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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Genom MinBaS-projekt 2,1: ” Marknadsstudie –materialbehov vid avslutning/anpassning 
av deponier”  (redovisat i MinBaS-rapport nr 2:3) har ett avsevärt behov av olika typer av 
anläggningsmaterial identifierats. Behovet bedömdes dock vara fördelat över tiden t o m 
ungefär år 2020. I rapportens sista kapitel finns följande stycke: 
 

” MinBaS-företagens produkter och restprodukter är av varierande art och representerar 
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.”   
 
En sammanställning av potentiella material för anpassning/avslutning som är väl känd av 
både materialinnehavare och potentiella användare bedöms ge följande fördelar: 
 

• Olika material kan jämföras, vilket underlättar valet dels mellan olika alternativa 
material, dels mellan alternativa material och traditionella anläggningsmaterial. På så 
sätt kan materialen konkurrera på lika villkor utifrån faktorer som t ex pris. 

 

• Analyskostnaderna minskar eftersom analyser som inte bidrar till möjligheterna att 
jämföra olika material i största möjliga mån kan undvikas. 

 

• Viljan att undersöka och eventuellt också upparbeta sitt material ökar när kraven 
definieras, vilket ger en realistisk möjlighet att avsätta sitt material. 

 

1.1.1 Aktuella liknande projekt  
I syfte att dra lärdom av liknande projekt som under senaste tiden genomförts har en 
översiktlig studie av sådana genomförts. Det verkar i skrivande stund finnas tre aktuella 
projekt med frågeställning som liknar den i föreliggande MinBaS-projekt.  
 
• Statens Geotekniska Institut (SGI) har, på uppdrag av Statens Geotekniska 

Undersökning (SGU) genomfört en inventering av restprodukter inom landet. SGI 
anger på sin hemsida på Internet, www.swedgeo.se att undersökningen gäller 
restprodukter som skulle kunna användas som ballast i t.ex. vägar. Projektet har 
resulterat dels i en rapport daterad 2003-11-06 (finns att ladda hem från SGIs 
hemsida), dels i en sökbar access-databas. 
 

SGIs projekt har ej inkluderat några undersökningar av de aktuella materialen, utan 
har i första hand baserats på enkätsvar från deltagande företag. Förtagen har bl a 
besvarat frågor angående huruvida man för de aktuella restprodukterna utfört 
materialteknisk respektive miljömässig karakterisering eller miljöbedömning.  
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Dessutom uppgavs årlig mängd, mängd på upplag samt anläggningens geografiska 
läge (kommun plus koordinat i rikets nät). Man konstaterar slutligen att fyra 
huvudfrågor kvarstår, ” vilka än så länge begränsar de praktiska möjligheterna att 
nyttiggöra dessa restprodukter, nämligen: 

1. Transportavstånd och kostnader 
2. Formell hantering enligt miljöbalken 
3. Kunskap och krav om respektive restprodukts materialtekniska egenskaper  
4. Kunskap och krav om respektive restprodukts miljötekniska egenskaper”  
 

De lärdomar man kan dra av SGIs projekt verkar framförallt vara avseende teknisk 
utformning av databasen samt vilka frågeställningar som ingått i enkäten. 

 
 
• AIS 32: Chalmers Tekniska Högskola, Statens Provnings- och Forskningsinstitut (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. 
Projektet har pågått sedan några år och planeras att avslutas under år 2004. Budgeten 
har varit ett flertal miljoner kronor. Projektledare är Per Eriksson, NCC Teknik. Se 
www.ais32.ncc.se 
 

I projektet har bland annat ingått att undersöka de ingående materialen relativt 
djupgående i laboratorium (t ex avseende hydraulisk konduktivitet, packnings-
egenskaper, toxicitet och lakningsegenskaper), vilket sedan följts upp genom olika 
typer av fältundersökningar. I projektet ingick också att utföra bedömning av riskerna 
för hur materialen kan komma att påverka människa och miljö vid återanvändning dels 
i en vägkropp, dels som tätskikt på deponi. Detta har resulterat i förslag på riktvärden 
för de tre återanvändningsscenarierna. AIS-projektet verkar generera viktiga 
erfarenheter av olika testmetoders lämplighet för olika typer av restprodukter.  
 

 
• ” Miljör iktig användning av askor” : Under våren 2004 har det inom ”Ask-

programmet”  kommit ut en rapport som beskriver en databas med uppgifter om askors 
egenskaper, se www.varmeforsk.se. Enligt projektrapporten har man i uppbyggnads-
skedet lagt in data för 22 askprover som studerats i åtta olika Värmeforskprojekt. Vad 
som verkar kunna utgöra en nackdel för databasens användbarhet är att parametrarna 
inte är desamma för alla askorna, vilket gör det svårt att jämföra dem med varandra.   

 
1.2 Syfte 
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 och restprodukter. Förhoppningen är att Materialdatabasen 
ska fungera som ett marknadsförings- och kommunikationsverktyg mot deponiägarna.   
 
Genom att definiera ett antal nyckelparametrar som utreds för samtliga material, säkerställs 
att materialen kommer att kunna jämföras med varandra, vilket är ett mycket viktigt 
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kriterium för sammanställningens praktiska användande. Bland annat förslås följande 
parametrar att ingå: 
• Företagets namn och kontaktperson 
• Kommun / ort  / län 
• Årliga mängder + lagrade mängder 
• Finns godkännande för återvinning från Miljömyndighet? 
• Finns risk för nedbrytning eller annan förändring av materialets egenskaper? 
• Hydraulisk konduktivitet 
• Densitet, packningsegenskaper 
• Inledande undersökning avseende innehåll av miljöstörande ämnen samt dess lakbarhet 
 
Sammanställningen föreslås att utformas som en sökbar databas. Föreliggande projekt 
kommer att generera en pilotversion, vilken sedan av MinBaS/MinFo kan utökas/ 
modifieras allteftersom markanden växer och utvecklas. Inom ramen för detta projekt 
kommer det att ges förslag på utveckling/förvaltning av databasen.  
 
Förutom att konkret generera en databas har projektet har också som syfte att:  
 

• Utgöra ett forum för diskussion och utbildning angående nyttjande av denna typ av 
material för anpassning/avslutning av deponier för de deltagande företagen. 

 

• Försöka skapa ett förslag till utredningsstandard som gör restprodukter till ett fullgott 
alternativ till de mer traditionella anläggningsmaterialen. 

 
1.3 Avgränsningar 
Enligt slutsatser och rekommendationer för vidare arbete i ovan angiven MinBas-rapport 
har bedömning gjorts att MinBaS-företagens material borde kunna nyttjas såväl på egen 
hand som i blandning med andra material. I rapporten framgår dock att marknaden 
”avslutning/ anpassning av deponier”  är relativt ung och att stor osäkerhet verkar råda 
angående materialval, design av tätskikt m m. Av den anledningen föreslås pilotversionen 
av Materialdatabasen endast innehålla enskilda material. Om några av MinBaS-företagen 
har en idé om en viss blandning är detta självklart välkommet, men projektet inkluderar 
inte arbete med att ta fram förslag på lämpliga blandningar.  
 
Huvudsakligen inriktas projektet på potentiella tätskiktsmaterial, men även material till 
dräneringsskikt, skyddsskikt eller avjämningsskikt kan inkluderas i databasen (eventuellt 
kan analys med avseende på hydraulisk konduktivitet uteslutas för dessa material). 
 
Notera vidare att Materialdatabasen endast kommer ge en översiktlig bild av de aktuella 
materialen. Ambitionen är att databasen skall innehålla tillräckliga fakta för att utgöra 
diskussionsunderlag för inledande samtal med deponiägare och tillsynsmyndighet. Om 
dessa diskussioner ger positiva besked måste materialen sannolikt undersökas vidare 
avseende såväl tekniska egenskaper som avseende eventuella ytterligare miljöaspekter. Att 
i dagsläget undersöka samtliga material så detaljerat att de direkt kan användas bedöms ej 
som vare sig ekonomiskt eller praktiskt rimligt. 
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2 Organisation 

Projektgrupp 
Projektledare:   Karin Johansson, NCC Teknik Geo/Mark Göteborg 
  

Övriga medverkande: Annika Ekvall (tekn. doktor vattenkemi), Statens Provnings- 
och Forskningsinstitut, SP 

 

 Malin Sundsten (disputerar 7 maj 2004 vid geosektionen, 
Chalmers Tekniska Högskola geoteknik -inriktning nyttjande av 
alternativa material inom anläggningssektorn) 

 

 Per Eriksson (geotekniker), NCC Teknik 
 
Utformning av databas: Kajsa Rigardt, NCC Teknik, Geo/Mark Göteborg 
Referensgrupp:  Representanter från deltagande företag 
  Thomas Rihm, Renhållningsverksföreningen tillfrågad, ej svar 
 
Deltagande företag ansvarar såväl ekonomiskt som praktiskt för framtagande av fakta 
angående sitt/sina material (inkl. eventuella laboratorieförsök). Projektgruppens 
huvudsakliga uppgift är rådgivning och stöd i denna process, se kapitel 3.  

 
 

3 Arbetsordning  

I detta kapitel beskrivs vilka undersökningar, provtagningar och analyser som skall utföras 
i syfte att karakterisera de material som skall ingå i Materialdatabasen.  
 
Notera dock att om något av de aktuella ämnena redan har undersökts avseende en eller 
flera av de parametrar som listas i föreliggande rapport borde förnyad undersökning av den 
aktuella parametern ej behöva utföras. I stället skickas analysresultat till projektgruppen 
tillsammans med beskrivning av testmetod och uppgift om vilket laboratorium/företag som 
utfört undersökningen. 

 
3.1 Översiktlig beskrivning 
1. Inledande uppgifter. 

Företagen besvarar 3 st frågeformulär, vilka returneras till projektledaren. Syftet med 
dessa är att få en översiktlig uppfattning om typ av material, vilket ger vägledning om 
vidare arbeten. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Administrativa uppgifter 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
-se kap. 3.2 

Tekniska parametrar 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
-se kap. 3.3.1 

Miljömässiga parametrar 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………… 
-se kap. 3.4.1 
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Vidare utförs undersökningar avseende tekniska parametrar (se kap 3.2.1), vilket 
innebär att kornstorleksfördelning och densitet kontrolleras. 

 
2. Avstämning 1 

Baserat på de uppgifter som lämnats in i fas 1 skall representativt prov tas på respektive 
material. Projektgruppen granskar inlämnade uppgifter i syfte att ge råd och stöd om 
bland annat provtagningsstrategi och vilka ämnen man bör analysera. 
 

Miljömässigt analyseras prov vid ackrediterat laboratorium m a p de föroreningsämnen 
som enligt fas 1 bedömts kunna förekomma (se kap 3.3.2). 
 

I detta skede utförs även analys m a p hydraulisk konduktivitet, vilket bedöms vara en 
oumbärlig parameter för potentiella tätskiktsämnen. Enligt den mer detaljerade 
beskrivningen i kapitel 3.2.2, finns ett flertal olika metoder för denna analys. Vilken 
metod som är mest lämplig för respektive material beror på ett flertal olika saker. För att 
välja rätt metod tas här hjälp expert avseende analysmetoder för hydraulisk 
konduktivitet. Dessutom skall materialens packningsegenskaper utredas (se kap 3.2.3). 
Företagen bekostar laborationerna. 

 
3. Povtagning och analyser steg 1 

Prov tas samt analyseras enligt vad som framkommit i föregående fas.  

 
4. Avstämning 2 

Lakningsegenskaper bedöms vara en av de viktigaste parametrarna vid all återvinning 
av restprodukter. Analys med avseende på detta är mer kostnadssamt och tar längre tid 
är de undersökningar som utförts i föregående fas. Vidare finns, enligt beskrivningen i 
kapitel 3.3.3, ett flertal olika analysmetoder. Vilken metod som är mest lämplig för 
respektive material beror på ett flertal olika saker. 
 

För att välja rätt metod för respektive material tas här hjälp av kemist vid Statens 
Provnings- och Forskningsinstitut.  

 
5. Fördjupad provtagning och analys 

Prov tas samt analyseras enligt vad som framkommit i föregående fas. 
 

Deltagande företag ansvarar för val av analysmetod och laboratorium, dock på 
rekommendation av projektgruppen, se fas 4. Företagen bekostar laborationerna.  

 
6. Utvärdering av analysresultat 

Projektgruppen studerar resultaten från fas 5, och sammanställer detta till indata i 
lämpligt format för Materialdatabasen. 

 
7. Materialdatabasen arbetas fram  
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8. Granskning av arbetsgrupp (företagsreprensentanter) 
Materialdatabasen ”provkörs”  av deltagande företag. Synpunkter och erfarenheter sänds 
till projektledaren. Eventuellt genomförs också ett möte med projektgrupp och 
företagsrepresentanter där dessa synpunkter kan diskuteras. 

 
9. Kommentarer och synpunkter inarbetas. 

  
10. Pilotversion av ”MinBaS Materialdatabas –deponier”  klar.  

Eventuellt hålls ett seminarium där deltagande företag samt intresserade potentiella 
kunder bland annat ges en presentation av databasens möjligheter och begränsningar. 

 
3.2 Administrativa uppgifter 
Insamling av de administrativa uppgifterna sker genom att ansvarig på företaget fyller i 
följande uppgifter på digital blankett: 
• Företagets namn 
• Kontaktperson 
• Kommun / ort  / län 
• Årliga mängder  
• Lagrade mängder 
• Finns godkännande för återvinning från Miljömyndighet? 
• Finns risk för nedbrytning eller annan förändring av materialets egenskaper? 

 
3.3 Tekniska parametrar 

3.3.1 Lukt & syn 
Arbetet inleds med att personal vid anläggningen besvarar ett antal frågor om hur 
materialet ser ut, lukar, verkar förändras vid tillsats av vatten m m. Dessa uppgifter är bra 
bakgrundsinformation vid arbetet med att rekommendera de mest lämpliga 
analysmetoderna i processens följande steg. 
 

3.3.2 Densitet, kornstoleksfördelning 
Standardiserade undersökningsmetoder skall användas avseende torrdensitet och 
kornstorleksfördelning. 
 

3.3.3 Hydraulisk konduktivitet 
Hydraulisk konduktivitet (permeabilitet) är en mycket viktig parameter för konstruktion av 
tätskikt, och efterfrågas därför ofta av såväl myndigheter som konsulter och deponiägare 
vid diskussioner om deponiåtgärder. 
 
Hydraulisk konduktivitet är starkt beroende av materialets homogenitet, packning samt 
vilken gradient (≈vattentryck) materialet skall ”utsättas”  för. Av den anledningen är det 
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mycket viktigt att de laborationer som utförs i så stor utsträckning som möjligt avspeglar 
verkliga förutsättningar vid utläggning i fält och vice versa. Av den anledningen räcker det 
inte att känna till materialets hydrauliska konduktivitet, utan man bör också veta vilken 
analysmetod som använts och vilka antaganden och förutsättningar som eventuellt gjorts i 
samband med laborationerna. 
 
Hydraulisk konduktivitet kan bestämmas genom flera olika metoder. Olika metoders 
lämplighet beror på egenskaperna hos de specifika materialen. Genom uppgifter om 
materialens torrdensitet och kornstorleksfördelning från kapitel 3.3.2 samt genom 
okulärbesiktning enligt kapitel 3.3.1 kommer projektgruppen försöka ge 
rekommendationer om vilken/vilka analysmetoder avseende hydraulisk konduktivitet som 
bedöms vara mest lämplig för respektive material.  
 
Inom ramen för det AIS-projekt som beskrivits i kapitel 1 i denna rapport utfördes ett 
examensarbete vid Geosektionen, Chalmers Tekniska Högskola, som jämförde tre olika 
analysmetoder avseende hydraulisk konduktivitet hos restprodukter (Borgström, 2003). 
Bra litteratur inom ämnesområdet är också Nordtest rapport 254, ” Bestämning av 
permeabilitet hos restprodukter och jord in situ och på laboratorium” , Sjöholm et al., 
1994. 
 
De tre analysmetoder som jämfördes i AIS-projektet är: 
• Celltryckspermeameter 
• CRS (Constant Rate of Strain) 
• CGT (Constant Pore Pressure Gradient Test)  
 
Metoden celltryckspermeameter finns inte beskriven i svensk standard, men är en känd 
laboratoriemetod för att bestämma hydraulisk konduktivitet. Däremot finns svensk 
standard för CRS-försök. Vidare anses CRS generellt vara en metod som passar bäst för 
finkorniga material med hydraulisk konduktivitet mellan10-9 och 10-11 m/s. 
 
CRS-metoden är snabb och mer automatiserad än metoden med celltryckspermeameter. En 
av nackdelarna med CRS-försök är att den endast fungerar på små provkroppar. 
 
CGT är en ovanlig metod för att bestämma hydraulisk konduktivitet, men som i AIS-
projektet bedömdes vara den av de tre metoderna som fungerade bäst på undersökta 
restprodukter (benonitbunden gjuterisand, stenmjöl och bentonitblandad stenmjöl). CGT 
fungerar på stora provkroppar och uppges vara en relativt snabb och enkel metod. 
 
Enligt SGIs prislista utförs bestämning av hydraulisk konduktivitet med hjälp av 
celltryckspermeamter för ca 2500-3000 kr/prov och med hjälp av CRS-metoden för ca 
2000 kr. Eventuellt kan också Geostektionen, Chalmers Tekniska Högskola vara behjälplig 
med analyser avseende hydraulisk konduktivitet. Uppgift saknas om eventuella ytterligare 
laboratorium som erbjuder denna tjänst. 
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3.3.4 Packningsegenskaper 
Enligt ovan är packningen viktig för att uppnå önskad hydraulisk konduktivitet. Den mest 
effektiva packningen fås generellt vid optimal vattenkvot. För att veta hur mycket ett 
material ska packas vid utläggning behövs uppgift om dess packningsgrad, vilket kan tas 
fram i laboratorium genom ”Proctorpackning” . SGI utför Proctopackning för ca 500 
kr/prov. Uppgift saknas om vid vilka ytterligare geotekniska laboratorium som erbjuder 
denna tjänst. 
 
 
 

3.4 Miljömässiga parametrar 
Vilka riktvärden som skall nyttjas för att avgöra om ett material skall bedömas som ”rent”  
eller ej är inte helt självklart. Det finns idag ett antal olika instrument för detta som är mer 
eller mindre färdiga och mer eller mindre tillämpbara i detta projekt. Dessa listas nedan 
och kommenteras: 
 

• Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (rapport 4638 och 4889). 
Generella riktvärden för totalhalt (mg/kg TS) av ett visst ämne i jord inom känslig 
(KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM). Naturvårdsverket skriver i 
rapport 4638 att riktvärdena ej skall ses som en halt upp till vilken man kan förorena, 
utan som en halt ned till vilken man bör sanera. 

 

• Renhållningsverksföreningens rapport ”Bedömningsgrunder för förorenade massor” , 
vilken rekommenderar maximala totalhalter av olika ämnen (mg/kg TS) för avfall som 
får läggas på en deponi för icke-farligt avfall. I de skikt som anläggs ovan eller under 
avfall bör halterna förmodligen inte vara högre än rekommenderade halter i avfallet, 
snarare troligen lägre. 

 

• Platsspecifika riktvärden. Det finns inom projekt AIS-32 en modell som baseras på 
samma principer som Naturvårdsverket använder i rapport 4638. Totalhaltsanalys samt 
laktest har utförts för ett antal parametrar och material, varefter ”material-specifika”  
riktvärden räknats fram för tre olika ” typscenarier”  (riktvärden i mg/kg TS).  
Ambitionen är att löpande undersökningar därefter bara ska behöva göras avseende 
totalhalt. Det pågår arbete på SGI om att utveckla modellen ytterligare. 

 

• EU-direktiv för karakterisering av avfall –baseras främst på lakningsegeskaper. 
Kommer troligen att implementeras i svensk lagstiftning senare i år. Detta listar ett 
antal parametrar, vilka överlag är desamma som de som tas upp i rapporterna om 
förorenad mark. Några parametrar tillkommer dock (fluorid, fenolindex, sulfat mm).  

 
Vidare finns idag finns mycket begränsad kunskap om vilka miljöstörande ämnen som kan 
lakas ut av traditionella bergmaterial, trots att särskilt krossat berg i vissa fall givit upphov 
till miljöproblem. SP planerar ett projekt, ”Lakegenskaper för Naturballast” , som skall ge 
svar på inom vilka gränser utlakning av miljöstörande ämnen sker för vanligt svenskt 
bergmaterial. Dessa värden kan sedan användas som referens vid bedömning av alternativa 
material.  
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3.4.1 Inventering 
Syftet med denna fas är att identifiera vilka ämnen som kan förekomma i aktuella 
material/restprodukter. Arbetet utförs av kemist eller annan person med motsvarande 
kunskaper inom företaget (alternativt kan extern konsulthjälp anlitas). 
 

Följande frågor besvaras: 
• Vilka råmaterial, tillsatsmedel samt kemikalier som nyttjas i maskinell utrustning. 
• Ämnenas farlighet? Naturvårdsverket, NV, har listat ” farlighet”  hos ca 60 ämnen 
(både grundämnen och kemiskt sammansatta ämnen), se rapport 4918 tabell 3. Observera 
att denna lista inte på något sätt är fullständig, men ger viss vägledning. 
• Var och hur i processen förekommer dessa? 
• Finns risk att identifierade ämnen ingår i aktuella material/restprodukter? 
 
Vid bedömning huruvida risk för ett visst ämne föreligger bör man följa försiktighets-
principen, d v s hellre ta med ett ” riskämne” för mycket till nästa fas än ett för lite. 

 

3.4.2 Totalhaltsanalys  
För att verifiera huruvida de ämnen som identifierats genom fas 1 verkligen förekommer 
eller ej utförs totalhaltsanalys m a p dessa. Om några ” riskämnen” inte identifierats genom 
fas 1 rekommenderas dock ett översiktligt analyspaket innehållande åtminstone 
tungmetaller (enl. lista i NV rapport 4638) samt eventuella ”måste-ämnen”  enligt de 
kommande reglerna om karakterisering av avfall.  
 
Syftet med totalhaltsanalysen är att sålla ut de material som kan bedömas som ”rena” . 
Notera dock att de material som ej är ” rena”  ändå kan vara användbara inom deponier 
beroende på halt och lakbar andel av de påvisade ämnena. Vilka riktvärden som skall 
nyttjas för att avgöra om ett material anses vara ” rent”  eller ej beror normalt på på vilken 
plats materialet avses nyttjas (se föregående sida). I detta skede bör ett konservativt (lågt) 
riktvärde väljas i syfte att vara restriktiv med att ” friklassa” .  
 
Vid en jämförelse mellan Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig (KM) 
markanvändning och de i AIS-projektet framräknade riktvärdena för barriärmaterial på en 
deponi visar det sig att KM-riktvärdet är lägre än AIS-riktvärdet för samtliga parametrar 
hos testad bentonitsand och bottenaska. För testad resolsand är AIS-rikvärdet lägre än KM 
för vanadin, i övrigt är KM det mest konservativa av de två.  
 
Grovt sett gäller att ju lägre totalhalt, ju högre andel av denna halt kan tillåtas att laka ut. 
Således indikerar ovanstående jämförelse att riktvärdet för KM i det här sammanhanget 
kan bedömas som relativt konservativt. Naturvårdsverkets riktvärden har vidare fördelen 
att de numera är hyfsat välkända som begrepp, vilket underlättar vid kommunikation 
mellan olika parter. Trots att Naturvårdsverkets inte avsett att de generella riktvärdena för 
känslig markanvändning skall användas på det sättet så bedöms dessa i dagsläget som det 
mest lämpliga verktyget för att på ett enkelt och relativt billigt sätt identifiera ” rena”  
material (om bättre bedömningsgrunder tillkommer under MinBaS-projektets gång kan 
detta ändras i samråd med arbetsgruppen). Man bör vidare vara medveten om att det inte 
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finns generella riktvärden för alla de parametrar som kan förekomma, varför andra 
bedömningsgrunder eventuellt också måste nyttjas.  
 

• Totalhalt < KM = Materialet innehåller ej halter av analyserade parametrar i sådan nivå att det 
bedöms utgöra potentiell risk för människa eller miljö 

 

• Totalthalt > MKM → vidare utredning enligt 3.4.3 
 
 
 Man bör dock vara medveten om att det är upp till tillsynsmyndigheten för den deponi där 
materialet skall läggas ut att bedöma om tillräckliga analyser utförts, vilket kan komma att 
innebära krav på ytterligare analyser även för de material här bedömts som ” rent”  enligt 
föreslaget kriterium. 
 
 
För att analyserna ska ge rätt svar är det vikigt att de prov som analyseras är representativa 
för det aktuella materialet. Metod för uttagning av prov för analys måste därför väljas i 
varje specifikt fall (t ex slumpvis, riktat eller som samlingsprov). 
 
Totalhaltsanalyser utförts av ett flertal kommersiella laboratorier. Priser, väntetider och 
analyspaket varierar något mellan de olika labben.  
 

AnalyCen AB www.analycen.se 
Analytica  www.analytica.se 
Alcontrol AB www.alcontrol.se 

 
Nedan ges ungefärliga priser för analys med avseende på några av de parametrar som är 
vanligast i problematik kring förorenad jord parametrarna (väntetid ca 2 veckor): 
 

Tungmetaller (10 st enl. tabell 3, NV rapport 4638) ca 1000 kr/prov 
Polycykliska aromatiska kolväten, PAH-16 ca 1200 kr/prov 
Oljescreening   ca 1500 kr/prov 
PCB    ca 1200 kr/prov 
pH    ca 100 kr/prov 
 
 
 
 

3.4.3 Fördjupad provtagning och analys -laktest 
Totalhaltsanalysen talar om i vilken halt ett ämne finns i materialet, men man kan inte 
utifrån detta säga något angående huruvida det med tiden kommer att spridas till 
omgivningen eller ej. Därför rekommenderas att laktest utförs avseende de ämnen som 
påvisats genom totalhaltsanalysen.  
 
Laktest kan utföras med flera olika metoder, där olika metoder dels passar till olika typer 
av material och olika föroreningsämnen, dels visar urlakning vid olika förutsättningar (t ex 
flöden, vatteninnehåll, pH och tid). 
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Naturvårdsverkets rapport 5207 ”Sammanställning av laktester för oorganiska material”  
redovisar olika metoder för analys av oorgansika ämnen samt metodernas lämplighet i 
olika situationer. Nedan följer kortfattade beskrivningar av laktester (enl. NV 5207):  
 
Metod Beskrivning 
Tillgänglighetstest Ger övre gräns för total lakning över mycket lång tid. 
Kolonntest Ger uppfattning om lakvattnets innehåll av olika ämnen både på 

kort och lång sikt. Bedöms enligt vissa svårt att genomföra för 
mycket finkorniga material. 

Skaktest Ger uppfattning om lakvattnets innehåll av olika ämnen både på 
kort och lång sikt. ”Enklare” metod än kolonntest 

Diffusionstest Mäter utlakning från monolitiska och stabiliserade material från en 
större provkropp under en längre tid. 

PH-statistisk lakning Bestämmer pH-förändringars inverkan på lakningsförloppet. 
 
För organiska ämnen (t ex petroleumprodukter och lösningsmedel) saknas dock 
standardiserade metoder. Vid utformning av sådana test måste metoden anpassas till 
respektive grupp av organiska ämnen för att inte nedbrytning eller avgång av flyktiga 
föroreningar skall ske. 
 
De ämnen som ingår i MinBas’  Materialdatabas rekommenderas generellt att analyseras 
dels genom tillgänglighetstest och dels genom metod som ger information om 
lakningsförloppets variation över tiden (skak- eller kolonntest). Detta  
 
Laktester utförs än så länge endast av ett fåtal aktörer, men eftersom det nya EU-direktivet 
om karakterisering av avfall föreskriver att karakteriseringen ska baseras på laktester borde 
användningen av denna testmetod öka inom de närmsta åren. I dagsläget utförs laktester 
framförallt av Statens Geotekniska Institut, SGI, i Linköping och Statens Provnings- och 
Forskningsinstitut, SP, i Borås.  
 
Enligt SGIs prislista kostar tillgänlighetstest ca 3000 kr/prov. Skakförsök anges kosta ca 
2000-4000 kr . Notera att dessa priser endast inkluderar att simulera lakning, därefter 
måste lakvattnet analyseras m a p på de föroreningsämnen som påvisats finnas i det fasta 
materialet (genom totalhaltsanalysen). Pris för detta variera beroende på antal och typ av 
ämnen men är i ungefär samma storleksordning som priserna för totalhaltsanalyser enligt 
föregående delkapitel. 
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4 Utformning av materialsammanställning/databas 

4.1 Förutsättningar 
I bedömningen av olika sammanställningsformats för- och nackdelar samt kostnader är 
antal material och parametrar av stor betydelse. Här har antalet material satts till 20 st och 
dess parametrar 10-15 st, vilket anses vara ett rimligt antagande då detta är en pilotversion. 
 
Här används ordet databas endast med betydelsen ”datasammanställning i dataformat med 
sökbarhet” . 

 
4.2 Information om olika format 

4.2.1 Access 
Access är en s k relationsdatabas. Det innebär att databasen är uppbyggd av flera olika 
tabeller som länkas till varandra genom relationer. Databasen kan lagra olika typer av 
dokument i olika format, t ex kartor, fotografier, ritningar mm. I Access finns möjligheten 
att flera användare kan jobba mot samma dokument samtidigt, s k fleranvändarstöd. 
Access medger sökbarhet och det går att utnyttja värden från ett fält till ett annat. I Access 
är det dessutom lätt att utnyttja information från andra program. Access är en robust 
databas som ger många möjligheter vad gäller redovisningsformat och framtida utbyggnad. 
 

4.2.2 Excel och Word 
Excel och Word är s k platta databaser, vilket innebär att deras tabeller eller taxter inte är 
relaterade (kopplade) till annan tabell. De har enkel uppbyggnad och är vanligt 
förekommande. Dessa format har inget fleranvändarstöd och de går inte att koppla samman 
med andra typer av dokument. Excel medger sökbarhet och det går att utnyttja värden från 
ett fält till ett annat. Dataintegritet och skalbarhet är mycket sämre än hos Access. 

 
4.3 Innehåll i sammanställning/databas 
Sammanställningen/databasen rekommenderas innehålla 

� Informationstext 
� Datatabell 
� Produktblad 
� Karta 
 

4.3.1 Informationstext 
Informationstext är t ex förord, syfte, användningsområde, möjligheter, begränsningar. 
 

4.3.2 Datatabell 
För att lätt kunna jämföra olika materials egenskaper kommer någon form av tabell att 
behöva upprättas. Då det rör sig om 10-15 st olika parametrar per material kan den komma 
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att se ut enligt följande:  
 
 uppg1 uppg2        Uppg10 
mtrA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
mtrB B1          
           
           
           
           
           
           
mtrT T1          

  
Tabell kan göras i Excel eller Access. Görs den i Access kan de värden som anges i 
tabellen direktlänkas till de produktblad som redovisas nedan. 
 

4.3.3 Produktblad 
Det kan vara lämpligt att varje material har ett eget produktblad. Detta kan antingen göras 
manuellt, eller med hjälp av det datasammanställningsformat man väljer, se ovan. Om en 
relationsdatabas används (t ex Access) kan produktbladen genereras m h a 
rapportfunktioner eller presenteras i formulär på dataskärm. Koppling till webbserver 
möjliggör publicering av datablad på hemsida med uppgifter som hämtas från databasen. 

 

4.3.4 Karta 
För att kunden på enklaste sätt ska hitta en leverantör så nära som möjligt kan det vara 
lämpligt att ha en karta med leverantörerna utsatta. I en Accessdatabas kan man länka 
information till de punkter på kartan som markerar leverantörerna. Detta går att göra även 
vid val av Excel eller Word, men är inte lämpligt p g a att de saknar fleranvändarstöd, d v s 
att flera användare kan använda samma dokument samtidigt. 

 
4.4 Rekommendationer 
Här följer en sammanfattad rekommendation för val av sammanställningsformat. Frågor 
som tagits hänsyn till är: 

� Kostnad 
� Kontinuitet 
� Layout 
� Möjlighet till utveckling 
� Möjlighet till utvidgning 
� Upplevelsen för användaren 
� Tillgänglighet 

MtrA  

Uppg1 =A1 
Uppg2 =A2 
Uppg3 =A3 
 

 
1 

 

MtrB  

Uppg1 =B1 
Uppg2 =B2 
Uppg3 =B3 
 

 
2 
2 
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1. Access på CD eller  webb 
Vid val av en Accessdatabas har användaren möjlighet att söka på t ex parametrar, typ av 
produkt eller geografisk placering. Möjlighet kan ges att t ex klicka på sin kommun eller 
annat geografiskt område på en karta och få upp information om vilken typ av massor som 
finns där. Produktblad görs m h a rapportfunktioner eller presenteras i formulär på 
dataskärmen. Om databasen utvidgas i framtiden (eller redan i startskedet blir större än vad 
som räknats med här) finns inga hinder för detta i Access. Denna databas kan göras till 
både CD-rom eller webbsida. Den är dessutom lämplig att skriva ut med ett snyggt resultat 
som följd. Oavsett om CD-rom eller webblösning väljs, så kräver Access lite mer av 
administratören i ” tillverkningsskedet” . När databasen sedan är klar kan webblösningen 
behöva viss support ibland, men inte i någon större utsträckning. 
 
Värt att nämna är att SGI använder sig av en Access-databas för datalagring vid 
” Inventering av restprodukter som kan utgöra ersättningsmaterial för naturgrus och 
bergkross i anläggningsbyggande”. 
 
 
2. Anpassad Excel (med makron) 
Vid val av Excel har användaren möjlighet att söka på t ex parametrar, typ av produkt eller 
geografisk placering. Produktblad kan göras m h a de parametrar som finns i tabell för 
datasammanställning. Om databasen utvidgas i framtiden är anpassad Excel mindre 
flexibel för förändringar än Access och lämpar sig sämre för det. Den har dessutom en 
begränsning i möjliga antal poster, en gräns som dock är ganska hög. Excel kan sparas på 
CD-rom eller öppnas i webbläsare. Det krävs dock att användaren har Excel som 
programvara. Utskriftsformatet är begränsat efter Excels utskriftsfunktioner. 
 
3. Word till pdf eller  pappersutskr ift 
Den enklaste formen av sammanställning är att endast göra produktblad i Word. Det kan 
vara lämpligt om materialen stannar vid ca 20 st och presenteras i pappersformat för 
utskick eller pdf-format på t ex en webbsida. Det blir ett snyggt resultat, men mer 
svåröverskådligt och inte sökbart. Ökar antalet material i framtiden (eller redan i 
startskedet) blir sammanställningen snart oöverskådlig och svårhanterlig. Det blir inte 
heller en databas i egentlig mening. 

 

4.4.1 Slutsats 
Grov kostnadsuppskattning ger att (1) är dyrast att ta fram och (3) billigast. Skillnaden 
mellan dessa båda är dock relativt liten, ca 20 000 kr.  
 
Då skillnaden i kostnad mellan de olika typerna är så pass liten anser NCC Teknik att man 
bör välja en ACCESS-databas. Projektets slutprodukt blir då en databas som dels redovisar 
de nu ingående materialen, dels en databas som är sökbar och relativt enkel att använda 
utan att ställa alltför stora krav på djupgående datakunskaper hos användarna. 
 
För mer utförlig information om de olika formatens för- och nackdelar, kontakta Kajsa 
Rigardt för att erhålla skriftlig beskrivning, kajsa.rigardt@ncc.se. 
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5 Budget & Projektplan 

I tabellen nedan ges en översiktlig beskrivning av projektplanen.  
Moment Tidplan 
Startmöte  
• Projektgrupp, arbetsgrupp samt representanter för företag vars material ingår i projektet. 
• Presentation av projektplan och tidplan, men också av ”kritiska moment” m m.  
• Förhoppningsvis kan vi få besök av Renhållningsverksföreningen eller någon enskild 
deponiägare som beskriver ”kundens perspektiv”. 
 

26 maj 

Inledande uppgifter = frågeformulär fylls i av deltagande företag. 
• Administrativa uppgifter 
• Tekniska parametrar (inkl. analyser avseende kornstorlek och densitet) 
• Miljömässiga parametrar 
 

In v 25 

Avstämning 1 = projektgruppen studerar inkomna frågformulär och ger utifrån dessa råd 
och synpunkter på hur man bör gå vidare med respektive material. 
 

V26-27 

Provtagning och laborationer  
• Totalhalt miljöstörande ämnen 
• Hydraulisk konduktivitet 
• Packningsegenskaper 
 

Aug/Sep 

Avstämning 2 = projektgruppen studerar resultaten av genomförda analyser och ger utifrån 
dessa råd och synpunkter på hur man bör gå vidare med respektive material. 
 

Okt 

Laktester utförs 
 

Okt/Nov 

Projektgruppen utvärderar analysresultaten och materialdatabasen arbetas fram 
 

Dec/Jan 

Granskning av referensgrupp 
• Synpunkter på layout, sökbarhet m m? 
• Tankar kring databasens framtida utveckling/förvaltning? 
 

Jan 05 

Färdig produkt 
• Leverans till MinBaS på 2 st CD-rom 
• Eventuellt seminarium där databasen presenteras? 
 

Feb 05 

 
Budgeten föreslås baseras dels på en fast del och en rörlig del som beror på antal material. 
Den fasta delen har grovt uppskattats till ca 280 000 kr, vilket baserats på att databasen 
kommer att utformas i Access (levereras på 2 st CD-rom) samt projektomfattning enligt 
vad som presenterats i föreliggande rapport. Den rörliga delen har beräknats till ca 12 000 
kr per material. Redovisade kostnader är exklusive moms.  
 
Notera att denna kostnadsuppskattning ej inkluderar kostnad för erforderliga tekniska och 
miljömässiga analyser, se prisuppgifter under respektive kapitel. Dessa kostnader förutsätts 
att ombesörjas av de deltagande företagen. Dessutom förutsätts företagen ansvara för 
inlämnande av de inledande uppgifterna enligt kapitel 3.1 fas 1. 
 
 
Med hopp om gott samarbete, Karin Johansson, NCC Teknik 
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