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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
Inom ramen för MinBas-projekt 2,13 (”Marknadsstudie –materialbehov vid avslutning/ 
anpassning av deponier”, NCC Teknik, Stockholm, dec 2003) utfördes en studie av framtida 
materialbehov i samband med att Sveriges deponier ska anpassas eller avslutas i enlighet med 
Förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512).  
 
Projektet resulterade i bedömningen att det finns ett mycket stort materialbehov, vilket till viss 
del skulle kunna täckas genom användning av restprodukter från industriprocesser.  
 
 

1.2 Syfte 
För att möta detta materialbehov har MinBaS valt att utveckla en materialdatabas innehållande 
potentiella material (restprodukter) för anpassning/avslutning av deponier från MinBaS-
branschen.  
 
MinBaS ambition är att databasen skall bli ett viktigt kommunikationsverktyg då företag med 
restprodukter skall marknadsföra material mot landets deponiägare. Databasen har också 
utformats i syfte att möjliggöra jämförbarhet mellan olika material, vilket underlättar valet 
mellan alternativa material och traditionella anläggningsmaterial. Materialen kan på så sätt 
konkurrera på lika villkor utifrån faktorer som exempelvis pris. 
 
 

1.3 Avgränsningar 
Man bör dock vara medveten om att sammanställningen i materialdatabasen endast ger en 
översiktlig bild av de aktuella materialen. Databasen innehåller endast ett urval av de 
parametrar som kan efterfrågas i samband med återanvändning (”nyckelparametrar”). 
Dessutom innehåller databasen endast resultat från ett prov per material, vilket troligen ej är en 
tillräcklig representativitet vid återanvändning av större volymer material. Projektgruppens 
bedömning är att den översiktliga bilden ger tillräckliga fakta för att utgöra 
diskussionsunderlag för inledande samtal med deponiägare och tillsynsmyndighet.  
 
Enligt projektbeskrivningen avsågs projektet huvudsakligen att inriktas mot potentiella 
tätskiktsmaterial. Dessutom beslutades att pilotversionen företrädesvis skulle innehålla enskilda 
material, d v s ej blandningar av flera material. 
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2. Organisation 
2.1 Projektgrupp 
Nu genomfört projekt har omfattat att ta fram en pilotversion av nämnd databas. Arbetet med 
att ta fram piltoversionen har utförts av en projektgrupp bestående av följande personer: 
 
Projektledare:  Karin Johansson, NCC Teknik Geo/Mark Göteborg 
 
Rådgivning och bedömning kemiska och miljömässiga frågor:  
Annika Ekvall (tekn. doktor VA-teknik), Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP 
 
Rådgivning och bedömning tekniska frågor:  
Malin Sundsten, Tekn. Dr. Geoteknik, Chalmers. 
 
Per Eriksson NCC Teknik Geo/Mark Göteborg 
 
Uppbyggnad av databas:  
Sid Patel, Kajsa Rigardt och Linda Lindström  -samtliga NCC Teknik Geo/Mark Göteborg 

 
 
2.2 Företag och material som ingår i pilotversionen 
Arbetet har bedrivits i samarbete mellan projektgruppen och en arbetsgrupp bestående av 
representanter för de företag vars material (restprodukter) deltar i pilotversionen. 
 
I pilotversionen har åtta materialfrån fem olika företag inkluderats, se följande tabell: 
Restprodukt Producerande företag Kontaktperson  
Stenmjöl NCC Roads Sverige AB Pär Johnning 
Filterkalk 
Kalksten Nordkalk AB Matti Grönvall+Mats Fagerholm 

+ Lennart Thorsson 
Olivinstoft North Cape Minerals Jermund Rekkedal 
Hyttslam 
LD-sten SSAB/Merox AB Hanna Friberg 

Filterstoft 
Kalksten Svenska Mineral AB Roger Engholm 

 
Deltagande företag har framförallt ansvarat för provtagning, provhantering och beskrivning av 
process där respektive material (restprodukt) genereras.  
 
I företagens arbete har också ingått att in inledningsskedet bidra med åsikter om databasens 
utformning och omfattning samt att i slutskedet granska remissversion av databasen. 
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3. Metod 
Projektet har i princip helt genomförts i enlighet med projektplan i MinBaS-Projekt 2,13 
”Täckning av deponier, Projektförslag MinBaS Materialdatabas –Fas 1” (sista revideringen 
daterades 2004-05-05). Nedan ges en kortfattat sammanfattning av projektgenomförandet, för 
mer information hänvisas till ovan rubricerad rapport. 
 
Genom att definiera ett antal nyckelparametrar säkerställs att materialen kommer att kunna 
jämföras med varandra, vilket är ett mycket viktigt kriterium för sammanställningens praktiska 
användande. 
 
Nyckelparametrarna var: 
 

 Administrativa parametrar såsom producerande anläggning, anläggningens läge, årlig 
mängd m m. 

 

 Tekniska parametrar, med fokus på hydraulisk konduktivitet och packningsegenskaper. 
 

 Innehåll av miljöstörande ämnen, där fokus varit att undersöka innehållet av sådana ämnen 
som listas i Naturvårdsverkets Föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för 
mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10).   

 
Arbetet med att ta fram pilotversionen har bedrivits i flera steg: 
 

1. Förstudie, resulterade i projektbeskrivning vilken publicerats i ovan rubricerad MinBaS 
rapport (dat 040505). I förstudien ingick även samråd med företagsrepresentanter. 

 

2. Startmöte med projektgrupp och företagsrepresentanter. 
 

3. Företagen besvarade frågeformulär, vilket innehöll administrativa, tekniska och 
miljömässiga frågor.  

 

4. Analys avseende totalhalt samt analys avseende hydraulisk konduktivitet. Val av 
analysparametrar samt val av analysmetod baserades på de svar som företagen lämnat i 
frågeformulären. 

 

5. Kemisk analys avseende materialens benägenhet att laka miljöstörande ämnen. Val av 
analysparametrar samt av analysmetod baserades på resultaten av föregående steg. 

 

6. Projektgruppens bedömning avseende materialens tillämpbarhet, vilket framförallt baserats 
på jämförelse mellan analysresultaten och Naturvårdsverkets Föreskrifter om deponering, 
kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av 
avfall (NFS 22004:10) samt Förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512). 

 

7. Utskick till företagen med utskrifter från databasen om den fakta som avsågs att publiceras 
om respektive material (företagen granskade enbart fakta om sina egna material). Samtliga 
företag utom ett inkom med synpunkter på utskickat material.  

 

8. Förhandsversion av databasen skickades ut till företagen i form av CD-skiva, vilket 
möjliggjorde att alla som så önskade kunde ”klicka sig runt” i databasen. I utskicket fanns 
också en enkät i vilket företagen ombads besvara frågor om databasens layout, 
användarvänlighet m m. 
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9. Svaren på enkäten bearbetas av projektgruppen och databasens utformning modifieras 
något. Överlag vad åsikterna positiva, men vissa förslag till förbättring framkom också. De 
mest väsentliga/påtagliga av förbättringsförslagen arbetades in i den färdiga versionen av 
databasens. Övriga förslag till förbättring har listats i kapitel 5 i föreliggande rapport. Den 
färdiga databasen distribuerades därefter i form av ny CD-skiva.  

 
All provtagning har utförts av respektive producerande företag. Projektgruppen försåg 
företagen med tips och instruktioner på hur provtagningen bäst skulle utföras för att erhålla 
representativa prov. 
 
Projektgruppen har inför varje steg enligt processbeskrivningen ovan rekommenderat 
analysmetoder och analysparametrar. Företagen har därefter ansvarat för val av laboratorium 
samt för utförande av rekommenderade analyser. I databasens dokumentbibliotek finns 
kortfattade beskrivningar dels av de olika analysmetoderna, dels av idag gällande regler och 
rekommendationer för att bedöma materialens användbarhet. 
 
Vid samråd med företagsrepresentanter under projektets förstudie beslutades att databasen 
skulle utformas som en Access-databas (relationsdatabas), se också kapitel 4 nedan. 
 
 

3.1 Avsteg från projektbeskrivning 
Projektgruppens ambition var att inkludera en representant från potentiella ”köpare” av 
materialen i referensgrupp/arbetsgrupp (förslagsvis representant från Renhållningsverks-
föreningen, RVF), men tyvärr lyckades sådan kontakt ej etableras. 
 
Enligt kapitel 1.3 i föreliggande rapport avsågs projektet huvudsakligen att inriktas mot 
potentiella tätskiktsmaterial. Vissa av de material som ingår i pilotversionen har dock visat sig 
ha begränsade möjligheter att användas som tätskikt, vilket resulterat i att även material som 
lämpar bäst som dräneringsskikt, skyddsskikt eller avjämningsskikt har inkluderats i databasen. 
 
 
4. Resultat 
Aktuellt projektet har genererat en pilotversion av en databas för återanvändning av 
restprodukter från MinBaS-branscherna i samband med anpassning/avslutning av deponier.  
 
Databasen är enligt önskemål från referensgruppen uppbyggd m h a dataprogrammet Access, 
vilket innebär att det är en så kallad relationsdatabas. Således är databasen 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. 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. Den datatekniska uppbyggnaden av 
databasen redovisas till kontaktperson hos MinBaS i separat rapport.  
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Databasen fokuserar på ett antal nyckelparametrar, vilket bedömts som tillräckligt för att utgöra 
diskussionsunderlag för inledande samtal med deponiägare och tillsynsmyndighet. I de flesta 
fall kommer det nog i ett ”skarpt läge” att fordras ytterligare undersökningar. 
 
När användaren öppnar databasen möts han/hon av följande tre valmöjligheter: 
 

• ”Om databasen” –här återfinns en kortfattat beskrivning av aktuellt projekt (i form av den 
text du nu läser). Här finns också en mycket kort beskrivning av MinBaS-organisationen.  

 
• ”Dokumentbiblioteket” –här finns samtliga de dokument som företagen lämnat in som 

underlag till databasen (t ex frågeformulär, siktkurvor, analysprotokoll m m).  
 

I dokumentlistan finns också pdf-filer med bakgrundsinformation om miljömässiga 
respektive tekniska parametrar (kort om analysmetoder, jämförelsekriterium m m) samt 
den rapport (pdf-format) som innehåller projektbeskrivningen för  aktuellt MinBaS-projekt 
(se hänvisning i kapitel 3 ovan). 

 
• ”Sök material” – här finns själva databasen. Databasens välkomst-sida innehåller 

framförallt en lista över samtliga de material som ingår i databasen (kopplad till 
information om anläggningarnas geografiska läge på en karta). Om ett av materialen i listan 
markeras ges i en kortfattat information om material i rutan under listan. Dessutom finns 
två knappar att ”klicka på” för vidare information om det material som markerats i listan. 

 
 

 

Tekniska parametrar 

 

 

 Redovisar tekniska parametrar om respektive material. I 
syfte att underlätta för användaren sker redovisningen i 
flera steg, vilka följer den processbeskrivning som finns i 
kapitel 3 i föreliggande rapport.  
 

Under fliken längst till höger finns kortfattad information om 
analysmetoder m m. 
 

Utskrift sker genom att ”klicka” på knappen ”utskrift”. 
   
 

 

Miljömässiga parametrar 
 
 

 Redovisar miljömässiga parametrar om respektive 
material. I syfte att underlätta för användaren sker 
redovisningen i flera steg, vilka följer den 
processbeskrivning som finns i kapitel 3 i föreliggande 
rapport.  
 
Under fliken längst till höger finns kortfattad information om 
analysmetoder m m. 
 
Utskrift sker på samma sätt som ovan. 

   
 
Inmatning av tillkommande material görs direkt till tabell i Access, vilket förutsätter att den 
som lägger in data har grundläggande kunskap och erfarenhet av Access. Detta kan ses som 
negativt ur den aspekten att det ej är speciellt ”användarvänligt”, men samtidigt positivt ur den 
aspekten att det förhindrar att material tillkommer utan att granskas och undersökas enligt den 
praxis som gällt för databasens pilotversion. Huruvida funktionen för inmatningen av nya 
material ska göras mer användarvänlig är en fråga för framtiden (se kapitel 5 nedan).  
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5. Slutsatser & rekommendationer för framtida arbete 
I syfte att MinBaS-företagen skall kunna utgöra en viktig samarbetspartner för landets 
deponiägare är det viktigt att detta projekt inte stannar vid en ”pilotversion” utan kontinuerligt 
uppdateras för att följa dels marknadens efterfrågan, dels eventuell förändring avseende lagar 
regler och praxis rörande denna typ av återanvändning av restprodukter.  
 
Projektgruppen anser att ett nätverk bör bildas mellan de företag som har material med i den nu 
levererade pilotversionen. Nätverket bör gemensamt besluta hur databasen skall förvaltas och 
utvecklas för att de deltagande materialen skall marknadsföras på bästa sätt. Projektgruppens 
åsikt är vidare att den bästa förvaltningen är att aktivt arbeta för att inkludera fler och fler 
material i databasen så att den på sikt blir en självklar källa till information om lämpliga 
konstruktionsmaterial för landets deponiägare. Arbetet med att inkludera nya material kan 
antingen ske kontinuerligt eller ”stötvis” (årligen, halvårsvis eller annan frekvens). De 
uppdaterade versionerna av databasen kan antingen publiceras på Internet eller genom att nya 
CD-skivor bränns och distribueras till berörda. Nätverket av deltagande företag skall ansvara 
för beslut om vilket företag eller organisation som skall ges i uppdrag att ansvara för 
förvaltning och uppdatering av databasen.  
 
Projektgruppen vill avslutningsvis påpeka att för att bibehålla databasens jämförbarhet så är det 
av största vikt att de material som i framtiden inkluderas genomgår bedömning och granskning 
avseende analysparametrar och analysmetoder på samma sätt som gjorts i arbetet med 
pilotversionen.  
 
Ett telefonmöte har hållits där de deltagande företagen diskuterade databasens framtid. 
Gruppens åsikt var att: 
 

 Så snart som möjligt göra pilotversionen av databasen tillgänglig på Internet. Mer 
diskussioner skall föras, men gruppens åsikt var att det vore bäst om någon av MinBaS 
branschorganisationer kan ta på sig ansvaret (mot ersättning från övriga intressenter).   

 

 Uppdatering bör ske 1-2 gånger per år. Projektgruppen skall skapa ett underlag till 
instruktioner för hur de företag som vill inkludera material i databasen skall gå till väga 
(kortfattat, max 1-2 sidor).  

 
Enligt punkt 8-9 i Metodbeskrivning (se kapitel 3 i föreliggande rapport) så har deltagande 
företag i en enkät besvarat frågor om hur de upplevde remissversionen av databasen. Nedan 
listas ett antal förslag till förbättringar som i framtiden kan införas om projektekonomin så 
tillåter. Merparten av dessa förslag är framförallt relevanta om databasen då innehåller ett 
relativt stort antal material (syftar överlag till ökad sökbarhet). 
 

 Öka detaljeringsgrad på karta. 
 

 Göra kartan ”klickbar”, d v s att när man klickar på kartan så markeras aktuellt material i 
den intilliggande materiallistan. 

 

 Skapa sökfunktion avseende relevanta tekniska eller miljömässiga parametrar, t ex ”visa 
material med hydraulisk konduktivitet <10-9 m/s”. 

 

 Skapa formulär för inmatning av nya material. 




