskaper. Enligt SGFs, ”Tätskikt i mark”  (1999) är den 
hydrauliska konduktiviteten hos ren Bentonit är så låg som 10-11 m/s. Bentonit finns att 
dels som granulat/pulver, dels som lergeomembran, s k Bentonitmattor. Pulver/granulat 
blandas med vatten och jordpariklar (Bentonitblandad jord) alt. med bara vatten (slurry). 
Lergeomembran eller Bentonitblandad jord lämpar sig som horisontella tätskikt, medan 
en slurry passar för tätning av borrhål, rörgenomföringar eller vertikala tätskikt (slitsar).  
 
Lergeomembran består vanligen av Bentonitpulver vilket ligger låst mellan två 
geotextilier. Mattorna levereras vanligen torra och sväller av markfukten efter 
installation. Jämfört med syntetiska membran har mattorna generellt en högre tålighet 
mot temperaturförändringar och spetsiga föremål, men är lika känslig mot 
dragpåkänningar (t ex på grund av differenssättningar). De kan dock ges en högre 
hållfasthet genom att de två geotextilierna fogas samman med nålfiltning eller 
maskinsöm. Det tillverkas även produkter där Bentonitpulver fästs på ett syntetiskt 
geomembran, s k kompositmembran. Täthetsegenskaperna hos denna produkt motsvaras i 
princip helt av egenskaperna hos valt syntetiskt geomembran, men med extra säkerhet 
mot skador då där även finns ett mindre sprött tätskikt av Bentonit. 
 
Renhållningsverksföreningens, RVFs, rapport 2001:12, påtalar vikten av att underlaget 
skall vara plant och fritt från uppstickande föremål större än 1 cm, att Bentonitmattans 
våder skall läggas ut uppifrån och ned samt med ett par centimeters överlapp. Om så 
krävs kan skarvarna täckas med Bentonitpulver. RVF betonar också vikten av att mattan 
måste hållas torr till dess att den täckts med ovanliggande skikt med tjocklek på minst  
0,3 m (eftersom Bentonitgelen kan förskjutas i en fuktig matta om den belastas punktvis).  
Bentontitblandand jord nyttjas vanligen i syfte att skapa en produkt där Bentonitens goda 
täthetsegenskaper kombineras med hållfasthets- och bärighetsegenskaperna hos vald 
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jordart (t ex sand, morän eller annat likvärdigt material). I litteratur anges att andelen 
Bentonit generellt ej bör vara > 10 % p g a att packningsegenskaperna då förändras i och 
med att Bentonitens egenskaper då dominerar. Optimal fördelning mellan ingående 
mängd Bentonit/friktionsmaterial varierar med kornstorleksfördelning hos 
friktionsmaterialet. Utläggning kan ske i ett eller flera skikt där varje delskikt före 
packning ej, enligt SGF (1999), bör vara mäktigare än 0,3 m. För att lagret inte skall 
luckras upp är det viktigt att omgående belasta med ovanliggande skikt. För att erhålla 
god kvalitet på ett tätskikt av Bentonitblandad jord är den viktigt att uppnå en homogen 
massa, varför blandningen lämpligen bör utföras med någon form av tvångsblandare.  
 
Enligt SGF (1999) påverkas Bentonit negativt av att frysa och töa samt av upprepad 
uttorkning, vilket medför stora krav på utformning av skyddslagret. Geotextil nyttjas 
lämpligen för att skilja en Bentonitblandad jord i tätskiktet från materialen i såväl under- 
som överlagrande skikt. Då Bentonit oftast läggs ut i relativt tunna skikt bör det 
överlagras av ett dräneringslager.  
 
Enligt RVFs rapport 2001:12 kan bottentätningar av Bentonit påverkas negativt av 
lakvattnets kemiska sammansättning. Vad gäller tätskikt ovan avfallet anses däremot 
differenssättningar vara det största hotet mot bentonitens beständighet. Bentonit är ett 
naturligt material, varför det anses vara fördelaktigt ur ett långtidsperspektiv. Vidare finns 
idag en god kunskap om hur den Bentonit som används har bildats och utvecklats genom 
tiderna, vilket talar för att bentonit är stabilt under en mycket lång tid framöver. 
Bentonitmattor har dock endast funnits på marknaden en relativt kort tid i förhållande till 
planerad livslängd för övertäckningen av en deponi, varför vissa långtidsegenskaper vad 
gäller kombinationen geotextil – Bentonit ej är kända.  
 

Asfalt 
Asfalt består generellt av en blandning av bitumen och stenmaterial. Beroende på vilka 
egenskaper som önskas hos asfalten varieras andelen av dessa. Vidare kan man styra 
egenskaperna genom tillsatsmedel, blandningstemperatur, utläggningsförfarande m m. 
För information om egenskaperna hos de vanligaste beläggningsprodukterna, såsom 
exempelvis asfaltbetong (”AB”), asfaltgrus (”AG”) och gjutasfalt (”GJA”), hänvisas till 
Vägverkets publikation 1994:26.  
 
Asfalt har fördelen att det inte bara är ett relativt tätt material, utan det är också slitstarkt 
och har en bra bärighet för olika typer av belastning, vilket gör det lämpligt i 
konstruktioner där krav ställs både på täthet, och på att ytan skall kunna belastas, t ex en 
yta för omlastning och/eller mellanlagring av avfall. För att en asfaltprodukt på ”egen 
hand” ska klara täthetskraven för sluttäckning av deponier krävs dock ett relativt tjockt 
skikt, vilket sannolikt ej är ekonomiskt. Det torde vara mer lämpligt att kombinera asfalt 
med ett annat tätare material i syfte att finna en konstruktion som både uppfyller 
täthetskrav och krav på bärighet.Den svagaste länken i ett asfaltskikts täthet är skarvarna, 
vilket löses genom utläggning i flera lager med förskjutna skarvar. För utförligare 
beskrivning ang. dessa applikationer se BAU-rapport nr 13 ” Skydda miljön med täta 
asfaltskonstruktioner” , dat. 1999. 
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Cementstabiliserade produkter  
En av de vanligaste cementstabiliserade produkterna är betong, vilket är en blandning av 
cement, ballast och vatten. Beroende på önskade egenskaper används tillsätts olika typer 
av tillsatsmedel. En betongkonstruktions genomsläpplighet för vatten beror generellt på 
djupet hos de sprickor som uppstår då betongmassan krymper vid härdning. Armering av 
betong leder till att krympningen fördelas jämnare och sprickorna blir mindre djupa. 
Många små sprickor ger ett material vars permeabilitet är jämnt fördelat över ytan. Vad 
gäller traditionella betongkonstruktioner finns, enligt Naturvårdsverkets rapport nr 4474 
(1995), begreppet ”Vattentät betong” , vilket innebär betong med stränga genom-
släpplighetskrav, ca 10-12 m/s. Betong är ett stabilt material, men det är samtidigt sprött, 
och skador (sprickor) uppstår vid ojämna belastningar. För att den härdade betongen skall 
få de jämnt utbredda och små sprickor som beskrivs ovan krävs en god kvalitetssäkring 
av gjutningsarbetet. 
 
Liksom vad gäller asfalt, så torde det ej vara ekonomiskt att nyttja betongkonstruktioner 
som tätskikt, annat än i fall där konstruktionen skall uppfylla både täthetskrav och krav på 
bärighet.  
 
Att stabilisera avfall m h a cement leder generellt till att utlakningen av miljöstörande 
ämnen minskar, vilket i deponi-sammanhang kan nyttjas dels på så sätt att deponerat 
avfall stabiliseras, dels att en restprodukt, t e x flygaska, stabiliseras och på så sätt kan 
användas som tätskikt ovan eller under en deponi. Naturvårdsverket skriver att 
blandningar av cement, kolflygaska och vatten utgör en effektiv vattenbarriär med näst 
intill betongliknande egenskaper, men utgör en betydligt sprödare och mindre hållfast 
konstruktion än traditionell betong (för information om flygaska se kap 3.2.2). Enligt 
uppgift från Cementa AB utförde Statens Geotekniska Institut år 2001omfattande tester 
på farligt avfall som stabiliserats m h a Cementas "Monofill-metod". Testerna visade att 
det stabiliserade materialets egenskaper kvarstod efter ca 15 år. 
 

3.2.2 Alternativa material/restprodukter  
Ett alternativ till de traditionella konstruktionsmaterialen är att nyttja återvunna material / 
restprodukter från olika industriverksamheter. Miljömässigt har användande av 
restprodukter dock alltid den fördelen att uttaget av naturmaterial, liksom behovet av 
deponering, minskar. En komplikation vid användandet av denna typ av material är att 
dessa enligt Miljöbalken definieras som ”avfall”  (” föremål, ämnen eller substans som 
innehavaren gör sig av med, avser göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med” ). 
Vidare definierar avfallsförordningen att en upplagsplats för avfall är detsamma som en 
deponi – således skulle detta kunna tolkas som att en konstruktion som innehåller en 
restprodukt klassas som en deponi. Detta har ibland lett till en rädsla/osäkerhet hos 
tillsynsmyndigheterna att samtycka till nyttjande av restprodukter som 
konstruktionsmaterial. 
 
Tyllgren (2003) anser att Miljöbalken introducerade begrepp och rättssyn som skapat 
återhållsamhet i bedömningar av miljökonsekvenserna hos ett material eller en 
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verksamhet, och som lett till ett oflexibelt förhållningssätt från tillsynsmyndigheterna och 
därmed också ett defensivt agerande bland aktörerna på marknaden. Han påtalar vidare 
att trögheten i anpassningen av tekniska normer och anvisningar hämmar möjligheten att 
använda ”okonventionella”  material i anläggningsändamål samt att kretsloppstänkandet i 
samhället hämmas av att restprodukter generellt drabbas av en striktare bedömning än 
nytillverkade produkter. 
 
Svenska Geotekniska Föreningen påtalar i sin rapport ” Att bygga med avfall”  (2003) att 
en fråga som ofta aktualiseras i sammanhanget är när avfall som återvinns upphör att vara 
avfall och istället bli en produkt. Ett flertal producenter av restprodukter bedriver arbete 
med att ”produktifiera”  sin restprodukt, d v s att man utför olika typer av miljörelaterade 
och tekniska undersökningar i syfte att ta fram de fakta som sannolikt kommer att 
efterfrågas vid användning av materialet. På så sätt skapas ett tekniskt och miljömässigt 
underlag som visar kunderna att detta är en produkt som uppfyller ställda krav -samtidigt 
tonas rädslan för att det är en smygvariant av ”avfallsdumpning”  ned. Detta är i linje med 
huvudbudskapet i MinBaS-projektet: ”att skapa produkter som har ett mervärde och att 
finna nya avsättningsområden för produkter/restprodukter i applikationer som är mer 
kvalificerade än de som idag finns på marknaden” . Ett nationellt arbete pågår även med 
att ta fram någon form av standard för hur kvalitetssäkring av restprodukter skall ske i 
syfte att eliminera dagens situation där det i princip finns lika många 
undersökningsprogram som det finns restprodukter. 
 
I remissutgåva till ” Deponering av avfall – Handbok med allmänna råd till 3-33 §§ i 
Förordningen (2001:512) om deponering av avfall”  (2003) skriver Naturvårdsverket att 
återvunna material från industriprocesser kan ingå i sluttäckningen under förutsättning att 
” produkterna inte har en negativ inverkan på täckningens funktion och inte medför en 
sådan påverkan på det vatten som avrinner på eller igenom skyddstäckningen att risk för 
skada på människors hälsa eller miljön uppstår” . 
 
I och med att materialens egenskaper ofta varierar från producent till producent (för 
rötslam och avfallsförbränning eventuellt även med tiden) krävs det i varje specifikt 
projekt en mer eller mindre omfattande utredning där restproduktens tekniska och 
miljömässiga egenskaper utreds (jfr kap 3.3). En sådan utredning kan vara både 
tidskrävande och kostsam, vilket ibland inte ryms inom ramen för ett specifikt objekt. 
Omfattning och detaljeringsgrad varierar normalt från projekt till projekt och beslutas i 
samråd med berörd tillsynsmyndighet. I samband med utläggning av materialet krävs 
vanligen någon form av kontroll för att verifiera att allt material som används uppfyller 
ställda krav, och att materialet är homogent. Omfattning och detaljeringsgrad varierar 
idag även här från projekt till projekt och skall beslutas i samråd med berörd 
tillsynsmyndighet. Utfört arbete skall dock alltid dokumenteras och verifieras genom 
egenkontroll. 
 
Ofta nämns rötslam från avloppsreningsverk, fiberslam från massaindustrin, gjuterisand 
från metallgjuterier samt slaggrus, kolbottenaska eller flygaska från olika typer av 
förbränningsanläggningar som potentiella material till tätskikt på deponier. Samtliga 
dessa material är relativt täta och brukar därför, rätt hanterade, anses kunna uppfylla 
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täthetskraven för en deponi för icke-farligt avfall. De främsta orsakerna till att dessa 
material hittills än så länge sällan nyttjats är dels osäkerheten kring dess 
långtidsbeständighet, dels osäkerheten kring dess eventuella innehåll av förorenande 
ämnen (kemiska och/eller smittoämnen). Restprodukter som ej innehåller förorenande 
ämnen /restprodukter där man tydligt bevisat att innehållet av förorenande ämnen är lågt, 
torde p g a den ovan beskriva osäkerheten angående denna typ av återanvändning ha 
större potential att accepteras som konstruktionsmaterial. Exempel på sådana material är 
bl a stenmjöl, cementstabiliserade produkter och masugnsslagg (hyttsten/hyttsand) 
 
Ett flertal organisationer och företag bedriver forskning angående möjligheterna att 
använda återvunna restprodukter inom anläggningsbyggande, t ex följande: 
 

• Svenska Energiaskor AB är ett icke vinstdrivande företag med syfte att verka för en 
miljöriktig ändvändning av askor från förbränning av fasta bränslen, vilka bedriver 
forskningsprojekt inom området. Se www.energiaskor.se.  

 

• Chalmers Tekniska Högskola, SP, Gjuteriföreningen, Billerud, NCC samt fem av 
landets gjuterier bedriver ett gemensamt forskningsprojekt avseende återanvändning 
av gjuterisand, material från bergkrossning samt askor från massaindustrin, vilket 
delvis finansieras av VINNOVA. Se www.ais32.ncc.se.  

 

• Renhållningsverksföreningen, RVF, är ett samlingsorgan för landets deponiägare 
(främst kommuner). Man har bl a givit ut ett flertal rapporter inom området tätning 
och täckning av deponier, vilka finns listade i referenslistan sist i denna rapport. Se 
www.rvf.se. 

 

• Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt 
att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet, med målet att skapa en 
återvinning som är långsiktig hållbar. Se www.recycling.se.   

 

• Ek & Westling (2003) rapporterar om ett pågående SSVL-projekt med syftet ” att i 
laboratorieskala och med pilotförsök i halvstor skala undersöka några olika 
restprodukters lämplighet som tätskikt i deponier, och att utveckla en metod för att 
bedöma olika avfalls möjligheter att användas som tätningsmaterial”  

 
Nedan ges en översiktlig beskrivning av de restprodukter/ämnen som hittills ansetts mest 
lämpliga att återanvända för konstruktionsändamål. Det finns således sannolikt ett stort 
antal ytterligare restprodukter som i framtiden kommer att anses tänkbara. 
 

Stenmjöl 
Stenmjöl är en finkornig restprodukt som uppkommer i samband med krossning av 
bergmaterial. I projektbeskrivningen för AIS-projekt 32 beskrivs att stenmjöl förädlat 
med Bentonit bedömts ha en stor potential som tätskikt på deponier, vilket även indikeras 
i Naturvårdsverkets remissutgåva av ” Deponering av avfall – Handbok med allmänna 
råd till 3-33 §§ i Förordningen (2001:512) om deponering av avfall”  där man skiriver att 
Bentonitblandad stenmjöl är ett lämpligt material att nyttja som konstgjord geologisk 
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barriär. Öberg-Högsta (2000) har redovisat försök avseende hydraulisk konduktivitet som 
visat på k-värden på ca 10-7 m/s för enbart stenmjöl (0-2 mm) och på k-värden på ca 10-10 
m/s för samma stenmjöl blandat med ca 4 % bentonit (se även beskrivningen av 
”Bentonitbaserade material”  ovan). För att uppnå motsvarande k-värden krävs dock att 
materialet packas/komprimeras väl. Stenmjöl torde kunna användas som tätskikt på 
deponier för inert avfall eller som skyddsskikt på samtliga typer av deponier.  
 
Stenmjöls främsta fördel torde vara att det är ett naturligt material, varför man i princip 
borde kunna bortse från dess risk för spridning av miljöstörande ämnen. Vidare leder 
”naturligheten”  till goda kunskaper om att dess egenskaper är beständiga på mycket lång 
tid (se även beskrivningen av ”Naturliga material”  ovan). I Sveriges långsiktiga 
miljöarbete ingår att minska resursanvändandet, vilket innebär att andelen krossmaterial 
som årligen produceras skall minska. Om så sker minskar således även mängden 
restprodukter från krossanläggningar, d v s mängden stenmjöl. 
 

Gjuter isand 
Vid gjutning fylls flytande metall i en form med sk formsand. Formsanden är tillverkad 
av sand och bindemedel, (bentonit eller kemiskt bindemedel). Kärnsand, vilken består av 
sand och organiskt bindemedel, används för att skapa håligheter i gjutgods. Bägge dessa 
former av gjuterisand återanvänds i nya formar, men eftersom de olika typerna av sand 
ibland blandas och då bentoniten tappar sin bindeförmåga efter ett antal upphettningar 
återanvänds, enligt Gustafsson & Öberg-Högsta (2000), endast drygt hälften. Årligen 
produceras drygt 200 000 ton gjuterisand i Sverige, varav ca 50 % är bentonitbunden. 
Utanför gjuteriprocessen återanvänds gjuterisand idag endast som utfyllnadsmaterial, 
men möjligheter bedöms finnas att blanda sanden i asfalt och betong samt som tätskikt på 
deponier, och då är det bentoniten som är den tätande komponenten. Inblandning av 
vatten och eventuella tillsatsmedel måste, för att rätt vattenkvot och homogenitet skall 
uppnås, ske med tvångsblandare. 
 
Gustafssson m fl (2003) redovisar hydrauliska konduktivitetsförsök på gjuterisand med 
bentonit som bindemedel, vilket gav ett k-värde som varierade mellan 10-8 och 10-10 m/s 
där variationerna främst bedömdes bero bentonitinnehållet. Renhållningsverksföreningen, 
RVF, redovisar i rapport 2001:7 försök vars slutsats är att gjuterisand som skall klara 
karv på k-värde =10-9 m/s bör innehålla minst 8 % bentonit, ha vattenkvot 8-12 % och 
packningsgrad > 80 %. Vidare uppges gjuterisanden ha en kornstorleksfördelning som 
motsvarar fin- till mellansand. 
 
I studerad litteratur rapporteras att erfarenheter från USA tyder på att gjuterisanden ofta 
innehåller metall från gjutningen, bindemedelsklumpar samt innehåll av lakbara 
föroreningar såsom metaller och fenoler. Gustafssson m fl (2003) redovisar dock ett 
mycket litet metallinnehåll i bentonitbunden gjuterisand, där endast totalhalten av koppar 
och nickel översteg Naturvårdsverkets, NVs, generella riktvärden för känslig 
markanvändning (NV rapport 4638). Analys av organiska ämnen visade på visst innehåll 
av bl a mineralolja. Tillgänglighetstester visade att 10 respektive 25 % av totalhalten bly 
respektive nickel var tillgängligt för lakning i dessa prov. 
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Rötslam   
Rötslam är en restprodukt från landets avloppsreningsverk, vilka årligen producerar stora 
mängder slam (enligt Renhållningsverksföreningens, RVFs, rapport 2001:17 
producerades ca 230 000 ton slam år 1998). En vanlig återanvändning av slam är idag 
som gödslingsmedel på åkrar, vilket dock ibland ifrågasatts p g a föroreningsinnehåll och 
utlakningsproblem. Enligt kapitel 2 i föreliggande rapport införs förbud mot att deponera 
organsikt material år 2005 vilket ökar motivationen att återanvända slammet. RVF har 
arbetat fram dokumentet ” Certifierad återvinning av kompost och rötrest” , vilket kan ses 
som ett vägledande dokument inom området. Vidare gav Naturvårdsverket, NV, år 2002 
ut ” Återvinning av bioologiskt nedbrytbart avfall – Underlagsrapport till uppdrag om ett 
ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall” . 
 
RVF uppger i rapport 2001:17 att rötat slam vanligen har en torrsubstanshalt mellan 25-
30% samt att det innehåller en stor andel närsalter och organiskt material. De mest 
lättnedbrytbara substanserna avlägsnas vanligen vid reningsverket och resterande 
nedbrytning antas gå långsamt, speciellt under anaeroba förhållanden. Den lösa 
konsistensen på det rötade slammet leder till praktiska problem och det är osäkert om 
slammet utan bearbetning uppfyller aktuella krav på täthet. Det kan därför bli aktuellt 
med ytterligare avvattning och/eller inblandning av konsistensförbättrande material. NV 
redovisar i rapport 4474 mätningar av hållfasthet hos rötslam som indikerar att bärigheten 
ej är tillräcklig för att man ska kunna belasta med normala arbetsmaskiner. Vidare uppges 
slammet ha plastiska egenskaper, varför det bedöms klara sättningar och deformationer 
bättre än naturliga leror. Vid konstruktioner där rötslam nyttjas som tätskikt har det 
ovanliggande skyddsskikt många uppgifter att fylla, t ex att motverka volymförändringar 
och sprickbildningar på grund av torkning och frysning, motverka att kompressionen ”går 
tillbaka”  samt att begränsa tillgången på syre. Notera dock att dräneringslager inverkar 
negativt p g a ökad syretillgång (påskyndar nedbrytningen). 
 
RVF skriver att den hydrauliska konduktiviteten för rötslam kan vara lägre än 1·10-9 m/s 
samt att denna generellt förbättras genom kompression, vilket också betonas av NV i 
rapport 4474 (1995) där man skriver att den hydrauliska konduktiviteten före 
kompression ofta är 10-100 gånger högre. Tätheten för kompakterat slam borde således 
vara tillräcklig för att uppfylla kraven för en deponi för farligt avfall. RVF redovisar i 
rapport 2002:18 försök som tyder på att slammets egenskaper kvarstår på lång sikt. 
 
RVF rapporterar i rapport 2001:17 att miljöpåverkan främst sker genom lukt- och 
utlakningsproblem vid användning av rötslam. Kväveutlakningens miljökonsekvenser 
beror på det aktuella geografiska läget och det enskilda upplagets uppbyggnad, och har av 
RVF bedömts vara i storleksordning som från åkermark. Vid användande av avloppsslam 
finns även risk för smittspridning via patogener (sjukdomsframkallande 
mikroorganismer), vilket kan reduceras genom att slammet hygieniseras.  
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Fiberslam 
Fiberslam är en restprodukt från pappersindustrin där knappt av torrsubstansen utgörs av 
lera, knappt hälften av cellulosafibrer och resterande marginella del utgörs av trycksvärta. 
Slammets vattenkvot är hög, oftast mellan 160-220 %. Den hydrauliska konduktiviteten 
är, enligt Naturvårdsverkets rapport 4474 (1995), mycket låg, ca 10-9 m/s. Tätheten för 
kompakterat slam torde således generellt vara tillräcklig för att uppfylla kraven för en 
deponi för farligt avfall, men den höga kompressionsbenägenheten (liknande torv) gör att 
det är mycket viktigt med packning/ kompression. Materialet är i viss mån elastiskt, 
varför kompressionen delvis vill ”gå tillbaka” .  
 
Fiberslam innehåller hög andel organiskt material vilket innebär att nedbrytning kommer 
att ske. Enligt Renhållningsverksföreningens, RVFs, rapport 2001:7 bryts cellulosan inte 
ned nämnvärt under de första 20 åren (därefter vet man ej). Nedbrytningen gör 
egenskaperna successivt kommer att närma sig dem hos en lera, vilket ger lägre 
hydraulisk konduktivitet. Detta kan motverkas genom att det täcks av ett mäktigt 
skyddsskikt. RVF redovisar vidare försök som tyder på att fiberslam fungerar dåligt som 
tätskikt på flacka ytor, men däremot fungerar bra på slänter. Enligt Naturvårdsverkets 
rapport 4474 (1995) har fiberslam god vattenhållande förmåga. 
 
Gustafsson & Öberg-Högsta (2000) rapporterar att totalhalten av metaller generellt är låg 
i fiberslam (undantag av kadmium, koppar och krom som uppmätts i något högre halter). 
 

Grönlutslam 
Grönlutslam är en restprodukt från massaindustrins, som består av oförbrända kolrester, 
processfrämmande grundämnen samt mesa. Grönlutslammet är svart men det bildas vita 
skikt vid torkning (sannolikt till följd av högt kalciuminnehåll). Ek & Westling (2003) 
anger den årliga mängden producerat grönlutsslam i Sverige till ca 220 000 ton (våtvikt). 
 
Kornstorleksfördelningen uppges motsvara en lerig silt. När slammet har avlägsnats från 
filtret i massaprocessen har det en vattenkvot på 170-180 %. Den hydrauliska 
konduktiviteten anges till ca 10-9 m/s. Detta indikerar att slammet, om tillräckligt låg 
vattenkvot uppnås genom avvattning, kan vara lämpligt som tätskiktsmaterial på deponi 
för farligt avfall. Gustafsson & Öberg-Högsta (2000) rapporterar dock om fältförsök som 
indikerar att det är svårt att åstadkomma tillräcklig avvattning. Ek & Westling (2003) 
rapporterar att flera av landets massabruk gjort försök i olika skalor avseende att använda 
slammet som tätskikt (dock redovisas ej resultat från dessa försök). 
 
Studerad litteratur redovisar vidare att totalhalten av metaller är något förhöjd. Högst 
halter har uppmätts av krom- och zink, vilka överskrider Naturvårdsverkets, NVs, 
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (NV rapport 4638). Vidare 
uppges materialet ha ett relativt högt pH-värde (ca 10). 
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Mesagrus 
Mesagrus uppkommer vid tillverkning av pappersmassa. Materialet består av oreagerad 
kalk, silt och sand. Ek & Westling (2003) anger den årliga mängden i Sverige till ca 130 
000 ton (våtvikt). Gustafsson & Öberg-Högsta rapporterar att andelen finmaterial brukar 
variera mellan 2-10% och andelen grus mellan 4-5%. Resterande andel utgörs av partiklar 
i storlek med sand. Den hydrauliska konduktiviteten anges till ca 10-7 m/s, vilket 
indikerar att materialet sannolikt ej är lämpligt som tätskikt på deponier med hårda 
täthetskrav. Deformationsegenskaperna motsvarar dem hos ett friktionsmaterial, vilket 
torde innebära god bärighet och liten benägenhet till sättningar. 
 
Studerad litteratur beskriver vidare att totalhalten av metaller är något förhöjda i 
mesagrus. Mesagrus uppges ha ett relativt högt pH, ca 12. Vidare beskrivs att försök visat 
att 60-80% av det totala innehållet av tungmetaller var tillgängligt för utlakning i en 
blandning av grönlutsslam och mesagrus. Försöken indikerade dock att urlakningen sker 
långsamt. 
 

Slaggrus 
Enligt www.rvf.se finns ca 25 st. anläggningar för förbränning av avfall i Sverige, vilka 
år 2001 totalt förbrände ca 2,5 miljoner ton. Förbränningen ger dels en grovkornig slagg, 
dels en finkornig aska. Enligt Renhållningsverksföreningens, RVFs, rapport 2001:7 
benämns sorterat slagg för slaggrus, och dess egenskaper beror dels på typ av 
förbränning, dels på sortering och siktning. RVFs rapport 2000:10, uppger att sorteringen 
kan utformas beroende på vilka egenskaper man vill ha i det utsorterade materialet.. 
Generellt utgörs slaggruset till största del av kisel, järn, kalcium och aluminium, men 
innehåller även en mindre del tungmetaller och oförbränt organiskt material. Vid 
utsortering av fraktioner motsvarande sand-grus erhålls enligt RVF ett material med god 
hållfasthet och god motståndskraft mot tjälskjutning. Uppgifter om materialets 
hydrauliska konduktivitet saknas i studerad litteratur. Friktionsjord med motsvarande 
kornstorlek har dock en hydraulisk konduktivitet som generellt varierar inom intervallet 
10-2 – 10-5 m/s, vilket indikerar att materialet troligen inte är lämpligt att nyttja som 
tätskikt på deponier.  
 
RVF rapporterar att risk för miljöpåverkan främst beror på utlakning av salter och 
metaller. Lakningsförsök visar att lakningen varierar för olika förbränningsmetoder och 
olika förbränningsanläggningar. RVF uppger att benägenheten till utlakning har visat sig 
öka med ökande pH, varför pH < 9 förespråkas. Det organiska innehållet i välbränd slagg 
är normalt 2-5 % och utgörs, enligt RVFs rapport 2002:10, främst av oförbränt organiskt 
material som cellulosa, växtfibrer och plast. Det organiska innehållet kan dock variera 
kraftigt beroende på bl a förbränningsgrad. I rapport 2002:18 redovisar RVF analyser m a 
p innehåll av dioxiner, klorerade fenoler och bensener, PCB samt PAH. I de flesta fall 
överskrids dock inte Naturvårdsverkets; NVs, generella riktvärde för mindre känslig 
markanvändning (riktvärde enligt NVs rapport 4638). I rapport 2002:18 förespråkar RVF 
att slaggen generellt skall lagras i 3-6 månader i syfte att förbättra partiklarnas hårdhet 
och reducera utlakningen av föroreningar 
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RVF har i rapport 2002:10 presenterat ett förslag till kvalitetssäkring av slaggrus. Där 
föreslås att miljöegenskaperna utreds genom analyser av kemisk sammansättning 
(totalhalter), hur stor del av detta som är lakbart, kornstorleksfördelning samt av andel 
oförbränt material. I övrigt anses det vara upp till användaren att utföra relevanta tester. 
 

Kolbottenaska 
Kolbottenaska erhålls i botten av ugnen efter förbränning av kol. Gustavsson & Öberg-
Högsta (2000) rapporterar att kornstorleksfördelningen motsvarar grusig sand till sandigt 
grus. Den hydrauliska konduktiviteten har angetts vara ca 10-4-10-5 m/s, vilket indikerar 
att materialet ej bör nyttjas som tätskikt på deponier. För att uppnå denna täthet bör 
packningsgraden i fält uppgå till 90-95 % beroende på fraktion. Askan uppges ha visat en 
god stabilitet och oftast vara körbar även före packning. Askans porositet gör att den 
krossas relativt lätt, vilket bör beaktas vid packningsarbetet.  
 
Ek & Westling (2003) rapporterar att det idag pågår minst två större projekt där 
möjligheterna till miljöriktig återvinning av aska utreds, varav det ena drivs av 
"Värmeforsk" och antal intressenter inom bl a skogsindustrin (” Miljöriktig användning 
av askor från energiproduktionen” ). 
 
Undersökningar i studerad litteratur indikerar att halten av de flesta metaller i lakvattnet 
från kolbottenaska är desamma som i lakvatten från naturgrus. 
 

Flygaska 
Flygaska är den aska som avskiljs i rökgasreningen vid värme och kraftvärmeverk 
(förbränning av kol eller biobränsle). Askan rapporteras, enligt Ek & Westling (2003), 
vara mycket finkornig. Vid god packning och rätt mängd vatten erhålls ett betong-
liknande material med goda fyllningsegenskaper. Gustafsson & Öberg-Högsta (2000) 
rapporterar att flygaskan har goda hållfasthetsegenskaper samt att efter packning och 
(själv-)härdning kan den uppnå en hydraulisk konduktivitet som är mindre än 10-9 m/s. 
Detta indikerar att materialet skulle kunna användas som tätskikt inom samtliga 
deponiklasser. Naturvårdsverket, NV, anger dock i rapport 4474 (1995) att tillsats av 
cement normalt krävs för att uppnå tillräckligt låg genomsläpplighet för att klara 
tätskiktskrav vid deponier. Askan uppvisar en god stabilitet och torde vara körbar även 
före packning. Blandning av flygaska, vatten och eventuella tillsatsmedel bör ske i 
blandningsstation av typ tvångsblandare. NV beskriver att cementstabiliserade flygaskor 
år 1995 marknadsfördes av RECI AB under produktnamnet Cefyll. Konduktiviteten hos 
ett tätskikt av denna produkt ansågs kunna variera mellan 10-8 och 10-12 m/s.  
 
Ek & Westling (2003) uppger att möjligheten att använda flygaska som tätskikt (ensamt 
eller i kombination med grönslutsslam) idag utreds av ett flertal av landets bruk. 
 
Vid genomförd litteratursökning har miljötekniska utredningar avseende flygaska ej 
påträffats.  
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Kalksten  
Produkter av kalksten används t ex i trädgårdar, i skogsbruk, i jordbruk, för kalkning av 
sjöar, rökgasrening i värmeverk, vid stålverk, i cellulosaindustrin, vattenrening m m. 
Användningsområde beror främst på fraktion och på eventuell förädling (exempel på 
förädlad kalksten är bränd kalk (CaO) och släckt kalk (Ca(OH)2)). Vid litteratursökning 
har det ej påträffats någon litteratur som specifikt beskriver användbarheten som enda 
beståndsdel i ett tätskikt, men däremot ett flertal exempel på pågående eller avslutade 
forskningsprojekt rörande att nyttja blandningar innehållande kalk. Exempelvis skriver 
Renhållningsverksföreningen i rapporterna 01:17 och 02:18 att inblandning av kalk i 
tätskikt av rötslam höjer pH, och därmed fördröjer slammets nedbrytning.  
 
Potentialen att anlägga tätskikt av enbart kalkstensprodukter borde vara störst om man 
väljer kalksten i form av s k ” filler”  (finmald kalksten som normalt produceras för att 
användas som fyllnadsmedel i t ex asfalt och plast). Dessutom torde finkorniga 
restprodukter från all brytning, krossning och malning av kalksten kunna användas (se 
delkapitlet angående stenmjöl). Kalkstenens tekniska egenskaper är liksom för naturliga 
jordar eller bergkrossprodukter beroende av kornstorleken. Enligt SGI-rapport av Hartlén 
& Åkesson (1988) kan kalksten, under förutsättning att dess speciella egenskaper beaktas 
vid såväl projektering som arbetsutförande, nyttjas för kvalificerade fyllningsändamål. I 
rapporten betonas vidare att finjordshalten och vattenkvoten måste anpassas samt att 
fyllning med kalksten har begränsad tillämpning vid ogynnsamma förhållanden såsom 
riklig nederbörd och sträng kyla. Man skriver vidare att kalkstenfyllning utlagd och 
packad i lager kan ge mark med mycket hög bärighet och ringa sättningstendenser. 
Resultaten av denna rapport tyder således på att kalksten borde vara användbart i 
deponisammanhang, antingen ”ensamt”  eller i blandning med annat material. I studerad 
litteratur saknas dock uppgift om hydraulisk konduktivitet, varför det ej är möjligt att 
bedöma huruvida kalkstenen kan förväntas att ”ensam” klara täthetskraven för de olika 
deponityperna eller ej. Kalk är basiskt och har därför en pH-neutraliserande effekt på sura 
miljöer, vilket i många fall borde vara positivt inom deponier. 
 

Olivin  
Olivin är en järnhaltig magnesiumsilikat som idag nyttjas bl a för produktion av eldfasta 
material, som jordförbättringsmaterial, för kalkning av vattendrag, vattenrening och som 
ballastmaterial. Olivin produceras i stora volymer inom ett brett produktspektra med 
fraktioner från stenmjöl till makadam. Olivin har hög specifik egenvikt, vilket enligt 
materialproducenten ger fördel i form av ökad mekanisk stabilitet exempelvis vid fyllning 
under vatten. Producenten uppger vidare att norska ”Statens Forureningstilsyn”  i rapport 
från år 2002 beskriver att olivin är ett intressant täckningsmaterial, speciellt då god 
mekanisk stabilitet är av betydelse. Potentialen att anlägga tätskikt av olivin borde vara 
störst om man väljer finkornigt material (såväl ”produkter”  som restprodukter). 
 
Olivin är basiskt och har därför en pH-neutraliserande effekt på sura miljöer. Vidare har 
olivin visat sig binda metaller, t ex har Kliev (2001) i försök visat att olivin adsorberar 
betydande mängder koppar (förutsatt höga saltkoncentrationer) 
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3.3 Viktiga parametrar vid val av material 
Enligt remissutgåva av ” Deponering av avfall – Handbok med allmänna råd till 3-33 §§ i 
Förordningen (2001:512) om deponering av avfall”  anser naturvårdsverket att 
” Egenskaperna hos det eller de material som föreslås som tätskikt bör vara prövade och 
dokumenterade” . 
 
Som nämnts i föregående kapitel i denna rapport gäller detta generellt för såväl 
materialens tekniska som miljömässiga parametrar. Nedan presenteras ett antal 
parametrar som torde vara värdefulla att utreda avseende de material man avser att nyttja. 
 

3.3.1 Tekniska egenskaper 
De geotekniska parametrarna är framförallt viktiga för tätskiktet, men bör också beaktas 
vid val av material till övriga skikt. Det viktigaste tekniska kravet för de tätande skikten 
är naturligtvis dess täthet. I tabell 3.5 sammanfattas ett antal geotekniska egenskaper som 
är viktiga för att säkerställa tätheten hos konstruktionen, men också för t ex stabilitet, 
hantering vid utläggning, tillåten belastning samt framtida sättningar.  
 
Tabell 3.5. Tekniska parametrar vid val av konstruktionsmaterial. 
Tekniska parametrar Enhet  
Kornstorleksfördelning  Karakterisering av materialet, ger indikation om förväntade 

egenskaper 
Permeabilitet, k 
(hydraulisk konduktivitet) 

m/s Täthet (Lågt värde = liten genomsläpplighet). 
 

Skrymdensitet ton/m3 Förhållandet mellan materialets totala massa och dess skrymvolym 
(inkl. porer).  

Organisk halt % Biologisk nedbrytning → Sättningar, försämrad beständighet m m 
 
Organsikt innehåll försvårar vid stabilisering med kalk. 

Skjuvhållfasthet,  
c  samt c’  
Friktionsvinkel φ 

  
kPa 
° 

Påverkar stabilitet i slänter och körbarheten vid utläggningen. 
 
I finkorniga material byggs hållfastheten huvudsakligen upp av 
kohesion, medan den i ett grövre material byggs upp av friktion 
mellan kornen. I det senare fallet påverkas hållfastheten av 
vattentrycket. 

Konflytgräns, wL % ≈ Konsistensgräns 
 
Ger vägledning om vid vilken vattenkvot materialet har vissa 
egenskaper. 

Packningsegenskaper    
Kapillaritet (kapillär 
stighöjd) 

m Uppsugningskraft (förmåga till uppåtriktad vattentransport).  
 
Påverkar vattenbalans och tjälfarlighet. 

 
 
Täthet anges som permeabilitet eller hydraulisk konduktivtet, vilket beskriver 
genomströmmande mängd per area och tidsenhet vid en given gradient. Läckaget genom 
ett skikt styrs följaktligen främst av följande parametrar: 
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• k = Tätskiktsmaterialets permeabilitet (hydraulisk konduktivitet)  (m/s) 
 

• i = Hydraulisk gradient, d v s tryckskillnad mätt i meter vattenpelare 
 

• v = Vattnets hastighet     (m/s) 
 
Strömning genom ett skikt beräknas generellt sett med hjälp av Darcys lag: (v = k ⋅ i). För 
mer detaljerade beräkningsmodeller för såväl geologisk barriär som tätskikten hänvisas 
till Naturvårdsverkets rapport ” Deponering av avfall –Handbok med allmänna råd till 3-
33 §§ i Förordningen (2001-512) om deponering av avfall” . 
 
 

3.3.2 Miljörelaterade parametrar 
En viktig parameter för huruvida ett material kan användas för bottentätning eller 
sluttäckning av deponier är materialets kemiska egenskaper och på vilket sätt dessa 
egenskaper bedöms komma att påverka deponins omgivning.  
 
Påverkan på omgivningen sker främst genom att olika ämnen lakas ut och sprids med 
lakvattnet. Urlakning av ett material sker då nederbörd eller tillrinnande yt- och 
grundvatten rör sig genom materialet. Genom bland annat olika utbytes- och 
transportprocesser påverkas vattnets sammansättning på sin väg genom deponin och 
omgivande mark till närmaste recipient. För att bedöma materialets miljöpåverkan 
behöver man därför svar på frågor som: 
 

• Är det ämnenas totala innehåll som är tillgängligt för organismer eller är det den 
mängd som lakas ut under en viss tid eller under materialets hela livslängd? 

 

• Hur påverkas människor, växter och djur av föroreningarna på kort och lång sikt?  
 

• Finns det risk att det bildas skadliga nedbrytningsprodukter? 
 
I följande delkapitel redovisas analyser som används för att besvara ovanstående frågor. 
 

Toxicitet 

Ett ämnes toxiska belastning på miljön studeras via toxicitetstester exempelvis på växter 
eller djur. Några toxiska parametrar som mäts är akut toxicitet, gentoxicitet/ mutagenitet, 
reproduktionstoxicitet och hormonstörande effekter.  

 

Toxicitetstesterna är utvecklade för lösningar och inte för fasta material. Detta innebär att 
man, för att utföra testerna, först måste utföra någon form av lakning på materialet. Hur 
denna lakning skall gå till för att få ett representativt prov är ännu inte utprövat, vilket gör 
det svårt att dra slutsatser av resultat från toxicitetstester.  

De flesta etablerade testerna är jämförande, d v s att de används för att beskriva påverkan 
före och efter en viss åtgärd. 
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Kemisk sammansättning 
Idag används ofta totalhaltsbestämning, (d v s kemisk sammansättning) som en parameter 
vid miljöbedömning av fasta material. Det är ofta lämpligt att inleda med denna typ av 
analys för att kunna veta vilka ämnen som är aktuella för det specifika materialet. För 
bestämning av totalhalt används olika analysmetoder såsom smältning, malning och 
syraupplösning.  
 

Lakbarhet 
För att realistiskt kunna utvärdera miljöpåverkan av konstruktionsmaterialen räcker det 
oftast inte att mäta den totala mängden av olika ämnen i materialet, eftersom en stor del 
av t.ex. tungmetallerna är kemiskt starkt bundna till materialet. Det är därför viktigt att 
mäta den mängd metaller som kan lakas ut ur materialet, eftersom man härigenom 
erhåller en mer realistisk uppskattning av ämnets verkliga miljöpåverkan. Laktester 
används därför allt mer för att miljöbedöma olika fasta material som skall deponeras, 
nyttiggöras eller behandlas. Rapporten ”Sammanställning av laktester för oorganiska 
material”  (NV rapport 5207) utgör en gedigen genomgång av de olika metoderna och 
dess tillämplighet i olika situationer.  
 
För att studera utlakning av organiska ämnen finns dock ännu inga standardiserade 
metoder. Ett flertal undersökningar finns dock gjorda, främst för utlakning av PAH från 
grövre vägbeläggningsmaterial. Det laktest som då främst har använts är kolonntest. Vid 
urlakning av organiska ämnen måste metoden anpassas för respektive grupp organiska 
ämnen för att inte nedbrytning eller avgång av flyktiga föreningar skall ske.  
 
Det finns i dag flera olika typer av laktester för oorganiska ämnen, såsom t ex kolonntest, 
skaktest, diffusionstest och tillgänglighetstest. Val av test beror på vilket material man 
har och vad man vill analysera.  
 

Övr iga analyser  
För att beskriva ett konstruktionsmaterials miljöpåverkan med andra parametrar kan även 
pH, konduktivitet och näringsämnen vara av intresse att bestämma.  pH-bestämning går 
enkelt och snabbt att utföra och värdet ger en indikation på rörligheten hos olika metaller. 
 
 

3.4 Material från MinBaS-branschen  
MinBas är ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för mineral- bergmaterial 
och stenbranscherna. I MinBaS ingår således företag med verksamheter inom: 
 

• Tillverkning av industrimineraler (bl a kalk och cement) 
 

• Bergmaterialindustrin (grus- och krossprodukter) 
 

• Brytning av natursten för byggnadsändmål. 



 

Marknadsstudie: materialbehov  

 

vid avslutning / anpassning av deponier 

  
 
 

 38  
 

Därmed är både branschens produkter och dess restprodukter av väldigt varierande art, 
med varierande potential att passa vid miljösäkring av deponier. I tabell 3.6 listas en 
översiktlig sammanställning av de material som ett antal av MinBaS medlemsföretag 
anser vara möjliga att nyttja i t ex en sluttäckning (se figur 3.1): 
 
Tabell 3.6 Översiktlig sammanställning av MinBaS-materal som kan vara lämpliga att 

nyttja i en sluttäckning av en deponi (främst deponi för icke-farligt avfall, 
men eventuellt också i en deponi för farligt avfall). 

Företag Tätskikt Utjämningsskikt Dräneringsskikt 
Cementa  • Cementstabilserade askor. (stabilisering så att 

föroreningsämnen binds till partiklarna, vilket minskar 
lakningen). 

• Restprodukter från 
andra företag ”klumpas” 
ihop m h a cement. 

Jehanders 
Sand & 
Grus 

• Bentonitblandad jord 
• Morän (främst lermorän)–både 
återvunnen och nybruten –finns 
över hela landet och det bedöms 
idag ej som kontroversiellt att 
öppna täkter. 

• Finkorniga produkter i 
det ord. sortimentet. 
Finkorniga 
schaktmassor 

- 

NCC 
Roads AB 

• Bentonitblandat stenmjöl. 
• Asfalt –både nyproducerad 
(finns idag överkapacitet) och 
återvunnen. Måste dock läggas i 
flera lager med förskjutna 
skarvar för att uppnå god täthet. 

• Finkorniga produkter i 
det ord. sortimentet  
• Stenmjöl 
(restprodukt), finns lokalt 
i stora mängder 

• Ordinarie sortiment  
• Återvunnet material 
• Blandmaterial där 
stommen kommer från 
bergkross. 
 

 Övrigt:  
• Krossningsprocessen ger upphov till en relativt liten mängd restprodukter, men på 
några enstaka platser finns överskott av stenmjöl (generellt 0-2 mm). I övrigt hänvisar 
NCC Roads till produkter i det ordinarie sortimentet. 
• Deltar i AIS-projekt 32, där man undersöker möjligheten att nyttja t ex 
bentonitblandad gjuterisand och bentonitblandat stenmjöl för anläggningsändamål –se 
referenslistan. 

NCM* • Kiselhaltiga stofter 
SSAB 
Merox 

• Undersökt en blandning av ca 
50 % hyttslam (vått rökgas-
reningsstoff från masugn) och 
ca 50 % lera plus en liten del 
slagg från stålprocessen. 
Laktester har gjorts på enskilda 
material, ej på blandningen. 
Blandningen har lagts ut i 
fältförsök där lakvattnet 
provtagits och analyserats. 

• LD-Slagg från stål-
processen, framförallt i 
storlek 0-7 mm 
• Hyttsten. 

Hyttsten, dock krävs 
krossning och sortering 
till rätt fraktion. 

Svenska 
Mineral 

- • Kalkstensstoft  
• Filterstoft 
• Mesa (syntetisk 
kalksten) 

• Ev. kalkstensstoft 

Tricorona • Kalkförande sidoberg (ca 10 % CaCO3) -restprodukt 
* North Cape Minerals 
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4 Anpassning / avslutning av befintliga deponier 

Syftet med detta kapitel är att försöka ge svar på när, var och hur den framtida marknaden 
avseende att anpassa eller avsluta landets deponier i enlighet med de nya reglerna kan 
förväntas. Därför studeras här rekommenderat innehåll och hantering i anpassnings- och 
avslutningsplaner, hur erforderliga arbeten skall finansieras samt även en nationell 
lägesrapport avseende de anpassnings- och avslutningsplaner som hittills lämnats till 
berörda tillsynsmyndigheter. 
 

4.1 Anpassnings- och avslutningsplaner 
Naturvårdsverket gav under 2002 ut skriften Deponering av avfall - Handbok med 
allmänna råd till 38-42§§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall, vilken 
bland annat innehåller vägledning om vad anpassnings- och avslutningsplanerna skall 
innehålla samt hur tillsynsmyndigheterna bör hantera de inlämnade planerna. Materialet i 
detta kapitel är i princip helt hämtat från rubricerad handbok. I tabell 4.1 beskrivs vad 
som där anges att det bör ingå i en anpassnings- eller avslutningsplan. 
 
Tabell 4.1 Översiktlig beskrivning av erforderligt innehåll i en anpassnings- eller 

avslutningsplan för befintliga deponianläggningar. 
  

Gällande tillstånd 
Typ och mängd av avfall som tagits emot 
Mottagningskontroll 
Utförd täckning, lakvattenhantering och gasinsamling 

Nuvarande 
verksamhet 

Beskrivning av eventuell bottentätning eller konstgjord geologisk barriär 
Deponiklass  
(se kapitel 3) 

För deponier som avses anpassas skall klassningen främst baseras på 
vilken typ av avfall som tillförts deponin sedan förordningen trädde i kraft 
den 16 juli 2001. Vidare bör klassningen också baseras på vilket avfallsslag 
som avses att tas emot i framtiden. 
 
För deponier som avses avslutas bör klassningen ske med utgångspunkt 
från hur de avfallsslag som tagits emot på deponin klassades då de togs 
emot. 
Geologiska och hydrogeologiska förhållanden i området 
Eventuella natur- och kulturvärden inom och omkring anläggningen 
Avstånd till bostads- och rekreationsområden 

Fysiska 
förhållanden 

Recipientförhållanden 
Planerade 
åtgärder 

I en anpassningsplan bör de arbeten som avses vidtas beskrivas. Där bör 
också åtgärdernas indirekta respektive direkta inverkan på miljön och 
människors hälsa samt förslag på provtagning, övervakning och andra 
erforderliga kontroller. Vidare bör uppgift finnas om verksamhetens 
förenlighet med kommunens avfallsplan. 
 
En avslutningsplan bör innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som 
behövs för att uppfylla kraven i förordning och föreskrifter 
 

Tidplan När förslagna åtgärder ska ske 
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4.1.1 Hantering / beslutsprocessen 
Anpassnings- och avslutningsplanerna skall bedömas av respektive tillsynsmyndighet (se 
kapitel 2.1). Om tillsynsmyndigheten anser att inlämnad plan innehåller åtgärd/åtgärder 
som kräver tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken och Förordningen (1998:889) om 
miljöfarlig verksamhet, skall myndigheten ange det i sitt beslut. Detta torde i de flesta fall 
innebära att ytterligare en myndighet granskar inlämnat förslag. 
 
Om planens innehåll bedöms som tillräckligt godkänns planen, men om 
tillsynsmyndigheten anser att de redovisade uppgifterna eller de föreslagna åtgärderna 
inte kan anses tilltäcklig bör verksamhetsutövaren ges möjlighet att komplettera planen. 
Naturvårdsverket, NV, rekommenderar i handboken att tillsynsmyndigheten endast i 
undantagsfall ska överväga att underkänna anpassnings- och avslutningsplaner. I 
Förordningen (2001:512) om deponering av avfall framgår att avsteg eller undantag från 
förordningens krav får medges om det kan ske utan risk för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt 41 § i Förordningen (2001:512) om deponering av avfall kan tillsyns- eller 
tillståndmyndigheten av miljömässiga skäl bedöma att föreslagna åtgärder skall utföras 
tidigare än vad verksamhetsutövaren angett i inlämnad plan. NV beskriver dock i 
handboken att tillsynsmyndigheten också kan ange en tidpunkt för avslutning som är 
senare än utgången av år 2008. Detta beskrivs exempelvis vara aktuellt i de fall då det 
anses nödvändigt att skapa bättre förutsättningar för avslutningsarbetena genom att 
fortsätta bygga upp deponin under en ytterligare tid. 
 
Enligt 42 § i Förordningen (2001:512) om deponering av avfall skall en deponi för 
vilken en plan ej insänts eller ej godkänts avslutas så snart som möjligt. 
 
 

4.2 Ekonomi 
Erforderliga arbeten kommer i många fall att innebära en relativt stor kostnad. 
Exempelvis refererar www.avfallsforum.nu till en artikel i Oskarshamnstidningen, 2002-
09-18, som beskriver att man i avslutningsplanen för en deponi bedömt kostnaden för att 
täcka ca 50 000 m2 till 13 miljoner kronor (260 kr/m2). På den aktuella hemsidan finns 
också referat dels från Västerbottenskuriren, 2002-06-18, som beskriver att i en kommun 
i Norrland har kostanden för att avveckla kommunens deponi i enlighet med de nya 
kraven beräknats till ca 25 miljoner kronor. Ett referat från Oskarshamnstidningen, 2002-
06-15 beskriver att kostnaden för att täcka kommunens befintliga deponi har uppskattats 
till ca 50-60 miljoner kronor samt att kostanden för att anlägga en ny deponi uppskattats 
till ca 3000 kr/m2. Enligt ordföranden i kommunens tekniska nämnd har man inte avsatt 
några pengar för dessa kostnader, utan projekten måste finansieras genom 
avgiftshöjningar och genom att ta av kommunens kapital. 
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I rapporten ”Utvärdering av genomförandet av deponeringsdirektivet”  (2003) har 
naturvårdsverket, NV, inkluderat en kostnadsberäkning för en ”normal kommunal”  
deponi för icke-farligt avfall. Att anlägga konstgjord geologisk barriär, bottentätning och 
lakvattenuppsamling har beräknats kosta ca 60-110 kr/m3 deponerat material. En 
sluttäckning som uppfyller dagens krav har beräknats till ca 20-30 kr/m3 deponerat 
material. Att bygga en anläggning för lakvattenbehandling anses också kosta ca 20-30 
kr/m3. 
 
Grundtanken är att arbetena med att anpassa / avsluta en deponi i enlighet med den nya 
lagstiftningen skall finansieras av respektive verksamhetsutövare, d v s av berörd 
kommun eller, om det är en privat deponi, av det berörda företaget.  
 
Enligt Deponering av avfall - Handbok med allmänna råd till 38-42§§ förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall, Naturvårdsverket (2002) är tillsynsmyndigheten 
skyldig att kräva att en verksamhetsutövare som avser att fortsätta att ta emot avfall på en 
deponi efter år 2008 ställer säkerhet för kostnader och andra återställningsåtgärder. Krav 
på säkerhet gäller även vid nyetablering av deponier.  
 
Det verkar idag inte finnas någon möjlighet till statligt stöd specifikt för erforderliga 
avslutnings- och anpassningsarbeten (vilket verifierats via samtal med tjänsteman på 
Naturvårdsverket). Eventuellt kan det dock finns vissa möjligheter till statliga stöd för 
åtgärderna inom deponier för kommun som är kunnig i bidragssystemet avseende 
miljöförbättrande åtgärder, se nedan. 
 

LIP / KLIMP 
Riksdagen avsatte för åren 1998-2003 7,2 miljarder kr till lokala investeringsprogram, 
”LIP” , vars syfte var att öka den ekologiska hållbarheten i samhället. I juni år 2002 
fattades de sista besluten om vilka program som skulle få dessa bidrag. Enligt 
www.naturvardsverket.se har ca 12 % av LIP-anslaget använts till åtgärder inom 
avfallssektorn, t ex åtgärder rörande produktion av biogas, kompostering och 
källsortering av industri- och hushållsavfall. Huruvida något av dessa program 
inkluderade anpassnings eller avslutningsarbeten inom deponier har dock ej här utretts. 
 
Från och med år 2003 finns istället ett stöd till klimatinvesteringsprogram, ”KLIMP”, 
vilket enligt www.naturvardsverket.se i första hand är avsett för fysiska investeringar som 
minskar utsläppen av växthusgaser och som bidrar till energiomställning och besparing 
av energi. Vidare kan ett KLIMP-program också ” i begränsad omfattning innehålla 
åtgärder av särskild regional vikt som bidrar till att uppnå andra av regeringen 
fastställda miljökvalitetsmål” , vilket eventuellt vissa kommuner kan ha tolkat som en 
möjlighet till att använda delar av bidraget till miljösäkring av sin deponi. Den förordning 
som reglerar KLIMP-bidragen innehåller dock en paragraf angående att bidrag ej får 
lämnas till åtgärder som följer av skyldigheter i lag eller annan författning (eventuellt kan 
undantag göras om bidraget innebär en påtaglig tidigareläggning av åtgärden), vilket 
torde hindra möjligheten att användas bidraget till att finansiera aktuella arbeten inom 
deponier.  
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KLIMP bidraget borde däremot kunna användas till att påskynda utbyggnadstakten för 
sådana avfallsbehandlingsanläggningar som ej anses bidra till att utsläppen av 
växthusgaser eller till minskad energianvändning i samhället (kompostering/rötning samt 
avfallsförbränning i de fall där det skall ersätta annan förbränning). Enligt en artikel i 
Östran 2003-01-28 har bidrag på ca 1 miljon kr beviljats till ett projekt där sju 
grannkommuner skall utreda hur en gemensam avfallshantering skulle kunna fungera. 
Hela projektet beräknas kosta ca 2 miljoner, och upprinnelsen till projektet uppges vara 
statens krav på förbättrad avfallshantering. 
 
Första ansökningstillfälle för KLIMP-bidrag var 1 maj 2003, och nästa planeras till 1 maj 
2004. På Naturvårdsverkets hemsida på Internet finns information om de KLIMP-
ansökningar som inkommit, vilka dock ej här studerats. 
 

Statligt stöd för  saner ing av förorenad mark  
Enligt kapitel 2.2 i föreliggande rapport skall de deponier som avslutats före år 1969 
generellt betraktas som förorenade områden, d v s omfattas ej av ”deponi-lagstiftningen”. 
Miljöbalkens grundsyn är att den som orsakat en förorening, d v s verksamhetsutövaren, 
är ansvarig för att omhänderta den, men Naturvårdsverket förfogar över statliga medel för 
att miljösäkra förorenade områden där juridiskt ansvarig saknas (exempelvis där 
verksamhetsutövaren gått i konkurs). Ansvarsförhållandena är inte alltid solklara vad 
gäller verksamheter som tidigare t ex pågått på arrenderad mark men som nu är nedlaga, 
varför det är svårt att göra en generell bedömning av huruvida miljösäkring av tidigare 
nedlagda deponier kan komma att finansieras på detta sätt. Dock finns inget som tyder på 
att dessa pengar kan användas till att finansiera miljösäkring av de deponier som idag är 
i drift. 
 
En artikel i Skånska Dagbladet 2003-02-01 beskriver att Lunds kommun ”värjer sig”  för 
kostnaden för att ta om hand ett antal läckande soptippar runt om i kommunen, vilka 
stängdes före år 1969 (Enligt beskrivningen ovan skulle ju soptippen p g a tidpunkten då 
den stängdes ej omfattas av deponilagstiftningen, utan av Miljöbalkens tionde kapitel 
rörande förorenade områden). Lunds kommun har i en skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne 
Län ansökt om statligt bidrag för att finansiera de åtgärder som krävs för att stoppa 
läckaget. Länsstyrelsen i Skåne Län har dock ej bedömt att staten skall vara behjälplig 
med finansieringen, utan att kommunen själv skall bekosta erforderliga arbeten.  
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4.3 Nationell lägesrapport 
Enligt beskrivning i kapitel 2 skulle samtliga deponiägare före den 31 juli 2002 ha tagit 
fram anpassnings- eller avslutningsplan för sin deponi. Dessa planer bedöms sedan av 
respektive tillsynsmyndighet (länsstyrelse eller kommun) enligt beskrivning i kapitel 4.1 i 
föreliggande rapport.  
 
Vid artikelsökning på www.avfallsforum.nu påträffades ett antal artiklar som beskrev 
tillsynsmyndigheters åsikter och synpunkter på inlämnade planer, exempelvis ett referat 
ur Sydöstran 2002-09-21 som behandlar avslutningsplanen för en deponi i Skåne. Planen 
bedömdes som ” tunn och bristfällig”  och bedömdes sakna information angående bl a 
insamlande och omhändertagande av deponigas och om hur stor mängd avfall deponin 
kommer att ta emot fram till stängningen år 2008. Tillsynsmyndigheten efterfrågar också 
en kostnadsberäkning för att avsluta och efterbehandla platsen i minst 30 år. 
 
Genom att detaljstudera inlämnade anpassnings- och avslutningsplaner för landets 
deponier kan man få en indikation om hur många deponier som avses att avslutas 
respektive hur mångas som avses anpassas till gällande lagstiftning och därmed vara i 
fortsatt drift efter år 2008. Dessutom borde en studie av inlämnade anpassnings- och 
avslutningsplanerna kunna ge en indikation om när det kan bli aktuellt med arbeten inom 
respektive deponi.  
 
Denna studie har baserats dels på Naturvårdsverkets översyn av inlämnade planer, dels på 
NCC Tekniks förfrågningar till tjänstemän på samtliga landets Länsstyrelser. Resultatet 
av de två delarna redovisas först var för sig i delkapitel 4.3.1 respektive 4.3.2, för att 
sedan sammanfattas i kapitel 5, ”Marknadsanalys” . 
 
 

4.3.1 Enligt Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 
Regeringen har gett Naturvårdsverket, NV, i uppdrag att redovisa vilka konsekvenser 
som genomförandet av de nya reglerna avseende deponier och deponering av avfall 
väntas få i Sverige. Detta avrapporterades i mars år 2003 i rapporten ” Utvärdering av 
genomförandet av deponeringsdirektivet” , vilken uppges att främst baserats på en enkät 
under hösten år 2002 till samtliga landets Länsstyrelser avseende inlämnade anpassnings 
och avslutningsplaner.  
 
NV har i rapporten gjort bedömningen att genomförandet av de nya reglerna innebär 
mycket arbete för såväl verksamhetsutövare (deponiägare) och berörda myndigheter. 
Man konstaterar vidare att det verkar råda stor förvirring vad gäller kravnivån och 
beslutsgången. NV konstaterar vidare att planer kommit in för de flesta deponier som 
idag är i drift samt att enkäten givit en nationell överblick som man tidigare inte haft.  
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Dock anses inkommet material vara av varierande kvalitet och ha varierande standard. 
NV poängterar också att genomförd utvärdering kommit i ett tidigt skede, då många av 
tillsynsmyndigheterna ännu inte påbörjat granskningsprocessen. Detta leder till att 
enkätsvaren i många fall endast redovisar verksamhetsutövarens inlämnade planer –och 
ej myndigheternas bedömning av dessa (se kapitel 5.1.1). 
 
Enligt Naturvårdsverket omfattas 339 deponier av den nya förordningen, varav 56 % är 
deponier för konsumtionsavfall och resterande del deponier för produktionsavfall. Man 
skriver dock att denna siffra sannolikt är exklusive en del ”schaktmassetippar”  och 
barkdeponier. Vidare saknar NVs sammanställning uppgifter från Jämtlands län. 
 
NV bedömer att ca 30 % av deponierna kommer att avslutas, varav ca hälften kommer att 
vara sluttäckta till år 2008 och resterade del till år 2020. Ca 70 % bedöms således att 
komma att anpassas. 
 
 

4.3.2 Anpassnings- och avslutningsplaner län för län 
I ett försök att göra en egen sammanställning av de deponier som lämnat in anpassnings- 
och avslutningsplaner har kontakter tagits med landets samtliga länsstyrelser.  
 
Flera av tillsynsmyndigheterna har angett att man ej påbörjat bedömningen av planerna 
på grund av att man inväntar allmänna råd från Naturvårdsverket. De allmänna råd som 
efterfrågas gäller framförallt tekniska aspekter avseende konstruktionens utformning, 
materialval m m, vilket nu finns i remissutgåva på Naturvårdsverkets hemsida på 
Internet. Enligt muntlig uppgift från tjänsteman på Naturvårdsverket har man för avsikt 
att färdigställa aktuell rapport under hösten år 2003. Vid samtal med berörd tjänsteman 
framkom dock att hon befarar att de allmänna råden av många ej kommer att anses 
” tillräckligt”  konkreta och detaljerade, men NV anser det omöjligt att formulera konkreta 
råd som är tillämpbara på alla landets deponier.  
 
I de fall då länsstyrelsen inte gjort någon skriftlig sammanställning av inlämnade planer 
för länets deponier så har istället muntliga samtal nyttjats i detta arbete. Från vissa 
länsstyrelser har ingen eller mycket knapphändig information gått att få. Det är viktigt att 
poängtera att de uppgifter som finns angående anpassning och avslutning inte är 
fastlagda, utan endast preliminära, då endas ett fåtal planer, enligt beskrivningen i 
föregående kapitel, bedömts av tillsynsmyndigheten.  
 
I tabell 4.2 har samliga Sveriges 21 län listats tillsammans med information om antal 
deponier som enligt inlämnade planer avses att avslutas respektive anpassas. Notera att 
denna enkät, till skillnad från NVs enkät, även besvarats av Jämtlands län. 
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Tabell 4.2  Sammanfattning av preliminära avslutnings- respektive anpassningsplaner 
inom Sveriges 21 län (enligt enkät utförd av NCC Teknik). 

Län Totalt antal 
deponier Anpassas Avslutas Vet ej 

Blekinge län 6 2 3 1 
Dalarnas län 22 7 10 5 
Gotland (Visby kommun) 4 1 3 0 
Gävleborgs län 27 0 1 26 
Hallands län 19 6 12 1 
Jämtlands län 54 8 24 22 
Jönköpings län 20 2 17 1 
Kalmar län 20 9 11 0 
Kronobergs län 7 3 4 0 
Norrbottens län 10 4 3 3 
Skåne län 24 8 5 11 
Stockholms län 27 5 7 15 
Södermanlands län 9 0 0 9 
Uppsala län 11 1 5 5 
Värmlands län 32 21 5 6 
Västerbottens län 30 5 23 2 
Västernorrlands län 15 9 6 0 
Västmanlands län 20 6 12 2 
Västra Götalands län 52 24 25 3 
Örebro län 26 1 3 22 
Östergötlands län 13 7 3 3 
Summa 428 127 165 136 
 
Tabell 4.2 indikerar att osäkerheten beträffande huruvida deponier skall avslutas eller 
anpassas generellt sett är stor (ca 30 % av deponiägarna hade vid rundringningen ännu ej 
lämnat in sådana uppgifter). Störst andel ”vet ej-deponier" verkar enligt inkomna 
uppgifter finnas i Örebro län, Södermanlands län och Gävleborgs län. I Västra Götalands 
län, Västernorrlands län, Kronobergs län, Kalmar län och Gotlands län har preliminära 
planer lämnats in för i princip samtliga deponier. 
 
Vidare indikerar inlämnade planer att andelen deponier i Sverige som skall avslutas är 
något större än den andel som skall anpassas.  
 
Information begärdes också från länsstyrelserna om huruvida respektive deponi 
preliminärt klassificerats som deponi för farligt, icke-farligt respektive inert avfall. Från 
de län där arbetet med anpassnings- och avslutningsplanerna kommit längst erhölls 
följande svar: 
 

• Inom Västra Götalands län har klassning framförallt utförts för de deponier som 
preliminärt avses att anpassas, vilket resulterade i att mer än hälften av dem bedömts 
som deponier för ickefarligt avfall. De deponier som avses avslutas har ännu ej 
klassificerats.  

 

• I Kalmar län har samtliga deponier klassificerats preliminärt, vilket resulterade i att 
ca 75 % av deponierna i dagsläget bedömts vara deponier för icke-farligt avfall. 
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5 Marknadsanalys  

I detta kapitel sammanfattas de olika faktorer som bedömts påverka storlek och tidplan 
för de framtida projekten avseende att anpassa och avsluta landets deponier i enlighet 
med reglerna i Förordningen (SFS 2001:512) om deponering av avfall. Det bör dock 
noteras att samtliga redovisade siffror är mycket preliminära p g a att merparten av 
landets tillsynsmyndigheter ännu ej bedömt de inlämnade planerna. 
 

Deponier  att anpassa / avsluta 
I Naturvårdsverkets rapport ” Utvärdering av genomförandet av deponeringsdirektivet”  
uppges det totala antalet deponier i drift till ca 340 st. Enligt NCC Tekniks enkät till 
landets Länsstyrelser bedömdes dock det totala antalet sådana vara ca 430 st. Sannolikt 
beror diskrepansen på osäkerhet om huruvida en deponi skall betraktas som avslutad före 
införandet av den nya förordningen eller ej, varför svaren till viss del kan bero på olika 
åsikter hos de tjänstemän som tillfrågats.  
 
Naturvårdsverket anger att ca 30 % av deponierna kommer att avslutas, medan den enkät 
som utförts inom ramen för detta MinBaS-uppdrag indikerar att så kommer att ske med 
minst ca 50 % av dem (under förutsättning att de deponier där uppgift idag saknas 
kommer att fördela sig mellan avslutning/anpassning på ungefär samma sätt som de 
deponier där preliminära beslut hittills tagits). I den fortsatta diskussionen sätts därför 
andelen som skall avslutas till ca 40 % (ca 160 st.). Enligt kapitel 2.2.3 omfattar 
avslutningsarbetena framförallt att anlägga en sluttäckning, men i många fall också 
inkluderas också att anlägga system för behandling av lakvatten och/eller deponigas.  
 
Resterande andel, sannolikt ca 60 % av deponierna (ca 240 st.) avses således att anpassas 
till gällande lagstiftning. I ”värsta fall”  kan en anpassning ställa krav på att deponin ska 
kompletteras med såväl konstgjord geologisk barriär, bottentätning, lakvattensystem och 
system för hantering av deponigas. Dock kan avsteg från dessa krav ges om under 
förutsättning att det inte föreligger någon risk för människors hälsa eller miljön. Således 
är det mycket svårt att i dagsläget bedöma omfattningen på de arbetsmoment som 
kommer att inkluderas i ett anpassningsprojekt. 
 

Tidplan 
Naturvårdsverkets sammanställning tyder på att samtliga erforderliga anpassnings- och 
avslutningsarbeten ej kommer att vara genomförda inom den tidplan som förordningen 
föreskrivet. Det verkar ej som att det finns möjlighet till statliga bidrag för att avsluta 
eller anpassa deponier, utan projekten skall finansieras av respektive verksamhets-
utövare, vilket torde innebära en risk att man försöker skjuta detta framför sig. Vidare 
varnar forskare inom avfallsområdet för att utbyggnadstakten för annat omhändertagande 
av avfall (främst kompostering och förbränning med energiutvinning) i dagsläget ej är 
tillräcklig för att landets miljökvalitetsmål avseende minskning av mängd avfall till 
deponi (se tabell 2.1) skall kunna uppnås inom fastställd tidsram. 
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Således finns i samhället ett flertal tecken som tyder på att arbetena med att 
anpassa/avsluta landets deponier kan komma att skjutas något framåt i tiden, d v s att alla 
deponier troligen inte kommer att vara åtgärdade senast år 2008. 
 

Klassificer ing av deponierna 
Enligt gällande förordning indelas deponierna i klasserna inert avfall, icke-farligt avfall 
och farligt avfall. Den enkät som utförts inom ramen för detta MinBaS-uppdrag visar att i 
de av Sveriges län som kommit längst i arbetet med anpassnings- och avslutningsplaner 
så har man bedömt att ca 75 % av deras deponier preliminärt klassificeras som deponier 
för icke-farligt avfall. (Det är svårt att säga om aktuella län är representativa för Sverige 
som helhet, men detta kan dock ses som en indikation på vilken typ av objekt som kan 
komma att utgöra den största delen av marknaden.) 
 

Volym &  Area 
Renhållningsverksföreningen, RVF har sammanställt en enkät som besvarats av 
ansvariga på 232 kommunala deponier under åren 1995-2000 (rapport 2001:11), vilken 
visar att dessa deponier uppskattades att tillsammans omfatta ca 215 miljoner m3 
deponerat avfall och ca 130 miljoner m3 avfall som återstår att deponera. På grund av att 
det utifrån de nya reglerna inte är självklart att alla deponier får vara i fortsatt drift så 
länge som man trodde då RVFs enkät besvarades, sätts den framtida totala deponerade 
volymen inom Sveriges kommunala deponier här till ca 300 miljoner m3 (hittills 
deponerat + återstående att deponera). 
 
De kommunala deponiernas sammanlagda area uppskattades av RVF till ca 31 km2. 
 
Enligt kapitel 5.3.1 har Naturvårdsverket bedömt att ca hälften av landets deponier utgörs 
av kommunala deponier, vilket mycket grovt räknat torde innebära att både den totala 
tillståndsgivna mängden och deponiernas totala area är ungefär den dubbla jämfört med 
RVFs siffror enligt ovan, d v s ca 500-700 miljoner m3 deponerade massor på en yta av 
ca 50-70 km2. 
 
Det är mycket svårt att ange en representativ volymvikt för avfall, då det bl a beror på 
avfallets innehåll och kompakteringsgrad. I rapport 2000:12 anger RVF volymvikten för 
insamling för hushållsavfall till mellan 60 och 840 kg/m3 och för behandlat avfall (slagg, 
slam m m) till mellan 290 kg/m3 och 1500 kg/m3.  
 

Mater ialval 
Enligt kapitel 4 bör materialval baseras på både geotekniska och miljömässiga aspekter. 
Studerad litteratur tyder på det idag främst är syntetiska geomembran och 
bentonitbaserade material som bedöms kunna uppfylla kraven för barriärer och tätskikt 
inom en deponi för farligt avfall. Inom en deponi för icke-farligt avfall är täthetskraven 
för både geologisk barriär, bottentätning och sluttäckning något mindre stränga än inom 
en deponi för farligt avfall, vilket öppnar för en större variation vad gäller materialval. 
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Sammanfattning 
En mycket grov bedömning är således att avslutning av deponier för icke-farligt avfall 
torde vara den del av den kommande marknaden avseende anpassnings-, 
avslutningsarbeten inom deponier som borde vara mest intressant för leverantörer av 
konstruktionsmaterial i bulkform (t ex MinBaS-företag). Detta dels för att det är en av de 
typer av projekt som torde bli vanligast, dels för att nivån på täthetskraven ger utrymme 
för en större variation vad gäller materialval. Emellertid finns det inom ramen för 
MinBaS-branschens verksamhet sannolikt ett flertal material som ger tillräcklig täthet för 
deponier för farligt avfall. 
 
Enkäten som redovisas i kapitel 4.3.2 indikerar att ca 75 % av deponierna kan komma att 
klassificeras som deponier för icke-farligt avfall.  
 
Med antaganden enligt ovan borde de ca 160 deponierna som planeras att avslutas ha en 
sammanlagd deponerad volym avfall på ca 200-300 miljoner m3 och en sammanlagd yta 
på ca 20-30 km2. De ca 75 % av deponierna som avses att avslutas i enlighet med kraven 
för en deponi för icke-farligt avfall borde därmed totalt innehålla ca 150-210 miljoner m3 
avfall och ha en sammanlagd yta på ca 15-20 km2 . 
 
I tabell 5.1 nedan sammanfattas fakta angående totalt antal deponier samt de deponier 
som preliminärt avses att avslutas Notera dock att indata till dessa beräkningar är mycket 
osäkra, varför detta främst skall ses som en grov indikation på marknadens storlek. 
 
Tabell 5.1  Översiktlig sammanfattning för de samtliga landets deponier samt de 

deponier som preliminärt avses avslutas. 
  
Totalt ca 400 st 

Area ca 50-70 km2 
Deponerad mängd ca 500-700 miljoner m3 

Avslutas ca 40 % = ca 160 st 
Area ca 20-30 km2 -varav ca 75 % IFA→ 15-20 km2 

Deponerad mängd ca 200-300 m3 -varav ca 75 % IFA→ 150-210 m3 
IFA= Icke farligt avfall 
 
Naturvårdsverket har enligt kapitel 5.2.1 beräknat kostnaden för sluttäckning av en 
deponi för icke-farligt avfall till ca 20-30 kr/m3 avfall, vilket indikerar att marknads-
segmentet avslutning av deponi för icke-farligt avfall omfattar ca 3-6 miljarder kr. Den 
totala marknaden för avslutningsarbeten (samtliga deponityper) omfattar således troligen 
ett något större belopp. (I studerad litteratur har det ej påträffats några uppgifter avseende 
ungefärliga kostnader för anpassningsarbeten, varför en liknande beräkning för detta 
marknadssegment ej kan genomföras). 
 
Enligt gällande lagstiftning skall en sluttäckning av en deponi för icke-farligt avfall 
konstrueras så maximalt 50 liter vatten årligen kan infiltrera varje m2 av deponins yta. 
Principiella överslagberäkningar visar att kravet innebär att tätskiktet (antag gradient=1) 
bör utformas av ett material vars hydrauliska konduktivitet 

�
 10-9 m/s.  
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I figur 5.1 redovisas en principskiss för sluttäckning av en deponi för icke-farligt avfall 
med förslag på konstruktion med tätskikt av bulkmaterial (t ex naturlig jord, 
bentonitblandad jord eller blandning av rötslam och slaggrus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall där tätskiktet utgörs av ett 

bulkmaterial med tillräcklig täthet såsom exempelvis naturlig jord (lera, 
lermorän eller moränlera), bentonitblandad jord eller blandning av rötslam 
och slaggrus. PRINCIPSKISS. 

 
Enligt kapitel 4 rekommenderas i dagsläget följande ungefärliga skiktstjocklekar: 
 

• Avjämningsskikt  ≈0,5 m 
• Tätksikt  ≈0,5 m 
• Dräneringsskikt ≈0,5 m 
• Skyddsskikt  ≈0,7 m 
• Vegetationsskikt ≈0,3 m 
 
Figuren visar att det sannolikt kommer att krävas en sluttäckning med total mäktighet ca 
2,5 m på de deponier för icke-farligt avfall som sluttäcks med en konstruktion där 
tätskiktet utgörs av ett bulkmaterial med hydraulisk konduktivitet 

�
 10-9 m/s. Man bör 

dock inte enbart fokusera på tätheten hos tätskiktet, utan se till läckaget genom hela 
konstruktionen. 
 
Genomförd studie visar att de deponier som preliminärt avses att avslutas grovt räknat 
omfattar ca 20-30 km2. Om man antar att samtliga dessa skall ges en sluttäckning med 
mäktighet 2-2,5 m skulle det komma att krävas ca 40–75 miljoner m3 massor.  

Materialseparerande  
geotextil 

  AVFALL 

Växtjord  

Dräneringsskikt  

Tätskikt av ”bulkmaterial” (t ex lera, bentonit-blandad jord 
eller blandning av t ex rötslam och slaggrus)  

Utjämningsskikt  

Skyddsskikt  

≈2,5 m 
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6 Slutsatser & rekommendation  

Genomförd enkät visar på en stor osäkerhet hos såväl verksamhetsutövare som 
tillsynsmyndigheter, vilket sannolikt får till följd att flertalet projekt senareläggs i 
förhållande till myndigheternas ursprungliga intentioner (”anpassade/avslutade senast år 
2008”), men det borde också kunna innebära en stor marknadspotential för den aktör 
(entreprenör / materialleverantör) som kan hjälpa deponiägarna att ”bli av med 
problemet”  genom att man erbjuder lösningar som är både miljömässigt riktiga och 
ekonomiskt fördelaktiga. Genomförd studie av preliminära anpassnings- och 
avslutningsplaner indikerar att de deponier som avses att avslutas tillsammans omfattar       
ca 20-30 km2. Enligt det idag gällande synsättet skall en sluttäckning (se figur 5.1) ha en 
total mäktighet av ca 2-2,5 m, vilket torde innebära ca 40–75 miljoner m3. 
 
Enligt kapitel 3.4 är MinBaS-företagens produkter och restprodukter av varierande art. 
Tabell 3.6 visar på ett stort spektra av material som borde vara användbara inom något av 
skikten i en deponis sluttäckning, antingen på egen hand eller i blandning med andra 
material. Flera MinBaS-material verkar vara lämpliga som tätskikt, framförallt inom 
deponier för icke-farligt avfall, men eventuellt också inom deponier för farligt avfall. Det 
är tveksamt om något av branschens företag kan erbjuda material till samtliga skikt, 
varför det sannolikt krävs samarbete mellan flera företag för att kunna erbjuda lösningar 
där flera/alla skikt ingår. I syfte att skapa ett underlag för att MinBaS skall bli en viktig 
samarbetspartner för landets deponiägare rekommenderas att låta genomföra en mer 
detaljerad sammanställning av MinBaS-branschens produkter, restprodukter samt 
blandningar av olika MinBas-material. En sådan sammanställning ” Materialdatabas –
användningsområde deponi”  bör för varje material/blandning innehålla: 
 

• Vilket skikt materialet primärt anses lämpligt för. 
 

• Ung. hydraulisk konduktivitet → vilka täthetskrav materialet kan förväntas uppfylla. 
 

• Översiktlig beskrivning av övriga tekniska parametrar, t ex hållfasthet och densitet. 
 

• Läge för den anläggning där materialet finns (transportkostnaden kommer sannolikt 
att spela en avgörande roll vid materialval). 

 

• Översiktlig miljömässig beskrivning. 
 

• Eventuell rekommendation angående vilka material som bör användas i över- och 
underliggande skikt för att erhålla den mest optimala lösningen. 

 
Vad gäller de enskilda materialen torde denna information redan finnas i merparten av 
fallen, varför det då mest handlar om att sammanställa befintlig fakta. Däremot kan det 
eventuellt behövas vissa laboratorie- och/eller fältförsök för att få fram fakta för 
blandningar av olika material.  
 
I syfte att uppnå största möjliga nytta med materialdatabasen bör framtagandet av en 
sådan drivas i samarbete med representanter för ett antal större kunder/beställare. 
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