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Förord 
 
Skogen svarar för större delen av den mängd biobränslen som används idag. 
Satsningar på biobränslen i Sverige motiveras i hög grad av miljö- och klimatskäl. 
Stora mängder biobränsle kan tas ut från de svenska skogarna, i första hand som 
avverkningsrester i anslutning till det traditionella skogsbruket. 
 
När både avverkningsrester och stamved tas ut från skogen för man samtidigt bort 
de mineraler som finns i trädbiomassan. I stora delar av Sverige utsätts dessutom 
skogsmarken för försurande nedfall, vilket leder till förhöjd utlakning. 
Sammantaget leder detta till att en brist på mineralnäringsämnen kan komma att 
uppstå. Markens mineralbalans är avgörande för om biobränsle långsiktigt ska 
kunna tas ut ur skogen. 
 
Vid upprepade uttag av avverkningsrester som bränsle är kompensation med växt-
näring i någon form en viktig åtgärd för att upprätthålla skogsmarkens långsiktiga 
produktionsförmåga. Eftersom huvuddelen av mineralerna i bränslet återfinns i 
askan efter förbränningen blir återföring av skogsbränsleaska till skogen ett 
kretsloppsanpassat sätt att kompensera för de näringsförluster som orsakats av 
biomassauttaget.  
 
Ännu återförs aska endast på en liten del av de arealer där skogsbränsle tas ut. I 
många fall förbränns skogsbränslen tillsammans med andra bränslen. Vissa 
bränslen ger askor som inte lämpas sig för spridning i skogsmark.  
 
Denna rapport ger en översikt över hur mycket askor som produceras inom 
energi- och skogsbranscherna, vilka egenskaper askorna har och hur de tas om 
hand. Rapporten vänder sig till myndigheter och beslutsfattare, till företag som 
producerar eller hanterar biobränslen och askor, och till andra som berörs av 
askfrågorna.  
 
 
Rapporten har författats av Henrik Bjurström, Elisabeth Ilskog och Magnus Berg, 
ÅF-Energikonsult AB. Den kan laddas ned och beställas i tryckt form från 
www.stem.se. 
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Sammanfattning 

I denna studie har de bioaskor som förekommer inom energibranschen, massa- 
och pappersindustrin samt den träbaserade industrin inventerats genom en enkät. 
Urvalet av anläggningar bestod av ett femtiotal energiföretag, samtliga massa- och 
pappersbruk samt ett tjugotal träindustrier. Studien syftade till en uppskattning av 
de kvantiteter bioaska som idag återförs till skogsmark och som kan återföras. 
 
Bakgrunden är att hyggesavfall eller s k GROT tas ut från ca 30 000 ha per år, 
men att aska återförs till endast 2 – 4 000 ha per år. En arbetshypotes har varit att 
GROT:en eller rena trädbränslen blandas med andra bränslen i en sådan 
omfattning att askan är för förorenad för att få återföras. Konsekvensen skulle 
vara en brist på lämplig aska. Det har därför varit lämpligt att översiktligt 
kartlägga skälen till att bränslen blandas. 
 
I Sverige produceras ca en miljon ton askor per år och bidraget från de tre 
branscher som studerats uppskattas till: 
• 200 – 340 000 ton från energibranschen 
• ca 275 000 ton från massa- och pappersindustrin 
• ca 100 000 ton från den träbaserade industrin 
 
I dessa mängduppgifter ingår oförbränt, vatten som tillförts vid våtutmatningen 
etc. Därtill tillkommer askor från avfallsförbränningen (447 000 ton), från 
vedeldningen i småhus (50 – 100 000 ton) m m. 
 
En uppskattning av kvantiteterna bioaska lämnas i nedanstående tabell. Summan 
återförbar aska beräknas vara ca 300 000 ton. 
 
Tabell. En uppskattning över kvantiteterna av bioaskor och blandaskor där 
bioaskor ingår. 
 
Bransch Återförbar aska 

från trädbränslen 
(t/a)

A priori ej 
återförbar 

blandaska (t/a)

Övrig aska (t/a)

Energi 80 000 120 – 160 000 264 000
Massa- och papper 98 – 130 000 130 – 170 000 -
Träindustrin 100 000 - -
 
GROT eldas sällan ensam i energibranschens pannor, utan blandas nästan alltid 
med andra träbränslefraktioner såsom sågverksrester. Blandningarna kan vara 
mycket komplexa. Av de ca 7 800 GWh träbränslen i enkäten (77 % av de 11 000 
GWh i FVF:s statistik) utgör rena blandningar av fraktioner ca 4 500 GWh. 
Övriga bränslen som ofta blandas in är torv och salix, i vilka fall askan inte 
behöver vara oåterförbar. Det förekommer att trädbränslen som ger upphov till 
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återförbara askor blandas med förorenade bränslen som returflis, men det är inte 
en allmän företeelse. Där de blandas utgör det ena bränslet ofta ett mindre tillskott 
till det andra, huvudsakliga bränslet. Skälen till att bränslen blandas är ofta 
ekonomiska, men kan även vara tekniska: olika fraktioner blandas för att ställa in 
lämplig fukthalt och därmed värmevärde hos bränslet. Hur bränslen blandas i 
massa- och pappersindustrin blandas beror på huvudprocessen. I sulfatbrukens 
barkpannor eldas mer rent trädbränsle än i TMP-brukens, där blandning snarare är 
regel.  
 
Uttaget av GROT från 30 000 ha hyggen motsvarar ca 5 TWh bränsle, vilka ger 
upphov till 25 à 50 000 ton aska. I den högre siffran kan tänkas att andelen vatten, 
grus, mm är större. Behovet av aska för återföring till dessa arealer är 64 à 96 000 
ton, att jämföra med siffran 25 000 t för uttaget. Anledningen till diskrepansen är 
att kompensationsbehovet för uttaget av GROT är endast ca 0,8 t/ha, men i 
praktiken sprids 2-3 t/ha bl a för att kompensera för surt regn och kvävenedfall. 
Askan från enbart GROT räcker inte för att kompensera, men aska från rena 
trädbränslen, ca 300 000 ton, borde räcka. 
 
Det bör påpekas att uppskattningarna i denna studie ger mer en uppfattning om 
storleksordningar än en exakt kvantifiering. Det är inte säkert att alla 300 000 ton 
i praktiken skulle vara tillgängliga. Det förefaller dock som förfarandet att blanda 
returbränslen eller avfall med ”rena” trädbränslen, vilket ger upphov till 
förorenade och oåterförbara askor, inte idag är det dominerande skälet till att 
kompensationen till arealen där GROT tagits ut är otillfredsställande.  
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Summary 

In this study, ashes from biofuels used in the energy utilities, the pulp and paper 
industry and the woodworking industries have been inventoried. The selection of 
plants to which enquiries were addressed consists of ca 50 utilities, all pulp and 
paper plants and ca 20 woodworking industries (e.g. sawmills). The purpose of 
the study was to estimate the quantities of bioashes that are recycled to the forests 
and those that could be recycled. 
 
The background to this study is that logging slash is harvested from ca 30 000 ha 
per year, while ash is recycled only to 2 to 4 000 ha per year. A working hypothe-
sis has been that logging slash or clean wooden fuels are mixed with other fuels to 
such an extent that the ash is too contaminated to be recycled. The consequence 
would be that there is a shortage of suitable ash. Therefore, it was desirable that 
motives for mixing fuels be chartered. 
 
In Sweden, approximately one million ton ashes are produced each year and the 
share of the three industries that have been studied is estimated as: 
• 200 to 340 00 tons from utilities 
• ca 275 000 tons from the pulp and paper industry 
• ca 100 000 tons from the woodworking industry 
 
In these quantities are included unburned carbon, water added when the ash is 
extracted from the boilers etc. Additional quantities of ash are those produced by 
waste combustion (447 000 tons), wood-burning in residential buildings (50 to 
100 000 tons) etc. 
 
In the table below is presented an estimate of the quantities of bioash. In all, ash 
that may be recycled should total ca 300 000 tons. 
 
Table. An estimate of the quantities of bioash and mixed ashes containing 
bioashes. 
 
Industry Recyclable ash 

from wood fuels 
(t/a)

A priori not 
recyclable mixed 

ash (t/a)

Other ash (t/a)

Utilities 80 000 120 – 160 000 264 000
Pulp and paper 98 – 130 000 130 – 170 000 -
Woodworking 
industry 

100 000 - -
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Logging slash is seldom burned alone in the boilers at the utilities, but they are 
almost always mixed with other wood fuel fractions such as waste from sawmills. 
The mixtures can be very complex. Clean mixtures of wood fuel fractions 
represent ca 4 500 GWh of the ca 7 800 GWh in this study (77 % of the 
11 000 GWh at the utilities). Other fuels that are often used in mixtures are peat 
and Salix, which does not necessarily lead to the ash being unsuited for recycling. 
It does happen that wood fuels that could yield recyclable ash are mixed with 
contaminated fuels such as C/D wood (construction and demolition), but this is 
not a general pattern. When these are mixed, one fuel is often a minor addition to 
the other, main fuel. The motive for mixing fuels is often an economical one, but 
may also be a technical one: different fractions are mixed in order to adjust the 
moisture content, and consequently the heating value of the fuel. The mixing 
pattern in the pulp and paper industry depends on the main process at the plant. In 
kraft mills cleaner wood fuel is burned in the auxiliary boilers than in mechanical 
pulp mills, where mixing seems to be rule. 
 
Harvesting logging slash from ca 30 000 ha corresponds to ca 5 TWh fuel, 
yielding 25 to 50 000 tons of ash. The higher figure includes a larger proportion of 
water, stones etc. Recycling ashes to these 30 000 ha requires 64 to 96 000 tons, 
which figures should be compared with the figure 25 000 tons for the harvest. The 
reason for this discrepancy is that compensating for the harvest of logging slash 
requires only 0,8 t/ha ash, but 2 to 3 t/ha are spread in forest soils to compensate 
also for acid rain and nitrogen downfall. Ash from logging slash is not enough, 
but ash from clean wood fuels, ca 300 000 tons, should be. 
 
It should be pointed out that the estimates in this study present rather an estimate 
of orders of magnitude than an exact calculation. It is not certain that all these 
300 000 tons are available. It appears, though, that mixing waste fuels or solid 
waste with “clean” wood fuels, yielding contaminated and unrecyclable ashes, is 
not today the dominating reason for an unsatisfactory recycling of ash to areas 
where logging slash has been harvested. 
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Inledning 

En förutsättning för att skogsbränsle skall kunna tas ut från svenska skogar är att 
uttaget av såväl stamvirke som avverkningsrester (det s k skogsbränslet) är 
uthålligt på lång sikt. Ett sätt att försäkra sig om uthållighet är att kompensera för 
de förluster av mineraliska näringsämnen som följer av dessa uttag genom att 
återföra askan efter skogsbränslen. 
 
Konsekvenserna för miljön av uttaget av skogsbränslen och av återföringen av ren 
träaska har studerats i olika forskningsprogram med finansiering från bl a NUTEK 
och Energimyndigheten. Stöd för återföringen av träaska har vunnits hos 
myndigheter. Teknik att behandla askan så att den kan spridas i skogsmark finns. 
 
Aska återförs, men verksamheten förefaller emellertid inte ha fått den omfattning 
som myndigheter förväntat sig. Skogstyrelsen uppskattar behovet av 
kompensationsgödsling till 40 000 à 50 000 hektar per år medan aska återförs till 
endast 2 000 till 4 000 hektar per år (Skogsstyrelsen, 2001). 
 
Det finns ett behov hos Energimyndigheten att kartlägga förhållanden, d v s i 
vilken omfattning aska återförs och, om det bekräftas att förväntningarna inte 
infriats, att försöka identifiera skälen till detta. Hypoteser som förts fram i 
diskussioner är: 
• att askorna efter biobränslen inte är rena träaskor då skogsbränslet sameldas 

med andra bränslefraktioner, varför askorna får en sådan sammansättning att 
rekommenderade gränsvärden överskrids och askorna inte får spridas i 
skogsmark 

• att okända mängder av träaska deponeras eller används till geotekniska 
ändamål, därför att det skulle vara enklare än att återföra dem. 

 
Frågor som kan ställas är: 
• Hur stort är problemet, d v s vilka är biobränslena och i hur stor omfattning 

blandas rena träbränslen med andra bränslefraktioner? 
• Vad är konsekvenserna av denna blandning av bränslen för askans egenskaper 

och dess lämplighet i återföringssammanhang? 
• Finns det någon möjlighet att behandla askan, t ex genom rening, så att 

blandaskan ändå kan spridas i skog? 
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Uppdraget 

Uppdragets omfattning 
Uppdraget syftar till ett underlag för Energimyndighetens arbete med uthållig 
produktion av biobränslen, särskilt kompensation för bortförseln av mineraliska 
näringsämnen i samband med uttaget av skogsbränsle. Det syftar även till ett 
underlag för de olika aktörerna för en bedömning av möjliga och nödvändiga 
åtgärder för att bioaskan skall återföras. 
 
Uppdraget består av en inventering av de bioaskor som förekommer inom energi-
branschen, massa- och pappersindustrin samt den träbearbetande industrin och av 
de biobränslen som gett upphov till dessa askor. 
 
Det omfattar två arbetsmoment: 
• en utredning av vilka biobränslen som förekommer och de blandaskor som de 

ger upphov till 
• en analys av konsekvensen för bioaskans sammansättning av att bränslen 

blandas och för möjligheterna att sprida askan i skogsmark. 
 
Antalet anläggningar i Sverige som omvandlar bränslen till energi är stort. För att 
hålla utredningsarbetet inom rimliga gränser har ett urval gjorts på följande sätt: 
• För energibranschen har vi utgått från Svenska Fjärrvärmeföreningens statistik 

och i ett första steg valt 40 företag bland ca 150 st med en någorlunda jämn 
spridning över landet så att de sammanlagt representerar en så stor andel som 
möjligt av den värmeenergi som levereras till fjärrvärmesystemen i Sverige. 
Detta urval gjordes inför en tidigare utredning som ÅF-Energikonsult genom-
fört 2000/2001 åt Energimyndigheten, Avdelningen för Administration och 
Beredskap, om beredskapsfrågor kring försörjningen av BRA-bränslen (Bio-, 
Retur- och Avfallsbränslen). Denna delmängd har kompletterats efterhand 
under denna utredning med enstaka anläggningar när dessa bedömdes kunna 
tillföra intressant information om askan. 

• Inom massa- och pappersindustrin har samtliga företag, 56 st, ingått i under-
sökningen. 

• I den träbearbetande industrin finns ca 300 företag i Sverige. I Naturvårds-
verkets NOx-lista (Lindgren, 2001) återfinns ett trettiotal. Ett tjugotal 
anläggningar valdes ut för denna inventering.  

 

Förekomst av bränsleblandningar och blandaskor 
Målsättningen för denna del av uppdraget är att ge en ögonblicksbild över rådande 
bränsleblandningar i svenska anläggningar och över de mängder av blandaskor 
som produceras. Det har gjorts sammanställningar tidigare, bl a till 
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Biobränslekommissionen (Rosén-Lidholm m fl, 1992) och två gånger1 under 
Ramprogram Askåterföring (Nilsson och Jönsson, 1996). Denna sammanställning 
är en uppdatering av de tidigare uppskattningarna. 
 
Den information som var av intresse är följande: 
• vilka biobränslen, returbränslen m m som ingår i de blandningar som är 

relevanta 
• förekommande bränsleblandningar och variationer i blandningarna med 

årstiderna 
• producerade askmängder för varje typ av bränsleblandning  
• hur hanteras bränslen och askor på anläggningarna (t ex panntyper, 

askhanteringens utformning, kvalitetssäkring) 
 
I samband med denna insamling och sammanställning av information var det även 
lämpligt att översiktligt kartlägga anledningarna till att bränsle blandas.  
 

Konsekvenser för askans sammansättning 
Målsättningen för denna del av uppdraget är at ta fram ett underlag som tillåter 
olika aktörer att bedöma vad en inblandning av ”orena” bränslen innebär för 
askans sammansättning. Askans förmåga att härda och dess spridbarhet ingår inte 
i utredningen. 
 
I samband med ovanstående utredning om biobaserade bränslen och bioaskor 
efterfrågades analyser av askorna. Analysen av totala sammansättningen ger såväl 
oförbränt, huvudkomponenter som tungmetaller, på vilka tyngdpunkten lagts i 
sammanställningen. Halten organiska komponenter (PAH m fl) och halten cesium 
(137Cs) var även av intresse. 
 

Parallella verksamheter 
Denna studie finansieras dels av Statens Energimyndighet, dels av Ångpanne-
föreningens Forskningsstiftelse (Åforsk). Uppdragsbeskrivningen är gemensam 
för båda organisationer. 
 
Uppdraget till ÅF-Energikonsult, som redovisas i denna rapport, är en av tre 
parallella studier om villkoren för askåterföring. De två andra studierna är: 
• "Dagens socioekonomiska förutsättningar och morgondagens 

askåterföringssystem", genomförs av Folke Bohlin, SLU och Kjell 
Mårtensson, Malmö Högskola. I projektet studeras institutionella, ekonomiska 
och organisatoriska hinder och möjligheter för askåterföring hos myndigheter, 
askproducenter, entreprenörer samt den lokala opinionen. 

                                                 
1 Den första sammanställningen utfördes 1992/1993 och föreligger som arbetsmaterial inom 
ramprogrammet. Den har inte publicerats.  
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• "Återföring av träaska till skogsmark - produktion och system för hantering av 
aska i WX-län", genomförs av Jan-Erik Liss vid Högskolan Dalarna. 
Delfinansiering erhålls även från Strukturfondsprogrammet Mål 2. I projektet 
kartläggs biobränsle- och askflöden i Dalarna och Gävleborg i syfte att 
identifiera vilka delar av askåterföringssystemet som behöver utvecklas samt 
föreslå logistik och systemlösningar. 

 
I dessa tre studier samlas information genom att fråga producenterna av aska. För 
att inte belasta anläggningarna med flera enkäter med likalydande frågor har 
studierna samordnat sina kontakter där så varit möjligt. Det innebär att för 
anläggningar i Gävleborgs och Dalarnas län har informationen till denna 
utredning samlats in av Jan-Erik Liss vid Högskolan Dalarna och Bengt-Olof 
Danielsson. 
 
Under arbetets gång har ytterligare parallella verksamheter iakttagits. Projekt har 
startats vid olika organisationer för att utveckla en användning av askor (och 
andra mineraliska restprodukter). Vid Värmeforsk har organiserats ett 
delprogram2 ”Miljöriktig användning av askor” i syfte att skapa förutsättningar för 
ett nyttiggörande av askor. Den första åtgärden i projekten eller programmen är 
givetvis att inventera de askor som finns tillgängliga för den tänkta användningen 
eller för vilka användningar behöver utvecklas. 
 
Svenska Energiaskor AB har i januari 2002 låtit ÅF-Energikonsult utföra en 
första, översiktlig uppskattning av askmängder i Sverige inför Värmeforsks 
delprogram. Denna uppskattning utnyttjas som bakgrundsmaterial i denna rapport. 
Svenska Energiaskor har även utfört en mer detaljerad inventering för egen del. 
 
Vattenfall har utfört en sammanställning av askmängderna vid dess anläggningar, 
vilken vi kunnat ta del av och därmed tagit in uppgifter utöver det som planerats. 
 
I slutfasen av denna studie har Skogsstyrelsen lagt ut på Skogsvårdsstyrelsen i 
Västra Götaland (uppdragsansvarig Susanna Olsson) en pilotstudie om 
inventering av nuvarande och potentiella asktillgångar i detta skogsvårdsområde 
som är lämpliga för spridning till skogsmark. Information har utväxlats med 
Skogsvårdsstyrelsens utredning. 
 
Också i slutfasen av denna studie har Sveriges Geotekniska Institut, på uppdrag 
från Sveriges Geologiska Undersökningar, börjat inventera material som kan 
ersätta naturgrus och bergkross i anläggningsbyggandet: plats, kvantitet och 
flöden för användbara industriella rester från gruvindustrin, metallindustrin, 
förbränningsanläggningar (d v s askor) m m. I uppdraget ingår även s k tillfälliga 
massor. En del av uppdraget är att föreslå en metod för att hålla ett register över 
både rester och tillfälliga massor. 
 

                                                 
2 Åforsk och Energimyndigheten är bland de stora bidragsgivarna till Värmeforsk. 
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Medan arbetet pågick har alltså den information som utredningen skulle samla in 
samt annan kvantitativ information om bioaskor och andra askor varit hett 
efterfrågade från flera håll. Hänsyn har tagits till detta och redovisningen i 
föreliggande rapport har därför töjts något utanför återföringens strikta gränser. 
Överblicken över samtliga askor som produceras i Sverige är en naturlig bakgrund 
till uppgifterna om bioaska och dess återförbarhet. Denna del har gjorts lite 
fylligare än vad som är absolut nödvändigt för uppdraget, i den mån information 
om andra askor och andra användningar kommit fram under utredningen. 
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Definitioner, enheter och omräkning 

Bränsle, askor och renhet 
Biobränsle definieras i Svensk Standard som  
 
”…bränsle där biomassa är utgångsmaterial. Bränslet kan ha genomgått en kemisk 
eller biologisk process eller omvandling och ha passerat annan användning” 
 
Bland biobränslen finns: 
• trädbränslen, som inte har omvandlats kemiskt eller biologiskt, i vilka ingår 

såväl de med ett skoglikt ursprung (stamved, GROT, etc) som biprodukter 
från den träbearbetande industrin (bark, spån, kaprester m m) 

• energigrödor som rörflen eller energiskogar (främst Salix) 
• returbränslen, vilka behandlats eller omvandlats kemiskt eller biologiskt 

såsom rivningsvirke (RT-flis), vissa biprodukter från träindustrin, 
tallbecksolja etc 

 
Biobränslen kan även indelas efter den fraktion som eldas i en anläggning. För 
trädbränslen är det frågan om pellets, briketter, träpulver, sågspån, kutterspån, 
torrspån, cellulosaflis, bark, GROT (grenar och toppar), skogsflis, helved, 
tallbecksolja… Däremot sägs inget om det trädslag som gav upphov till 
trädbränslet. 
 
För energigrödor är det snarare ursprunget (Salix från energiskogar, rörflen) som 
brukar noteras. Den fysiska formen förefaller inte noteras. När Salix skördas kan 
den emellertid flisas (genom att huggas eller krossas) eller behandlas till en annan 
fraktion. På samma sätt noteras ursprunget för jordbrukets rester: halm eller 
olivkärnor, snarare än den fysiska formen. 
 
Man kan även skilja mellan oförädlade bränslen och förädlade bränslen. Med 
oförädlade biobränslen avses: 
• biprodukter från såg- och trävaruindustrin som bark, sågspån m m 
• produkter från avverkningen av skog, d v s GROT, skogsflis, m m 
• energigrödor som Salix 
• halm 
 
Med förädlade biobränslen avses träpulver, träbriketter, samt träpellets. De 
tillverkas av (oförädlade) biobränslen som delas ner i finare fraktioner, torkas 
samt pressas till pellets och briketter. 
 
Den aska som bör återföras till skogsmark är i strikt mening den som har sitt 
ursprung i skogsbränslet, d v s det bränsle som tagits ut ur skogen som t ex 
hyggesavfall efter det att skogsbruket skördat stamveden till virke eller massaved. 
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I praktiken är det svårt att skilja på alla trädbränslen och fraktioner och ännu 
svårare att skilja på askorna. 
 
Är bränslet ”rent”, d v s om det inte har behandlats på något annat sätt än 
mekaniskt (huggits, krossats o s v), borde askan från blandade trädbränslen 
uppfylla Skogsstyrelsens krav. A priori torde askan från samtliga trädbränslen 
därför kunna spridas till skogsmark som en återföringsåtgärd. I teorin skulle detta 
kunna innebära att det finns mer aska än vad som behövs för att kompensera för 
enbart skogsbränsleuttaget.  
 
Om ”rent” bränsle har blandats med ett ”orent” bränsle, d v s ett bränsle som inte 
är obehandlat trädbränsle, får detta konsekvenser för askans sammansättning. 
Beroende på art och omfattning av ändringarna i askans innehåll kan en sådan 
blandaska vara återförbar eller ha blivit olämplig. Mängden aska efter ”rena” 
trädbränslen minskar, vilket har som konsekvens att tillgången till återförbar aska 
kan bli mindre än behovet för att kompensera för skogsbränsleuttaget..  
 
T ex har erfarenheten visat att Salix naturligt håller en så pass hög halt kadmium 
att riktvärden i Skogsstyrelsens rekommendationeröverskrids. Det finns därför en 
möjlighet att blandningar av Salix och andra trädbränslen inte heller blir 
återförbara. 
 
Returbränslen som RT-flis har behandlats under deras vistelse i teknosfären 
(målats, impregnerats med träskyddsmedel, spikats, limmats etc) så att de har 
tillförts främmande ämnen vilka till viss del återfinns i askan. Blandningar av 
trädbränslen och ”förorenat” returträ kan därför ofta ge upphov till aska som inte 
är återförbar. 
 
Återföring av aska till skogsmark är en åtgärd i kretsloppets tecken: mineraliska 
näringsämnen som togs ut sprids tillbaka i skogsmark. Det är därför tveksamt om 
askorna från fossila bränslen bör ingå i detta kretslopp. Dessutom har de ofta en 
sammansättning som inte är lämplig. I många anläggningar kan emellertid 
fossilbränslen som olja eller kol användas som stödbränsle, ibland med ringa 
konsekvenser för askans återförbarhet, ibland med konsekvensen att askan inte är 
återförbar. 
 
Torvaskan kan inte heller kopplas till uttaget av skogsbränsle eller stamved, även 
om den har sitt ursprung i den svenska naturen. Askan har dock en 
sammansättning som kunde den göra intressant i återföringssammanhang. Att 
skogsbränsle och torv blandas behöver därför inte nödvändigtvis diskvalificera 
blandaskan för spridning i skogsmark.  
 
Hushållsavfall och industriellt avfall har andra ursprung och har belastats med 
olika främmande ämnen vilka i princip diskvalificerar deras askor. I begreppet 
industriellt avfall ryms bl a det branschspecifika avfallet slipers, trä som 
behandlats. 
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Frågan om förbränningsanläggningar eldar rent trädbränsle kan förefalla enkel 
men den är i själva verket komplex.  Även om uppdelningen i bränslefraktioner 
ovan i stort utvecklats av branscherna kan nomenklaturerna variera beroende på 
uppgifternas källa och på vad uppgifterna skall användas till. En anläggning kan 
t ex internt använda sig av ett dussin bränslefraktioner med olika benämningar 
men redovisa dem utåt som ett bränsle, eller ett fåtal bränslen därför att ytterligare 
detaljering i den aktuella sammanställningen inte är meningsfull. Gränserna 
mellan definitioner kan förväntas vara flytande, vilket kan ge upphov till dels 
diskrepanser mellan olika källor, dels osäkerheter i de volymer som redovisas i 
denna rapport. Gränsen mellan trädbränslen och trä som bränsle, vilket inkluderar 
även returträ, är en sådan flytande gräns. 
 

Energi och effekt 
I en pannanläggning omvandlas den kemiska energin som är bunden i bränslet till 
värmeenergi, som i sin tur kan omvandlas till mekanisk (elektrisk) energi eller 
utnyttjas som värme i en industriell process eller som fjärrvärme.  Dessa 
omvandlingar innebär alltid förluster som det i många sammanhang är viktigt att 
vara medveten om.  
 
Energin i statistiken kan vara: 
• tillförd energi, d v s den energin som tillförs till processen i form av bränsle 
• producerad eller nyttiggjord energi, d v s det värme och den mekaniska eller 

elektriska energin som erhålls som nyttoenergi i omvandlingen (den är mindre 
än tillförd energi p g a omvandlingsförluster i form av varma rökgaser, 
värmeläckage eller uppvärmt kylvatten i kondenskraften) 

• producerat värme, d v s det värme som erhålls vid förbränningen och som kan 
tillföras en process eller fjärrvärmenätet (all producerad energi om det är 
frågan om enbart värmeproduktion, en del av den om det är frågan om 
kraftvärme, samtidig produktion av värme och elkraft) 

• producerat el, d v s den elektriska energin som produceras i en kraftprocess 
eller i en kraftvärmeprocess 

• levererat värme, d v s det värme som levereras till en värmekonsument varvid 
hänsyn tas även till överföringsförluster. 

 
Den storhet som är relevant i detta sammanhang är den energi som tillförts genom 
bränslet, eftersom fokus är askan som restprodukt efter bränslet. Emellertid är det 
ofta andra uppgifter som är lättillgängliga. I denna utredning har vi valt att inte 
särskilja mellan tillförd energi och producerad energi med hänsyn till osäkerheten 
i alla beräkningar, antalet uppgifter som lämnats utan att ange om de gäller tillförs 
eller producerad energi samt den noggrannhet som kan uppnås i en inventering 
där anläggningar förväntas lämna uppgifter på frivillig basis. 
 
I SI-systemet anges effekten i watt (W) eller dess multiplar och energin i joule (J) 
och dess multiplar. Pannors effekt brukar också anges i watt, men av hävd brukar 
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statistiska uppgifter om energi under ett år anges i wattimmar3 (Wh) eller dess 
multiplar i stället för joule. Så sker också i denna rapport. 
 
Under kontakterna med anläggningarna har vi frågat efter uppgifter för 
kalenderåret 2001. Det har vi ibland fått, ibland är det uppgifter för 
eldningssäsongen 2000/01, ibland prognosticerade uppgifter för eldningssäsongen 
2001/02 eller för kalenderåret 2002. När anläggningarna inte svarat har vi använt 
uppgifter i statistiken för år 2000.  

Bränsle och energi 
Bränslemängder anges som massa, volym eller energimängder beroende på källa 
för uppgiften eller på vad uppgiften skall användas till. För att redovisningen skall 
vara konsekvent behöver uppgifter i olika mätsystem omräknas till ett system. 
 
Eftersom bränslet är en fysisk vara mäts den med fördel som massa (ton) eller 
som volym (kubikmeter). För en vätska är omvandlingen från ton till kubikmeter 
och tvärtom relativt enkel med kunskap om vätskans densitet. För ett fast bränsle 
är det inte lika enkelt därför att en volym ved innehåller alltid dels veden, dels luft 
mellan stockarna, stickorna eller flisen, och mellanrummets del av volymen beror 
bl a på hur flisen hällts och flisens geometri. 
 
Den kemiska energin i bränslet som skulle kunna utnyttjas, värmevärdet, kan 
bestämmas t ex med en kalorimeter. Man talar om effektivt värmevärde, d v s det 
värme som kan erhållas om vattnet som produceras under förbränningen avgår 
som ånga, och om kalorimetriskt värmevärde om vattnet kondenseras och lämnar 
anläggningen vid 25oC. Det kalorimetriska värmevärdet är alltid större än det 
effektiva värmevärdet. 
 
I praktiken varierar bränslets egenskaper beroende på bränslets ursprung, dess 
behandling, sammansättningsvariationer (framför allt halten vatten i biobränslen). 
I denna utredning används därför approximativa värden enligt Tabell 1för de olika 
bränslefraktionerna när en uppgift i ton eller kubikmeter räknas om till GWh. 
 
Uppgifterna om värmevärdet per viktsenhet har hämtats från SOU 1992:91 utom 
för torv och för avfall. Värmevärdet per kubikmeter för bark har beräknats som ett 
medelvärde för de bruk i denna studie där beräkningen lät sig göras. Värdet på 
0,7 MWh/m3 i tabellen avviker från gängse värde på 0,35 MWh/m3. 
 
För RT-flis har valts att använda värmevärdet för träbriketter, eftersom RT-flis 
oftast är torrt. 
 

                                                 
3 Omvandlingsfaktor: 1 Wh = 3600 J. 
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Tabell 1. Effektivt värmevärde för olika bränslen och uppskattad askhalt vid 
förbränning i panna. 
 
Bränsle Fukthalt 

(%) 
Värmevärde 
torrt 
(MWh/t) 

Värmevärde 
fuktigt 
(MWh/t) 

Värmevärde 
(MWh/m3)  

Askhalt 
(%) 

Askhalt 
(kg/MWh)

Bark 50 5,4 2,4 0,7 2-4  
Skogsflis 50 5,4 2,4 0,7 2-4 5-10 
Träpellets 10 5,4 4,8 2,6 1-3 2 (2-6) 
Salix 50 5,1 2,2  2  
Halm 10 4,8 4,3 - 3-8  
Torv 50 6,5 3,3 0,8 2-9 18 (6-25) 
Kol  7,5 - - 10-201 13-261 
Olja 
(Eo1) 

 11,4 - 10 0,03 0,03 

Avfall   1,5-3   ca 80 
 
Fotnot till Tabell 1: 
1 Beräknat utgående från uppgifter som erhållits för pannor under denna utredning. Askhalten i kol 
varierar ganska mycket, varför även det lägsta värdet i tabellen kan vara högre än det som gäller 
för att kol med låg askhalt. 
 

Askan 
Askan är ett fast material med olika fysiska egenskaper beroende på om det är 
flygaska eller bottenaska. Det är vanligt att aska tas ut ur pannan genom ett 
vattenbad, eller befuktas efter uttaget för att undvika att den tar eld eller dammar, 
varvid askan får en viss vattenhalt. I strikt mening bör uppgifter om askkvantiteter 
gälla torr aska. Det är emellertid inte alltid möjligt att få uppgifter om 
vattenhalten4, som dessutom kan variera med tiden, mellan olika driftfall och 
mellan olika anläggningar. 
 
Ett pragmatiskt beslut i utredningen var därför att summera alla uppgifter om 
askmängder oberoende av vattenhalt. Detta leder till en överskattning av mängden 
aska.  
 
För en uppskattning av askhalten i olika bränslen, se Tabell 1. Askhalten i 
viktsprocent har hämtats ur SOU 1992:91 utom för de fossila bränslen och avfall. 
Uppgifterna om producerad aska per GWh bränsle har dels räknats fram ur övriga 
uppgifter i tabeller, dels beräknats ur de uppgifter för enskilda anläggningar som 
erhållits under utredningen.  
 

                                                 
4 I Naturvårdsverkets sammanställning över skogsindustrins utsläpp varierar vattenhalten mellan 0 
och 50 % (Naturvårdsverket, 2001a). 
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Träbriketter, träpellets och RT-flis antas ha samma fukthalt och samma 
värmevärde. De uppgifter som tagits emot antyder att askhalten hos returträ kan 
vara högre än i obehandlat trä: 1-6 viktsprocent eller 2-12 kg/MWh. 
 
Askhalten i ved är lägre i stamvirket än i bark och klena grenar. Bark och 
skogsflis har därför högre askhalt, upp till 3%, än spån och träpulver som har en 
askhalt på ca 1%. Bark är ett fuktigt bränsle som eldas sällan ensam, varför det 
har inte varit relevant att räkna ut en driftmässig askhalt. 
 
Att askhalter anges som ett intervall återspeglar två förhållanden. Det ena är att 
askhalten varierar naturligt hos bränslen. Det andra är att i många fall härrör sig 
dessa uppgifter om askhalter från inaskning av prover i laboratoriet. I verklig, 
storskalig drift följer inert material med, förbränningen är ofullständig o s v. 

Förbränningsanläggningar 
Vilka bränslen som kan användas i olika typer av el- och värmeproduktions-
anläggningar beror i hög grad på den tekniska utformningen av anläggningen. 
Nedan följer en kortfattad teknikjämförelse mellan de grundläggande egen-
skaperna för de vanligaste panntyperna och metoderna att rena rökgaser. 
 

Rosterpannor 
Rosterpannor har länge använts för fastbränsleeldning inom såväl industrin som i 
energiföretag. Inom t ex massa- och pappersindustrin utgörs ca 90 procent av 
pannbeståndet av rosterpannor. 
 
En rosterpanna kännetecknas av att den har en förbränningsanordning (roster) på 
vilken bränslebädden i tur och ordning torkas, pyrolyseras och slutförbränns. 
 
För att erhålla en god förbränning med låga emissioner av kolmonoxid och 
oförbrända kolväten är det viktigt att bränslebädden alltid är jämn. Dessutom ska 
frammatningshastigheten anpassas efter bränslekvaliteten så att bränslet är 
slutförbränt när det når rosterns slut innan askutmatningen. Vidare måste 
förbränningsluften tillsättas i rätt mängder på olika nivåer för att undvika bildning 
av för höga halter av kväveoxider. 
 
Kraven på övervakning och styrning är höga för att ett gott förbränningsresultat 
ska kunna uppnås i en rosterpanna. För homogena bränslen med jämn 
sammansättning och fukthalt är detta relativt enkelt att åstadkomma. Om 
förhållandena däremot varierar, vilket ofta är fallet med varierande 
bränslesammansättning, fukt och last, ställs betydligt högre krav på 
processtyrningen. Rätt murverksegenskaper och stödeldning med stödbrännare 
krävs också för att kunna hålla förbränningstemperaturen på lämplig nivå vid 
varierande fukthalter i bränslet. 
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Rosterpannor med fast roster är speciellt anpassade för homogena bränslen som 
bark, flis och sågspån. För eldning av heterogena bränslen som returbränslen och 
avfall krävs rörliga rosterytor för att erhålla en effektiv och miljömässigt god 
förbränning. 
 

Fluidbäddpannor 
Fluidbädden för förbränning introducerades under slutet av 1970-talet och under 
början av 1980-talet kom genombrottet för tekniken i Sverige. Principen är att 
bränslet tillsammans med ett inert material som sand (bäddmaterialet) fluidiseras 
med hjälp av primära förbränningsluften som blåses genom bränslebädden 
underifrån. Förbränningen sker i den fluidiserade bädden av bränsle och inert 
material. 
 
Olika typer av additiv, t ex kalksten eller dolomit, kan tillsättas bädden för att 
absorbera svaveldioxid och/eller saltsyra. Kännetecknande för fluidbäddtekniken 
är att förbränningstemperaturen är låg, mellan 800-900oC, vilket är gynnsamt ur 
emissionssynpunkt med hänsyn till NOx-bildningen samt upplösningen av 
mineraler och avdunstningen av tungmetaller. 
 
Bränsleflexibiliteten är stor för fluidbäddar beroende på att hett cirkulerande 
bäddmaterial stabiliserar förbränningen och att temperaturdistributionen i 
eldstaden är jämn. 
 
Bubblande och cirkulerande fluidbäddar utnyttjar olika gashastigheter. Den 
cirkulerande fluidbädden, som ursprungligen utvecklades för koleldning i större 
anläggningar, anses ha den största bränsleflexibiliteten. Den är också 
regleringsmässigt betydligt snabbare än den bubblande bädden med en mindre 
mängd bränsle magasinerad i själva bränslebädden. 
 
Övriga tekniker som kommit till användning är trycksatt fluidbädd som t ex 
används i PFBC-konceptet i kombination med gasturbiner för elproduktion. För 
våta och varierande bränslekvaliteter har den bubblande bädden visat sig lämplig 
ur driftssynpunkt. Kraven på jämn bränsleinmatning är dock lika höga som för en 
rosterpanna. Ojämn bränslematning visar sig nämligen i form av stråkbildningar 
med ojämna gas- och temperaturprofiler längs pannan. 
 
Fluidbäddpannor är anpassade för olika typer av bränslen som bark, flis och 
sågspån. Även heterogena bränslen som returbränslen och avfall kan eldas i 
många fluidbäddpannor. 
 

Pulverpannor 
De anläggningar som eldar biopulver är i de flesta fall ombyggda kolpannor eller 
oljepannor med stor eldstadsvolym. Befintliga kolkvarnar har i de flesta fall 
utnyttjats vid konvertering från kol till biopellets eller briketter. 
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I dessa pannor är det inte möjligt att utan omfattande ombyggnader elda annat än 
förädlade biobränslen (träpellets eller briketter). Det är med andra ord inte möjligt 
att idag elda oförädlade biobränslen som bark, spån, flis, returbränslen och avfall i 
dessa anläggningar. 
 

Förugnar 
I stället för att konstruera om munstycken genom vilka olja, gas eller kolpulver 
sprutas in i en eldstad till att klara även biobränslen kan man utrusta pannan med 
förugnar. I dessa torkas och pyrolyseras bränslet. Gasen leds in i pannan där den 
slutförbränns. 
 
Förugnen kan ha olika utföranden. Även om rostern är den vanligaste förekommer 
t ex s k axonugnar, där bränslet matas in tangentiellt i en virvel som överför det 
pyrolyserade bränslet och askan till eldstaden. 
 

Rökgasrening 
I reningen av rökgaserna avlägsnas ämnen som är skadliga för miljön: försurande 
gaser såsom svaveloxider och kväveoxider, partiklar (aska), tjära, lättflyktiga 
metaller som kvicksilver. Flygaskan faller som en produkt av denna rening, och 
hur reningen utförts påverkar askans sammansättning. 
 
Vanliga komponenter i en rökgasrening är: 
• cykloner, där partiklar avlägsnas ur rökgasströmmen genom att utnyttja 

centrifugalkraften. 
• elfilter, där elektriska laddningar på de fina askpartiklarna utnyttjas  (de fångas 

uppp av ytor med motsatt laddning) 
• spärrfilter eller slangfilter, där rökgaserna passerar genom en textilduk. 
• rökgaskondensering, där rökgaserna kyls t ex genom kontakt med strilande 

vatten 
 
Beroende på den partikelstorlek som förväntas och den högsta partikelhalt som 
tolereras i rökgaserna kan olika utrustningar användas, ofta i serie. En cyklon 
används för att fånga de större partiklarna, medan de finare fångas med ett elfilter. 
Textila spärrfilter tar ännu finare partiklar. Temperaturen på rökgaserna sjunker 
medan de passerar cyklon, elfilter och textilfilter. Då lättflyktiga metaller 
kondenserar på askpartiklarna när temperaturen sjunker innebär det att 
tungmetallhalten (kvicksilver, kadmium) kan förväntas vara relativt låg i 
cyklonaska, högre i elfilteraskan och högst i slangfilteraskan. 
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Resultat från inventeringen 

Uppgifterna har samlats in från företagen genom telefonkontakter med hjälp av ett 
frågeformulär. Utgångspunkten var att uppgifterna lämnades i förtroende och 
skulle avidentifieras. Många bland företagen har sagt sig inte ha något emot att 
uppgifterna publiceras medan några vill att de behandlas konfidentiellt. Önske-
målet från de senare har därför fått styra identifieringen i denna redovisning. 
 
Uppgifterna redovisas därför så anonymt det går, med hänsyn taget till att ett antal 
uppgifter är tillgängliga i offentlig statistik, t ex i Naturvårdsverkets utsläpps-
statistik (för skogsindustrin) och NOx-lista, samt i  Fjärrvärmeföreningens statistik 
för energiföretagen. 
 

Energibranschen 

Allmän statistik 
Statistiken som Svenska Fjärrvärmeföreningen (FVF) publicerat för år 2000 
omfattade 165 företag eller orter5. Totalt använde anläggningarna 46 694 GWh 
primär energi, bl a olika bränsleslag, för att leverera 41 425 GWth värme. Primära 
energin, vilken kallas för bränsle i statistiken, har inte redovisats för summa 
ca 1 500 GWh av dessa 46 694 GWh. I ”bränslet” ingår värmepumpar, industriellt 
spillvärme, hetvatten och el för sammanlagt 15 455 GWh.  
 
Vid närmare analys av 2 038 GWh ”övrigt” i FVF:s statistik företag för företag 
framgår det att denna post övrigt består av returträ  (1 246 GWh), energipellets6 
(181 GWh), gummi och plast (159 GWh), industriellt avfall (304 GWh), koksgas 
(39 GWh), stadsgas (30 GWh),  papper (12 GWh), solvärme (3 GWh) samt övrigt 
(1 GWh). 
 
Fördelningen efter bränsleslag för återstående 29 379 GWh framgår av Tabell 2, 
där ”övrigt” i FVF-statistiken delats upp enligt ovan.. 
 
Enligt FVF:s statistik användes 4 446 GWh bränsle av anläggningarna för att 
producera 3 691 GWhe elkraft under 2000 samtidigt som 12 442 GWh värme 
producerades. Även här finns en post övrigt bränsle (95 GWh) som består 
huvudsakligen av RT-flis (65 GWh) och gummi (27 GWh). 
 

                                                 
5 Vissa medlemsföretag är verksamma på flera orter. 
6 Troligen RDF-pellets, pelleterat avfall (RDF, Refuse-Derived Fuel) 
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Tabell 2. Bränsleanvändningen i GWh under året 2000 hos FVF:s 
medlemsföretagen . Uppgifterna för returträ samt gummi och plast har 
extraherats ur FVF:s post ”övrigt bränsle”. 
 
Bränsle För 

värmeproduktion
För 

elproduktion
Totalt 

Trädbränsle 12 8581 1 062 13 920 
Avfall 5 416 74 5 490 
Naturgas 2 531 420 2 951 
Olja 2 339 653 2 992 
Torv 2 279 73 2 352 
Kol 1 719 2 026 3 745 
Tallbecksolja 1 477 3 1 480 
Biogas 333 38 371 
Gasol 217 3 220 
Returträ 1246 65 1 311 
Gummi och plast 159 27 186 
Summa 30 574 4 444 35 018 
 
Fotnot till tabell 2: 
1 Varav 9 430 GWh trädbränsle och 3 427 GWh briketter och pellets 
 
 
Detta innebär en förbrukning av ca 25 100 GWh Bio-, Retur- och Avfallsbränslen 
och ca 9 900 GWh fossila bränslen hos FVF:s medlemsföretag under 2000.  
 
En kontroll av uppgifter för de anläggningar som inte svarat FVF  för 2000 men 
svarat tidigare år antyder att man bör lägga till ytterligare ca 800 GWh träd-
bränsle7, ca 130 GWh torv, ca 77 GWh avfall och ca  63 GWh tallbecksolja till 
uppgifterna i tabellen8. 
 

Resultat från enkäten 
I den utredning som genomförts åt Energimyndigheten om beredskapsfrågor9 
kring Bio-Retur-Avfallsbränslen ställdes frågor till knappt 40 anläggningar, 
fördelade över hela Sverige. Tillsammans representerade de en årlig 
energiproduktion på ca 20 000 GWh. Detta innebär ett urval motsvarande 57 % av 
totala energin för FVF:s medlemmar som eldar BRA-bränslen. 
 
I denna utredning ställdes frågorna till samma anläggningar samt ytterligare några 
företag, sammanlagt 54 företag eller anläggningar med 124 pannor. Tillsammans 

                                                 
7 Med detta tillägg stämmer summan med uppgiften från Svenska Trädbränsleföreningen att det 
levererades 14 746 GWh trädbränslen till fjärrvärmeföretagen under 2000 (17 108 GWh under 
2001). 
8 Om inte bränslemixen i dessa anläggningar förändrats i väsentlig omfattning. 
9 För ett sammandrag av rapporten, se (Energimyndigheten, 2001). 
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producerar dessa enligt Naturvårdsverkets NOx-lista 21 800 GWh, motsvarande 
62 % av energin som producerats av FVF:s medlemsföretag.  
 
Svar har mottagits från samtliga utom 12 företag, d v s en svarsfrekvens på 78 %. 
Bortfallet är 1 955 GWh, d v s svaren täcker 91 % av urvalets 21 800 GWh. Man 
bör även räkna bort 688 GWh som motsvarar osäkra uppgifter för pannor där 
enbart fossila bränslen eldas. Tabell 3 utgör en sammanställning för de svar som 
erhållits, 18 434 GWh för de 19 157 GWh i statistiken. I tabellen anges även då 
anläggningarna uppgett att de eldar enbart ett bränsle. 
 
 
Tabell 3. Bränslet i de anläggningar som svarat på enkäten jämfört med uppgifter 
för alla FVF-medlemmarna för år 2000: mängder då detta bränsle är det enda 
vid en anläggning, mängder vid anläggningarna i enkäten, mängder i FVF:s 
årsstatistik, enkätens bränsleandel av denna statistik samt mängder aska där det 
är enda bränslet. 
 
Bränsle Enda 

bränslet 
(GWh) 

I enkäten 
(GWh)

I FVF:s 
statistik 

för 20001 
(GWh)

Andel av 
FVF:s 

statistik 
(%) 

Askmängder 
(t)

Skogsflis 1 067 4 958  10 448
Bark - 988  0
Biprodukter 
från sågverk 

733 1 828  4 571

Summa 
skogsbränsle 

4 484 7 774 11 0002 77 40 3593

Salix - 98 -  0
Träpellets 372 1952 3 7102 53 813
Tallbecksolja - 1 1 543 0 0
Torv 356 1 797 2 482 72 5 000
Returträ 403 1 968 1 311 150 11 700
Kol - 872 3 745 23 0
Olja - 124 2 992 4 0
Avfall 2 184 3 517 5 567 63 157 116
Gummi och 
plast 

- 212 186 114 0

Summa  18 4344 32 5405 57 214 988
 
Fotnot till Tabell 3: 
1 Uppgifter korrigerade för de företag som inte svarat på FVF:s enkät för år 2000. 
2 Under antagandet att den fördelning mellan oförädlade trädbränslen och pellets/briketter som 
anges av FVF för värmeproduktion också gäller för elproduktion. 
3 I denna summa ingår även askan från anläggningar som sameldar skogsbränslen med Salix. 
4 Summeras uppgifterna i FVF:s statistik för dessa anläggningar erhålls 19 157 GWh. 
5 Naturgas, gasol och biogas för 3 542 GWh ingår inte i summan. 
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Notera diskrepansen för returträ mellan svaren i denna enkät, 1 968 GWh, och det 
som kan utläsas ur ”övrigt” i FVF:s statistik, 1 311 GWh. Notera även skillnaden i 
askproduktion mellan pelletsanläggningar (2,2 t/GWh) och anläggningar som 
eldar returträ (29 t/GWh), vilken skillnad är svårförklarad. 
 
Överlag blandas biobränslen i ganska stor omfattning, t ex skogsflis med bark 
eller biprodukter från sågverk (4 484 GWh i tabellen). Posten skogsbränsle i 
tabellen representerar även blandningar av olika fraktioner, då varje fraktion för 
sig är ett i återföringssammanhang rent bränsle. Mer än hälften av trädbränslet 
förbränns utan att blandas med t ex fossila bränslen eller returträ. 
 
I Tabell 4 har sammanställts uppgifterna om parvisa bränsleblandningar i svaren 
från anläggningarna, tillsammans med de askmängder som produceras. Bark, 
skogsflis, pellets m fl har samlats i en post trädbränslen för åskådlighetens skull. 
Observera att bränsleblandningar kan ofta vara mer komplexa: en större 
anläggning eldar olika trädbränslen, Salix, kol, torv och olja. 
 
 
Tabell 4. Tillförd energi (GWh) och produktion av askor (t) vid de anläggningar 
som svarade på studien. 
 
Bränsle 1 Bränsle 2 Total 

energi 
(GWh)

Energi ur 
bränsle 1 

(GWh)

Energi ur 
bränsle 2 

(GWh)

Energi ur 
andra 

bränslen 
(GWh) 

Producerad 
aska (t)

Trädbränslen Salix 3 006 2 728 98 179 20 211
Trädbränslen Torv 4 241 2 769 1 386 96 44 621
Trädbränslen Returträ 1 977 891 822 264 36 032
Trädbränslen Avfall 992 84 898 20 64 102
Trädbränslen Gummi 

och plast 
214 81 56 373 25 300

Trädbränslen Kol 2 4331 1 417 471 242 36 020
Trädbränslen Olja 4 009 2 933 125 951 42 097
Torv Returträ 1 133 256 433 444 20 350
Torv Kol 1 020 169 7 844 9 720
Torv Olja 1 539 225 6 1 309 12 870
Returträ Avfall 914 489 489 - 38 775
Returträ Olja 409 400 6 3 12 471
Avfall Gummi 39 35 4 - 6 400
Kol Gummi 767 563 194 - 23 800
 
Fotnot till Tabell 4: 
1 Denna uppgift stämmer inte med summan av deluppgifterna i denna rad då någon anläggning inte 
specificerat mängderna för varje bränsle i sin blandning. 
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Totalt omfattar uppgifterna om askmängder i Tabell 3 och 4 ca 215 000 t aska 
från ett enda bränsle och ca 260 000 t från blandbränslen. Mängderna i Tabell 4 
ser ut att vara mer därför att vissa askposter räknas flera gånger då fler än två 
bränslen blandas. 
 
De flesta kombinationerna av bränslen förekommer i enkätsvaren från 
energibranschen utom: 
• träpellets eller Salix med RT-flis 
• träpellets, Salix eller torv med avfall 
• kol eller olja med avfall 
• kol eller olja med bark 
 
Kombinationer som kan vara värda att notera är: 
• Salix och andra trädbränslen, där Salix utgör en liten del, ca 100 GWh av 

totalt ca 3 000 GWh (tredje bränslet är huvudsakligen torv).  
• torv och trädbränslen i varierande proportioner, för ca 3 500 GWh varav 

ungefär en tredjedel är torv (uppgiften på 4 241 GWh i Tabell 3 omfattar även 
blandningar med returträ som tredje bränsle för totalt 719 GWh) 

• returträ och rena trädbränslen (och ibland torv) i varierande proportioner, för 
sammanlagt ca 2 000 GWh, från lite returträ i huvudsakligen rent bränsle till 
lite skogsflis i huvudsakligen returträ 

• trädbränslen och avfall, ca 1 000 GWh varav rena trädbränslen ingår för 
ca 84 GWh 

• kol och trädbränslen blandas vid tre anläggningar: vid den första är kol ett 
mindre bibränsle till trädbränslen, vid den andra är trädbränsle ett mindre 
bibränsle till bl a kol och vid den tredje är fördelningen ungefär jämn 

• i alla fall utom ett är olja endast ett stödbränsle (någon GWh) för trädbränslen 
eller returträ 

• där torv sameldas med kol eller olja är de bibränslen till trädbränsle 
• returträ och avfall, ca 914 GWh varav returträ står för ca 50 %, 
 
Om man summerar uppgifterna i Tabell 4 ser det ut som om ca 10 800 GWh 
trädbränslen ingick i blandningar med andra bränslen. I den summan räknas dock 
vissa poster flera gånger. Om man går tillbaka till uppgifterna anläggning för 
anläggning och gör en bedömning av vilka blandningar som troligen ger upphov 
till en aska som inte får återföras10 blir summan lägre. I sådana blandningar ingår 
ca 2 000 GWh trädbränslen. Detta motsvarar ca 127 000 t aska i vilken summa 
trädbränslen uppskattas bidra med 4 000 – 20 000 t. Tolereras överhuvudtaget 
ingen blandning av skogsbränslen med andra bränslen än Salix eller torv blir 
summorna 4 000 GWh och ca 144 000 t (trädbränslens andel: 8 000 – 40 000 t). 
 
Uppgifterna i denna sammanställning är de som mottagits från anläggningarna. 
Att en blandning inte finns i tabellen är inte någon garanti för att den inte före-
kommer. Uppgifter i pressen pekar på att några anläggningar har en annan 

                                                 
10 Stora andelar kol, olja, avfall eller returträ i bränsleblandningen torde göra askan omöjlig att 
återföra. 
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bränsleblandning under 2002 än de som angetts i enkätsvaret. Trä används för att 
starta t ex avfallspannor, och det kan inte uteslutas att träpellets används i detta 
syfte. Olja används som stödbränsle i skogsindustrins barkpannor. Om det inte 
kompenseras för barkens fukthalt med andra trädbränslen som spån (ingen 
energianläggning eldar enbart bark, se Tabell 3) kan det vara nödvändigt att 
använda olja som stödbränsle.  
  
På frågan om varför bränslen blandades svarades med följande argument: 
• Bränslepriset styr valet (i stor utsträckning). 
• Man tar det som finns i kommunen (bl a avfallet) och måste tillföra andra 

bränslen för att klara effekten. Ett exempel är att returträ eldas under helgerna 
när avfallet inte kommer fram till anläggningen. 

• Bränslen blandas för att upprätthålla rätt fukthalt och därmed goda 
förbränningsförhållanden. Detta gäller t ex en blandning av torrt flis med ett 
relativt fuktigt bränsle som bark. 

• Man vill gärna elda mera returträ än det man gör idag, men pannan skulle 
slitas för hårt. Man befarar påslag på värmeöverförande ytor och korrosion. 

• Olja eller tallbecksolja används då fastbränslepannan tas i eller ur drift, vid 
laständringar, vid stödeldning. 

 
Kvantiteterna aska vid dessa anläggningar kan sammanställas punktvis enligt 
följande: 
• Ca 473 000 t/a aska produceras vid anläggningarna i enkäten, i vilken siffra 

inkluderats avfallsaskor för ca 240 000 t och 24 000 t aska med huvudsakliga 
ursprunget i kol. 

• Återstår ca 200 000 t aska helt eller delvis från biobränslen. 
• Om enbart ursprunget tas med i bedömningen (och små andelar av andra 

bränslen som torv tillåts) innebär detta att ca 56 000 t aska skulle vara ”ren” 
aska och a priori kunna återföras. Vi gör här ingen skillnad mellan bottenaska 
och flygaska. 

• I verkligheten återförs ca 10 000 t aska ur dessa 56 000 t och ur ytterligare 
600 t tillverkas matjord. 

• Ca 22 000 t av dessa 56 000 t omhändertas av företaget Econova för att t ex 
bygga hårdgjorda ytor för beredning av biobränslen. 

• Ca 13 000 t av dessa 56 000 t deponeras. 
• De ca 13 000 t som återstår ur dessa 56 000 t används på olika sätt, t ex 

fyllnadsmaterial då utrymmen återställs. 
• Utöver dessa 56 000 t befinner sig ca 11 000 t aska i en gråzon där 

lämpligheten att återföra dem, trots att a priori olämpliga bränslen använts i 
små proportioner, kan tänkas kunna visas med analysdata. 

• Bland de askor som på grund av sitt ursprung troligen inte är aktuella för 
återföring används en del som konstruktionsmaterial på deponier och i 
anläggningsbyggen. 
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I stort sett alla typer av pannor är representerade: 
• 46 rosterpannor (i effektintervallet 1-115 MW) för en installerad effekt på 

ca 1 350 MW 
• 33 fluidbäddpannor (i effektintervallet 10-160 MW) för en installerad effekt 

på ca 1 600 MW 
• 11 pulverpannor eller ombyggda oljepannor (i effektintervallet 23-350 MW) 

för en installerad effekt på ca 1 200 MW. 
 
Om rena avfallaskor utesluts från sammanställningen är den aggregerade 
fördelningen i enkätsvaren mellan olika typer av askor följande: 
• från rosterpannnor faller ca 35 000 t bottenaska och 26 000 t flygaska 
• från pulverpannor faller ca 6 700 t bottenaska och 8 800 t flygaska 
• från fluidbäddpannor faller ca 26 000 t bäddaska och ca 40 000 t flygaska 
 
De uppgifter som tagits emot är inte tillräckligt detaljerade för att en uppdelning i 
mängder flygaska och bottenaska alternativt bäddsand för varje bränsle eller 
kombination av bränslen skulle vara meningsfull. Dessutom har man i svaren 
angett ibland endast summan av bottenaska och flygaska, ibland endast flygaska11. 
 
Det finns tumregler för skattningar av fördelningen mellan flygaska och 
bottenaska för olika typer av pannor. En sådan tumregel kunde vara 15 eller 20 % 
bottenaska eller bäddsand och 85 eller 80 % flygaska för fluidbäddpannor och 
pulverpannor, det omvända för rosterpannor. Dessa tumregler bekräftas inte av de 
enskilda uppgifter som mottagits: i flera fall är fördelningen snarare 50-50 för 
askorna från biobränslen – såväl för fluidbäddpannor som för rosterpannor. 
 
Ur enkätsvaren kan dock vissa generella iakttagelser göras: 
• Bottenaska tas oftast, men inte alltid, ut genom ett vattenbad. 
• Bäddsand tas ut torr, men inte alltid. 
• Flygaskan tas oftast ut torr men befuktas vid uttaget, t ex för transport till 

deponi. 
• Om det finns flera pannor i anläggningen rationaliseras ofta materialflöden, t 

ex genom att dirigera all flygaska till en gemensam silo. Ibland blandas 
bottenaska och flygaska. 

• I mindre rosteranläggningar recirkuleras ofta flygaskan till pannan och endast 
bottenaska tas ut. 

                                                 
11 Av enkätsvaren att döma har man vid några av dessa anläggningar utgått från att endast 
flygaskan är av intresse. 
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Massa- och pappersindustrin 

Allmän statistik 
För massa- och pappersindustrin utgör den årliga statistiken över skogsindustrins 
utsläpp som ges ut av Naturvårdsverket en källa till såväl aggregerade data som 
detaljerade data. Produktion, energiförbrukning, utsläpp, avfall redovisas företag 
för företag. En annan källa till uppgifter om energiproduktion är den s k NOx-lista 
som Naturvårdsverket ger ut varje år. Uppgifterna är dock inte helt jämförbara. 
 
I utsläppsrapporten finns Tabell 5 för bränsleförbrukningen år 2000. Uppgifterna i 
NOx-listan om den nyttiggjorda energin i pannorna har sammanställts i Tabell 6. 
Vilket bränsle som används framgår inte i NOx-listan. 
 
Siffrorna för nyttiggjord energi är betydligt lägre i Tabell 6 än de i Tabell 5, 
särskilt för de bruk som producerar sulfat- eller sulfitmassa. Detta beror på att 
NOx-avgift inte betalas för sodapannorna där de s k returlutarna utgör bränslet, 
endast för de s k barkpannorna. Diskrepansen är på ca 45 TWh emedan den siffra 
som Energimyndigheten uppger för returlutar år 2000 är 39 TWh. 
 
Uppgifterna i tabellerna är någorlunda jämförbara för TMP- och CTMP-
anläggningar. För slipmassa beror diskrepansen på en gaskombi i Mölndal 
(199 GWh under 2000 i NOx-listan, 175 GWh i utsläppsstatistiken för samma år), 
som inte tagits med i tabellen eftersom gas inte ger upphov till någon aska. 
 
Enligt Energimyndigheten förbrukade skogsindustrin 7 TWh egna biobränslen 
utöver returlutar, vilket skall jämföras med summan 12,7 TWh i Tabell 6 ur 
uppgifter i NOx-listan. 
 
 
Tabell 5. Bränsleförbrukning i massa- och pappersindustrin för år 2000, 
omräknat från TJ/år till GWh/år12. 
 
Industri Biobränsle Slam Olja Kol Gasol Naturgas Totalt 
Sulfat 44 191 36 5 082 33  49 342 
Sulfit 4 191 100 435 34  4 760 
CTMP 469 4 146 70 32  721 
TMP 2 234 366 459 109 46 265 3 479 
Slipmassa 42 - 13 175 231 
Returfiber 15 - 89 37 99  240 
Papper 336 - 521 157  1 014 
Totalt 51 478 506 6 745 215 401 441 59 787 
 
 

                                                 
12 Omvandling från GWh till TJ: 1 GWh = 3,6 TJ. 
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 Tabell 6. En jämförelse mellan bränsleuppgifterna i utsläppsrapporten och den 
nyttiggjorda energin i NOx-listan. 
 
Industri Totalt tillfört 

bränsle ur tabell 5 
(GWh)

Nyttiggjord energi 
enligt NOx-listan 

(GWh)

Köpt elenergi 
(GWh)

Sulfat 49 342 7 355 6 041
Sulfit 4 760 1 223 1 076
CTMP 721 531 963
TMP 3 479 3 101 8 371
Slipmassa 231 46 193
Returfiber 240 80 963
Papper 1 014 381 1 580
Totalt 59 787 12 717 19 187
 
 
Ur uppgifterna i utsläppsrapporten kan extraheras några uppgifter om vilka 
bränslen som kan tänkas eldas i fastbränslepannor. Bruk med mekanisk massa 
(CTMP, TMP och slipmassa) förbränner huvuddelen av sina organiska rester som 
renseriavfall, fiberrejekt, avsvärtningsslam  m m. Bland sulfat- och sulfitbruken är 
det organiska avfallets öde mer blandat: en del förbränns eller återanvänds, en del 
deponeras. Mycket sådana rester i returfiberbruken och ointegrerade pappers-
bruken deponeras idag. 
 
Ur utsläppsstatistiken kan även Tabell 7 sammanställas om aska och slagg som 
produceras och i vilken utsträckning den nyttiggörs. Siffrorna avser brutto-
mängder och torrhalten för askan varierar i intervallet 25-100 %. Naturvårds-
verkets sammanställning anger dock inte explicit vilket biobränsle som använts 
till askan, ej heller hur askan används eller nyttiggörs. 
 
 
Tabell 7. Sammanställning över kvantiteterna aska som producerats år 2000 av 
massa- och pappersindustrin.  
 
Process Askmängd (t) Nyttiggjord 

askmängd (t)
Nyttiggjord som 

andel av producerat 
(%)

Sulfat 76 818 6 451 8
Sulfit 21 376 3 640 17
CTMP 6 933 6 209 80
TMP 157 964 58 400 37
Slipmassa 177 0 0
Returfibrer 2037 0 0
Pappersprodukter 1197 0 0
Totalt 266 502 74 700 28
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Det mesta av askan deponeras, antingen på deponier inom anläggningen (vilket är 
dominerande fallet för sulfat-, sulfit- och CTMP-massan) eller externt (vilket är 
fallet för returfiberbruken och rena papperstillverkare). Fördelningen är ungefär 
jämn: ca 106 000 t intern deponi och ca 73 000 t extern deponi. 
 
Sodapannorna är den stora komponenten i återvinningen av kokkemikalierna. I 
restprodukterna från denna återvinning ingår huvudsakligen de mineraliska 
näringsämnen i veden, men de har inte riktigt samma kemiska sammansättning 
som askan efter förbränning av veden. För fullständighetens skull noteras här 
vilka restprodukter som faller i sulfatmassabruken och deras volym: 
• ca 18 000 t stoft från sodapannorna, d v s flygaska, som går till avloppet 
• ca 220 000 t grönlutsslam, med en torrhalt på 50% i medeltal, som 

huvudsakligen deponeras 
• ca 16 000 t kalk eller kalkgrus som deponeras 
• ca 133 000 t mesa, d v s huvudsakligen kalciumkarbonat, varav ungefär 

hälften, ca 76 000 t, återanvänds och resten deponeras 
 
För sulfitmassabruken är det frågan om ca 20 000 t stoft från sodapannor och 
2 000 t grönlutslam. 
 
Om uppgifterna i Naturvårdsverkets sammanställning för 1997 och den för 2000 
jämförs kan inte några markanta förändringar iakttas. 
 

Resultat från enkäten 
Samtliga massa- och pappersbruk har tillfrågats under utredningen. Svar har 
erhållits från 42 bruk av 59 (ca 70 %). Det innebär att ca 75 % av askproduktionen 
har kartlagts. 

Sulfatmassabruken 
Svar har mottagits från 14 bruk av 22, motsvarande 4 410 GWh av 7 406 GWh 
(d v s 60 %), eller 48 265 t/a aska av de 76 818 t/a (d v s 63 %) i statistiken för 
2000. Mängden 53 043 t i svaren består av: 
o ca 25 800 t flygaska och ca 14 400 t bottenaska från rosterpannor och 

pannor med förugnar 
o ca 9 000 t flygaska och 8 100 t bäddaska från fluidbäddpannor 
 
I dessa uppgifter ingår inte stoft från sodapannorna, ej heller övriga rester från 
kemikalieåtervinningen: grönlutsslam, mesa och kalkgrus. 
 
Pannorna är huvudsakligen av rostertyp, även om några är av typen bubblande 
fluidiserad bädd och i något fall har en oljepanna utrustats med förugnar för det 
fasta bränslet. Effekten på rosterpannorna är från 7,5 MW till 130 MW. BFB-
pannorna är från 55 till 86 MW. Munksjös Aspabruk har ingen fastbränslepanna. 
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Bränslet i barkpannorna är huvudsakligen bark med tillskott av flis utifrån och 
sågverksrester. Några men inte alla bränner sitt slam (bioslam och fiberslam) i 
barkpannan13, några använder olja som stödbränsle. 
 
Av de 53 043 ton aska i enkäten gick 10 397 ton till att bygga torkytor under år 
2001 och 9 300 ton till anläggningstekniska användningar, t ex landfyllnad. 
Resten, 33 346 ton gick till deponi. 
 
För de anläggningar som inte svarat på enkäten, motsvarande 28 553 t/a, ger 
utsläppsstatistiken följande uppgifter: 7 181 t/a återanvänds, vilket kan innebära 
återföring till skog, kompostering eller vägbyggen, och resterande 21 372 t/a 
deponeras.  
 
För det mesta finns ingen kvalitetskontroll för askan, förutom en okulär besiktning 
av externa bränsleleveranser. Då det finns en användning, t ex landfyllnad, följs 
askans kvalitet upp. 
 
En ny panna har tagits i drift av Vattenfall vid SCA i Munksund under våren 
2002, varför uppgifterna om energi och aska kommer att förändras. Enligt ett 
pressmeddelande beslutade Södra Cell under 2001 att bygga om en avställd 
sodapanna vid Mörrum till en ny BFB-panna, som beräknades tas i drift 
sommaren 2002. 
 
Under 2001 har Södra outsourcat sina barkpannor i Mönsterås, Mörrum och Värö 
till Birka Energi. 
 

Sulfitmassabruken 
Fyra bruk av sex har svarat. De producerar 771 GWh av 1 223 GWh i NOx-
statistiken och 20 386 t aska. Dessa fyra bruk svarar för 19 981 t av de sex 
brukens 21 376 t i utsläppsstatistiken.  
 
I dessa uppgifter ingår inte stoft från sodapannorna, ej heller övriga rester från 
kemikalieåtervinningen: grönlutsslam och kalkgrus. 
 
Bränslet är bark, skogsflis, biprodukter från sågverk, bioslam (två bruk), fiberslam 
(två bruk), olja och produktionsrester i proportioner som varierar mellan bruken. 
Vid ett bruk används RT-flis motsvarande 10 % av energin.  
 
De mindre pannorna är rosterpannor, och pannan på 125 MW i Nymölla är en 
BFB-panna. Svaren tillåter inte en meningsfull uppgift om proportionerna 
flygaska och bottenaska/bäddsand. 
 
Det mesta av askan deponeras. Stora Enso i Nymölla återför en del av sin aska. 
 

                                                 
13 I Värö bruk bränns slammet i sodapannan snarare än i barkpannan (Malmström, 2002) 
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Energiproduktionen vid Nordic Paper i Säffle har outsourcats till Birka. 
 

Mekanisk massa (CTMP, TMP och slipmassa) 
I denna grupp ingår: 
o fyra CTMP-bruk, varav två svarat 
o fem TMP-bruk och samtliga har svarat samt 
o två slipmassabruk, varav ett svarat. 
 
Nyttiggjord energi i dessa bruk är 3 678 GWh enligt NOx-listan. Svaren från 
bruken motsvarar 3 553 GWh. Enligt utsläppslistan faller ca 165 000 t/a aska. Då 
svaren i enkäten summeras erhålls 123 000 t/a. Summeras uppgifterna i 
utsläppsstatistiken för de bruk som svarat erhålls 164 000 t/a. 
 
Pannorna är av olika typer: rosterpannor, axonugnar, BFB eller CFB för 
fastbränslepannorna samt olje-, gas- och kolpannor med förugnar för bark i 
effekter från 25 MW till 105 MW. 
 
Bränslet i TMP-bruken är mycket varierat: där blandas bark, sågverksrester, 
RT-flis, bioslam, fiberslam, produktionsrester, kol och olja i varierande 
proportioner beroende på bruken. Askan deponeras delvis men en stor del går till 
anläggningsbyggen (t ex används SCA Ortviken ca 16 000 t till landfyllnad). En 
annan användning är täckskikt på deponier i Hallsta (3 000 t enligt utsläppslistan) 
och Kvarnsveden (Larsson, 2002). 
 
De uppgifter som erhållits från CTMP-bruken pekar på att enbart rena träbränslen 
används där. Askan från Fors bruk (CTMP) används för att återställa deponier och 
gruvor. Observera att Waggeryds bruk enbart har en elpanna. 
 
Då askan nyttiggörs har man en kvalitetskontroll som emellertid varierar i 
omfattning mellan bruken, annars inte.  
 
Outsourcing förekommer endast i ett fall: Mölndals bruk (tidigare Stora Enso, nu 
Klippan) som försörjs med ånga från Mölndal Energi. Vid bruket finns även en 
gaskombi med gasturbin som ägs av Vattenfall. Posten naturgas på 175 GWh/a 
för Mölndalbruket i utsläppsstatistiken härrör sig från denna anläggning. 
 
Kvarnsveden har beställt en ny bio- och koleldad panna. Enligt uppgifter i pressen 
för Cascades Djupafors diskussioner med andra parter om förbränning av slam 
och restprodukter samt energiförsörjning, vilket innebär att detta bruks askpost på 
177 t/a troligen kommer att försvinna från skogsindustrins statistik. 
 

Returfiberbruken 
Svar har erhållits från åtta av de nio bruken. I NOx-listan finns bara två pannor, 
Munksjö Lagamill och Örebro Kartong, tillsammans motsvarande ca 80 GWh/a. 
Om pannor finns i de andra bruken är de mindre än 25 GWh/a. De enda bruken 
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med egen fastbränslepanna bland returfiberbruken under 2001 är Metsä-Serlas 
bruk i Nyboholm (3 MW) och Pauliström (7 MW). I rosterpannorna eldas bark, 
flis och sågverksrester. Totalt producerad energi uppskattas till 13 GWh i 
Nyboholm och 22 GWh i Pauliström. 
 
Nyboholm- och Pauliströmbruken producerar tillsammans ca 200 t/a aska 
(flygaska och bottenaska) som deponeras14. Andelen oförbränt är ganska hög, 
ca 20%. Returfiberbrukens produktion av aska för 2001 är således ca 200 t/a 
vilket skall jämföras med de de ca 2 200 t/a aska som upptagits i 
Naturvårdsverkets rapport för år 2000. 
 
Merparten av dessa 2200 t/a för 2000 föll vid Munksjös bruk i Lagamill, där kol 
eldades. Under 2001 eldades i stället olja vilket inte ger några större mängder 
aska. Under 2002 har man avtalat med Sydkraft om att Sydkraft bygger en 
förbränningsanläggning för Lagamills restprodukter samt kommunalt avfall och 
försörjer Lagamillbruket med energi (Sydkraft, 2002). 
 
Motsvarande avtal har träffats under 2002 av de två pappersbruken i Lilla Edet 
(SCA och Inlandbruket) och kommunen om energiförsörjning samt förbränning 
av slam och andra restprodukter. Metsä-Serla i Katrinefors och Mariestad har i 
början av 2002 tagit i drift en panna vid Katrinefors Energi där restprodukter från 
pappersbruket och flis eldas. 
 
Det bör också påpekas att ångan vid Munksjöbruket produceras av 
Kraftvärmeverket vid bruket, vilket drivs av Jönköping Energi. 
Bränsleförbrukning och askproduktion för denna anläggning redovisas därför i 
energibranschen. 
 

De ointegrerade pappersbruken 
Nyttiggjord energi är 381 GWh enligt NOx-listan. De pappersbruk som inte är 
integrerade med ett massabruk har oljepannor och elpannor. Undantagen är 
M-real i Wivsta som köper sin energi från SCA:s Östrandsbruk och två bruk med 
rosterpannor, Dessa två bruk, varav ett läggs ner under 2002 (Silverdalen), har 
outsourcat sina energiförsörjning till Vattenfall. Pannorna är av rostertyp: 5,6 MW 
i Långasjönäs och 14,5 MW i Silverdalen, 45 GWh resp 66 GWh under år 2000. 
Bränslet är i huvudsak bark och flis. 
 
All aska från de två ointegrerade pappersbruken med fastbränslepannor, 
ca 1000 t/a för Silverdalen och 400 t/a för Duni Finess i Långasjönäs, deponeras. I 
den nära framtiden kommer bara Långasjönäs ca 400 t/a aska att finnas. Eftersom 
askan deponeras görs ingen kvalitetskontroll. 
 

                                                 
14 Ingen kvalitetskontroll av askan. 
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Den träbearbetande industrin 
För den träbearbetande industrin (ca 300 företag) finns inga samordnade 
statistiska uppgifter om bränsleförbrukning eller avfallsproduktion. Många av 
dessa företag omvandlar sina restprodukter till bränslen som levereras till t ex 
energiföretag. 

Allmän statistik 
Någon lättillgänglig statistik över restprodukter och energiförbrukning har vi inte 
kunnat finna inom projektet, utom för två tillverkare av fiberskivor (Karlit och 
Masonite) som ingår i Naturvårdsverkets översikt över skogsindustrin 
(Naturvårdsverket, 2001). 
 
Naturvårdsverkets NOx-lista ger 34 företag med en energiproduktion i en panna 
som överstiger 25 GWh under 2000, sammanlagt 1749 GWh. Energimyndigheten 
uppger att sågverkens biprodukter motsvarar 10 TWh. 
 

Resultat från enkäten 
Med hjälp av NOx-listan valdes 22 träindustrier ut för enkäten. Svar har erhållits 
från ca 70% av dem. Urvalet motsvarade 1 353,4 GWh och svaren 868,7 GWh. 
Ungefär hälften av dessa industrier har i någon form outsourcat panndriften till 
något av de tre stora energiföretagen: Vattenfall, Sydkraft eller Birka (numera 
Fortum). 
 
Ingående bränslen är nästan uteslutande rent trä: flis, sågverksrester, bark. I några 
fall används även olja för stödeldning, men i försumbara mängder. Det är inte 
alldeles lätt att ur svaren göra en uppskattning av mängden skogsbränsle som 
tillförs utöver de restprodukter som uppstår i industrin såsom spån, kaprester eller 
bark. Andelen färskt bränsle förefaller vara mycket låg. 
 
De pannor som används är uteslutande rosterpannor med effekter upp till 24 MW. 
I utredningsmaterialet ligger pannorna mest i intervallet 5-10 MW. Flygaskan 
recirkuleras ofta till pannan och den enda aska som då tas ut är bottenaska. De 
askmängder som faller är sällan över 1 000 t/a vid varje anläggning, oftast några 
hundratals ton per år. 
 
Vid de 16 industrier som svarade faller 11 168 t/a aska som i huvudsak deponeras. 
Tre anläggningar återför askan till skogen, motsvarande ca 1 100 t/a, och vid en 
anläggning används askan (240 t/a) till jordförbättring. 
 
I regel kvalitetssäkras varken bränsle eller aska vid dessa anläggningar. Då askan 
återförs kan analyser av askan tas vid behov. 
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Konsekvenser för askan av 
bränsleblandningar 

Om de insamlade data 
Analysdata för askorna efterfrågades hos varje askproducent. Fokus i denna 
utredning är på tungmetaller, cesium-137 och polyaromatiska föreningar (PAH) 
men övrig information om huvudkomponenter var välkommen. Det kunde vara 
intressant att även bedöma nyttoaspekter av askan efter ett blandbränsle. 
 
Av de 54 tillfrågade företagen i energibranschen har 42 svarat på enkäten och 21 
lämnat analysresultat. Av de 59 företagen i massa- och pappersindustrin har ett 
fyrtiotal svarat och 13 har lämnat analysdata. I den träbearbetande industrin har 16 
av 22 företag svarat på enkäten och 5 lämnat analysdata. Dessa uppgifter är 
huvudsakligen enstaka analyser, och endast ett fåtal uppsättningar av data för en 
anläggning under en längre tidsperiod har erhållits. Endast ett par-tre uppgifter om 
PAH och några uppgifter om cesium-137 finns med i underlaget. 
 
Det kan konstateras att omfattning och kvalitet i svaren varierat mycket: 
• Vissa stora anläggningar har en uppföljning med täta intervall för sin egen del 

och i några fall har det varit möjlig att ta del av deras sammanställningar. 
• Där askan inte nyttiggörs finns oftast ingen kvalitetskontroll, och därmed 

mycket få uppgifter om askans sammansättning eller egenskaper. 
• Några anläggningar tar samlingsprover för året, några tar ett prov, som i brist 

på närmare upplysningar, antas vara ett stickprov under året. 
• Kopplingen mellan en askanalys som är några år gammal och den aktuella 

blandningen av bränslen är osäker. 
• Det kan finnas relativt mycket information på sina håll men den har inte 

sammanställts och det finns andra arbetsuppgifter som prioriteras av 
anläggningsägaren. 

• Några bland de företag som kontaktats uppgav att de inte ville göra resultaten 
av deras omfattande askanalyser allmänt tillgängliga. 

 

Resultaten i enkäten 

Energibranschen 
I Tabell 8 sammanställs uppgifter från dels anläggningar som återför all eller en 
del av flygaskan, dels anläggningar som eldar rena trädbränslen men inte återför. 
Ett fåtal uppgifter har mottagits om bottenaskans sammansättning: tre om 
bäddsand, vilken inte är intressant för askåterföring, två uppgifter om bottenaskan 
för rosterpannor (ett medelvärde anges i Tabell 8) samt en uppgift om en 
pulverpanna. 
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Tabell 8. Koncentrationen i mg/kg av de oorganiska spårämnena i askan från 
energiföretagens pannor. I tabellen, liksom i samtliga tabeller i detta avsnitt, har 
som bakgrundsinformation angetts Skogsstyrelsens riktvärden för aska som skall 
spridas i skogsmark. 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn 
Riktvärden 30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 

7000 
Anläggningar som återför (flygaska) 
Medelvärde 7 265 12 30 96 0,3 22 65 21 1 715 
Lägsta värde 1,7 168 6 17 49 0,1 10 30 10 7301 
Högsta värde 24,6 500 28 56 210 0,4 41 117 36 3 400 
Anläggningar med enbart träbränsle (flygaska) 
Medelvärde 23 280 9 824 105 0,7 384 93 42 1 394 
Lägsta värde2 2,6 262 3 32 29 0,1 7 17 10 420 
Högsta värde2 1343 297 33 1804 306 2,75 1004 386 106 3 130 
Bottenaskor från rent träbränsle 
Rosterpannor5 9 - 1 52 92 0,07 19 14 18 538 
Pulverpanna u d6 84 12 31 40 u d6 21 38 26 580 
Anläggningar i Elforsks sammanställning (Gode, 2001), enbart flygaska 
Medelvärde 19 282 11 97 135 0,7 51 111 23 1 624 
Lägsta värde 1 197 0,2 14 19 0,02 3 7 3 22 
Högsta värde 140 390 49 1 280 301 1,2 620 555 54 7 000 
Sammanställningen i Ramprogram Askåterföring (Nilsson och Steenari, 1996) 
Medianvärde 8 269 7 50 135 0 31 81 52 1 082 
Lägsta värde 0,2 100 0,2 16 14 4 17 4 46 14 
Högsta värde 450 650 78 1 600 930 1 300 4 100 2 500 69 10 000 
Amerikanska biobränsleanläggningar (McGinnis m fl, 1995) 
Medelvärde 112 250 14 59 146 0,08 39 172 - 1 354 
Lägsta värde 2 19 0,4 5 14 0,05 0,1 7 - 34 
Högsta värde 638 1117 83 267 504 0,45 233 3 155 - 13 000 
  
Fotnot till Tabell 8: 
1 Ungefär hälften av analysvärdena ligger under minimivärdet i Skogsstyrelsens meddelande. 
2 Uppgifterna från några anläggningar har bestått av medelvärde, min- och maxvärden. 
Medelvärdet har använts i medelvärdesbildningen här. Det högsta värdet i medelvärdesbildningen 
här eller i uppgifterna från dessa anläggningar har använts.  
3 Ett enstaka värde mycket högt över alla andra värden, ingår ej i medelvärdesbildandet. 
4 Ett enstaka värde högt över alla andra värden, ingår  i medelvärdesbildandet. 
Det högsta värdet härrör från en anläggning med textilt spärrfilter, alla andra anläggningar har 
elfilter med värden på högst 0,6 mg/kg. 
5 medelvärde för två anläggningar. 
6 u d betyder under detekteringsgränsen. 
 
 
För jämförelsens skull har tre andra uppsättningar av uppgifter inkluderats i 
tabellen: 
• De värden som erhölls 1999 när Elforsk samlade in tillgänglig information om 

sammansättningen på flygaska efter rent trä från ett trettiootal anläggningar 
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• En sammanställning av de värden som var kända för Ramprogram 
Askåterföring (Nilsson och Steenari, 1996), bottenaska och flygaska 

• En amerikansk sammanställning över askan från ett femtiotal anläggningar 
som eldar träbränslen runt de stora sjöarna (McGinnis et al, 1995) 

 
Ur tabellen framgår att de flygaskor som återförs ligger under riktvärden för 
tungmetaller från Skogsstyrelsen. De askor som har rena träbränslen som 
ursprung men inte återförs idag ligger också under Skogsstyrelsens riktvärden, 
med några enstaka värden som går utanför. Det finns inte tillräcklig information 
för att orsaken till detta skall kunna utredas. De flygaskor i ingår i denna 
sammanställning är huvudsakligen askor från fluidbäddpannor. De uppgifter som 
finns om flygaskor från rosterpannor är så pass få, och avviker inte heller 
märkbart från fluidbäddaskorna, att de inte redovisas separat. 
 
Spridningen bland de data som erhållits under denna utredning är betydligt mindre 
än spridningen i de uppgifter som samlats in av Elforsk eller de som samman-
ställts av Nilsson och Steenari. Dessa uppsättningar av data innehåller dock 
betydligt fler värden än vad som erhållits i denna utredning. 
 
Noteras kan att koncentrationen kvicksilver (Hg) är låg, utom för ett värde. Detta 
härrör från en anläggning med spärrfilter i stället för det elfilter som är standard i 
alla andra anläggningar. Emissionen av partiklar till luft blir mindre med spärr-
filtret men det innebär också att mer kvicksilver fångas in och återfinns i askan. 
 
Med de få uppgifter som finns om bottenaskors sammansättning är det svårt att 
diskutera trender eller karakteristiska drag. Koncentrationerna av tungmetaller 
ligger tydligt under riktvärdena. Bottenaskan från ena rosterpannan sprids till 
skogsmark, den från den andra deponeras. 
 
Zinkkoncentrationerna (Zn) är ofta nära lägre gränsen eller under denna. I 
bottenaskor är koncentrationen klart under lägre gränsen (ca 500 mg/kg i stället 
för 1 000 mg/kg). Halten zink i analyserna av bäddsand som mottagits ligger 
däremot oftast på ca 1 000 mg/kg. 
 
För några anläggningar finns uppgifter om halter i såväl flygaska som bottenaska 
eller bäddaska. I tabell 9 sammanställs förhållandet mellan halten i flygaskan och 
halten i bäddsanden eller i bottenaskan. Om förhållandet är större än 1, är kon-
centrationen i flygaskan större än den i bottenaskan.  
 
Pannan FB1 har ett slangfilter medan andra har elfilter. Värden i denna tabell 
pekar på att de flesta av dessa oönskade spårämnen ansamlas i flygaskan. För 
vissa pannor finns det undantag, t ex krom och vanadin i rosterpannorna, zink i 
panna FB4 eller krom och nickel i panna FB1. 
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Tabell 9. Förhållandet mellan koncentrationen av spårämnen i flygaskan och den 
i bottenaskan för några pannor vid energiföretag. Ett värde större än 1 betyder 
att halten i flygaskan är större. 
 

As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
Fluidbäddpannor 
FB 1 2,5 - 83 0,8 1,2 -1 0,7 5,9 2 1,2
FB 2 3 - 4 4,3 1,2 -1 3,0 3,4 1,3 2,8
FB 32 10 - 110 1,2 3,3 -1 3,5 32 1,5 1,5
FB 4 4,5 - 14 2,6 1,1 -1 1,9 3,4 2,2 0,6
Rosterpannor 
R13 -1 - 41 0,9 1,1 -1 1,4 9 0,7 4,3
R24 -1 2 4 0,9 3,2 -1 0,4 15 0,3 17
Pulverbrännare 
PB 1 -1 6 2,3 1,8 5,2 -1 2,0 1,8 0,85 3,9
PB 2 4 - 4,3 0,6 1,2 -1 0,8 2,5 0,9 2,3
 
Fotnot till Tabell 9: 
1 Med tillgängliga data är det inte meningsfullt att räkna ut ett förhållande. 
2 Värden beräknade ur årsmedelvärden. 
3 Ur data som tillhandahållits av Elforsk för ett energiföretag. 
4 Data från ett sågverk 
 
 
Endast en uppsättning uppgifter har mottagits för ren torv, se Tabell 10 nedan. För 
jämförelsens skull har infogats i tabellen även enstaka uppgifter som tagits emot 
om aska från kol och avfall.  Detta prov torvaska håller i stort sett riktvärden, 
utom arsenik och vanadin som är på gränsen. Provet kolaska håller inte 
Skogsstyrelsens riktvärden, men det finns inga dramatiska avvikelser utöver 
halten vanadin. I askan från både torv och kol är zinkhalten låg. Den avfallsaska 
för vilka data finns har en höga kopparhalt i bottenaskan och blyhalt i flygaskan. 
 
I Tabell 10 har inkluderats uppgifter för aska från pelletspannor som mottagits 
från ett företag med flera pannor. Vissa av tungmetallhalterna (Cr, Cu, Ni) är 
anmärkningsvärt höga för att askan skall härröra från enbart rent trä. Data för 
inaskade pellets från ett annat företag är mer normala, d v s de motsvarar data för 
ren träaska i t ex Tabell 8. 
 
Uppgifterna från anläggningar som eldar endast returträ sammanställs i Tabell 11. 
Anläggningarna A och B har cyklonaska och elfilteraska, och det högsta värdet 
för koncentrationen av ett ämne redovisas i tabellen. Anläggning C har ett textilt 
spärrfilter, d v s ett s k slangfilter.  
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Tabell 10. Koncentrationen i mg/kg av de oorganiska spårämnena i askan från 
några anläggningar. 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
Riktvärden 30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 

7000
Torv 33 - 0,9 58 37 0,4 51 14 72 117
Torv + spån 15 - 2,4 44 35 0,4 26 28 49 52
Avfall (1 anläggning, stickprov) 
flygaska 40 - 104 175 450 10 20 2170 15 6700
bottenaska 113 - 8 314 3936 0,04 49 450 37 2824
Kol (1 anläggning, stickprov) 
flygaska 29 - 1 198 121 0,6 71 118 341 204 
Pelletspanna vid ett företag 
Inaskat prov 13 - 0,7 84 87 ud1 17,5 40 18 1280 
Pelletspannor vid ett annat företag 
Medelvärde 41 - 9 368 575 0,1 395 36 7 17 
Lägsta värde 2 - 7 76 128 0,1 30 9 13 8 
Högsta värde 100 - 31 2360 1780 0,2 1030 85 21 84 
Fotnot till Tabell 10: 
1 ud betyder under detekteringsgränsen. 
 
 
Tabell 11. Koncentrationerna (mg/kg) av de oorganiska spårämnena i askorna 
från pannor där endast returträ eldas (A-C) alt blandat med RDF1 (anläggning 
D), enstaka uppgifter. Pannorna i A och B är rosterpannor och de i C och D är 
fluidbäddpannor. 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
Riktvärden 30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 

7000
Flygaska eller rökgasreningsprodukt 
A2 990 - 36 120 380 4,7 35 1500 80 19000
B2 309 - 112 744 213 15 64 11800 48 37100
C3 231 - 42 703 6100 2,9 201 3120 61 8660
D4 25 - 50 230 5100 1,1 110 2000 - 4300
Bottenaska 
A 61 - 0,8 84 190 0,04 33 97 38 1500
B ud5 - 0,2 349 178 ud5 88 3300 65 370
C 97 - 2,4 402 5970 ud5 58 682 38 3510
D4 0,002 - 0,7 57 12000 ud5 56 44 - 1600
Fotnot till Tabell 11: 
1 RDF betyder Refuse Derived Fuel, eller ett bränsle tillverkat ur avfall, oftast som pellets. 
2 I rökgasreningen ingår såväl cyklon som elfilter. 
3 Slangfilter 
4 Elfilter och slangfilter, blandning av returträ och RDF. 
5 under detekteringsgränsen 
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Överlag är det inte lämpligt att sprida aska från returträ till skogsmark. Värden för 
grundämnena i Skogsstyrelsens rekommendationer är oftast, men inte alltid över 
riktvärden. Ibland är halterna väsentligt över riktvärden, t ex för provet från 
anläggning B med 12 g bly och 37 g zink per kg flygaska, ibland är halterna inte 
särskilt höga, t ex för vanadin. Fördelningen mellan tungmetallerna beror på 
anläggningen: 
• zinkhalterna i flygaskan är höga vid A och B (rosterpannor) men lägre vid C 

och D (fluidbäddpannor) 
• blyhalten är väsentligt högre vid B än vid A (bly och zink följs alltså inte åt) 
• kromhalten är lägre vid A och D än vid B och C 
• kopparhalten är väsentligt högre vid C och D än vid A och B. 
 
Med förbehåll för det begränsade statistiska underlaget skulle detta innebära att 
kvaliteten hos returträ och dess halter av oönskade ämnen varierar mellan 
anläggningarna. I viss mån förefaller fördelningen mellan flygaska och bottenaska 
bero på pannkonstruktionen. 
 
Observera den höga kopparhalten i såväl flygaska som bottenaska för panna D, 
där RDF, d v s avfall ingår i bränsleblandningen. 
 
Uppgifter från anläggningar där returträ blandas in i träbränsle (bark, skogsflis, 
sågverksrester m m) eller torv sammanställs i tabellen 12. Anläggningarna E, F 
och G eldar ”rent” trä som flis eller spån med returträ. Anläggningarna H och J 
eldar en blandning av rent trä och torv tillsammans med en mindre del returträ. 
 
I ett fall (flygaskan F i Tabell 12) innebär inte inblandningen av returträ att 
riktvärden överskrids. I de andra fallen överskrids ett riktvärde eller fler 
riktvärden. I några fall är det höga halter: 47 g/kg zink i flygaskan E, 10 g/kg zink 
i flygaskan G. 
 
De uppgifter som anläggningarna lämnat ger även möjligheten att sammanställa 
halterna av makronäringsämnen i askan, se Tabell 13 nedan. I allmänhet är 
halterna tillräckligt höga. För magnesium och fosfor är dock askans innehåll lägre 
än riktvärden i nästan hälften av uppgifterna. Returträaskan har överlag lägre 
halter av dessa grundämnen och torvaskan ännu lägre. 
 
För bottenaskorna i Tabell 8 finns inte data som kan inkluderas i Tabell 13.  
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Tabell 12. Koncentrationen i mg/kg av de oorganiska spårämnena i askan från 
anläggningar där returträ blandas tillsammans med andra biobränslen och/eller 
torv i varierande proportioner. 
 

 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
Riktvärden 30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 

7000
Flygaska 
E1 506 - 67 382 980 8,6 64 4000 - 47100
F2 17 - 7 59 48 0,6 42 259 56 1820
G1 340 290 58 230 430 1,9 29 2300 14 10300
H3 195  12 176 224 2,5 47 680 84 7680
J4 59 - 8 105 176 0,9 55 223 52 2184
Bottenaska 
E 234 - 1,2 455 1210 ud5 71 1100 - 2600
G 110 160 0,9 150 510 0,07 33 440 16 2700
H 41 - ud5 300 650 0,02 430 150 52 840
 
Fotnot till Tabell 12: 
1 Rosterpannor med elfilter 
2 Fluidbäddpanna med slangfilter 
3 Rosterpanna, okänd rökgasrening 
4 Fluidbäddpanna med elfilter 
5 under detekteringsgränsen 
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Tabell 13. Koncentrationen i g/kg av de fyra makronäringsämnena kalcium, 
magnesium, kalium och fosfor i askan från olika energianläggningar. 
 
 Ca Mg K P 
Riktvärden 125 20 30 10 
Anläggningar som återför askan (3 anläggningar, flygaska) 
Medelvärde 157 16 29 6,6 
Lägsta 78 7 10 3 
Högsta 275 26 55 13,4 
Anläggningar som eldar rena träbränslen (5 anläggningar, flygaska) 
Medelvärde 143 19 50 10 
Lägsta 105 14 42 6,6 
Högsta 190 24,5 59 12 
Anläggningar i Elforsks sammanställning (flygaska) 
Medelvärde 148 20 55 10 
Lägsta 48 8 13 1,4 
Högsta 285 37 126 26 
Sammanställningen i Ramprogram Askåterföring 
Median 170 19 42 9 
Lägsta 14 0 7 1 
Högsta 549 67 150 27 
Amerikanska träindustrier (McGinnis, 1995) 
Medelvärde 174 15 52 6 
Lägsta 16 2 3 0,02 
Högsta 361 55 244 17 
     
Torv1 71 8,4 11,6 0,9 
Torv + spån1 233 64 6,4 4 
     
Bara returträ (3 anläggningar, flygaska) 
Medelvärde 127 21 20 3 
Lägsta 97 13 16 -2 
Högsta 175 34 24 -2 
Blandningar av returträ med träbränsle och torv (2 anläggningar, flygaska)2 
Medelvärde 148 14 46 9,6 
 
Fotnot till Tabell 13: 
1 En enda anläggning 
2 För få uppgifter för att det skall vara meningsfullt att ange lägsta och högsta värde. 
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Massa- och pappersindustrin 
För sulfatmassabruken (14 svar av 22 bruk) finns sex svar med analysdata för 
askan, varav fyra med oorganiska spårämnen. Uppgifterna som har sammanställts 
i tabellen nedan är isolerade uppgifter för tre bruk (i samtliga fall, rosterpannor). 
Analysdata för ett fjärde bruk är inte konsistenta, troligen på grund av analysfel, 
och ger upphov till frågor som inte kan besvaras, varför de uteslutits. För 
jämförelsens skull har några litteraturdata infogats. 
 
 
Tabell 14. Koncentrationen i mg/kg av oorganiska spårämnen i askan från 
barkpannorna vid några sulfatmassbruk. 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
Riktvärden 30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 

7000
A, flyg 2,6 - 20 0,35 110 0,3 35 64 - 4900
B, flyg 5,4 - 84 64 66 ud5 86 89 45 3330
B, botten 2,5 - 0,5 80 35 0,4 17 5,4 24 610
C, flyg1 3,82 - 12 44 96 0,42 2803 70 4623 3925
C, botten1 5,4 - 5 60 99 0,072 85 39 64 4060
     
Lövholmen4 200 - 7 88 114 ud 87 98 145 2968
Frövi6 10  7 162 114 0,4 64 186 61 1210
 
Fotnot till Tabell 14: 
1 medelvärde för två prover med två års mellanrum 
2 andra värdet under detekteringsgränsen 
3 Ena året var nickelhalten 452 mg/kg och vanadinhalten 892 mg/kg, andra året var värdena mer 
normala, 109 resp. 33 mg/kg.. 
4 uppgifter från Aunes (Aunes, 1995) 
5 under detekteringsgränsen 
6 BFB-panna, uppgifter från Windelhed (Windelhed, 1998) 
 
 
Bränslet i dessa tre bruk är bark (B), bark, flis och sågverksrester (A, C), Bruken 
A och C stödeldar med olja. 
 
Det är utomordentligt vanskligt att över huvudtaget dra några slutsatser från detta 
material, dels på grund av att data är få, dels på grund av den stora variationen. 
Det är omöjligt att veta om askornas sammansättning är typisk. Halter i askan som 
avviker från Skogsstyrelsens riktvärden är kadmium och nickel i flygaskan från 
Bruk B (rent barkbränsle) samt nickel och vanadin i bruk C (stödeldning med 
olja). Notera att zinkhalten förefaller vara konsekvent högre än i energiföretagens 
aska. 
 
Bruk A har värderat det maximalt möjliga bidraget från oljan till sin askas 
innehåll av oorganiska spårämnen: för de flesta grundämnen i tabellen är det högst 
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20 %, oftast betydligt lägre, utom för krom som borde ge ett bidrag på 3 mg/mg 
till flygaskans 0,35 mg/kg. Askans halt av tungmetaller ligger f ö under 
Skogsstyrelsens riktvärden. 
 
Bland sulfitmassabruken har fyra av sex svarat, varav tre med analysdata, vilka 
återges i tabell 15. Här är det också mest frågan om enstaka data med osäker 
representativitet, utom för bruk F där medelvärdet över fem år förefaller vara 
representativt för de prover som tagits under denna period. 
 
 
Tabell 15. Koncentrationen i mg/kg av oorganiska spårämnen i askan från 
barkpannan vid tre sulfitmassabruk. 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn 
Riktvärden 30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 7000 
D1 ud5 - 1 1,4 28 ud5 11 ud5 20 410 
E, flyg2 4,5 - 4,2 73 38 ud5 62 30 - 624 
E, botten3 2,3 - 0,2 34 95 0,25 33 1,9 - 115 
F4 ud5 160 6 98 87 ud5 57 69 29 776 
 
Fotnot till Tabell 15: 
1 Blandaska 
2 Flygaska, ett prov 
3 Bottenaska, medelvärde för en provtagningskampanj 
4 Fluidbäddpanna, medelvärde över fem år 
5 under detekteringsgärnsen 
 
 
Inga mätvärden höjer sig över Skogsstyrelsens riktvärden. Man kan även 
konstatera att zinkhalten är mycket låg, i motsats till askan från sulfatbrukens 
barkpannor.  
 
Inom gruppen av företag som tillverkar mekanisk massa har varken CTMP-bruk 
eller slipmassabruk lämnat några analyser.  Fyra av fem TMP-bruk har lämnat 
analysdata. Bränslesammansättningen och typ eller typer av panna varierar dock 
från bruk till bruk. I tabell 16 återges en sammanställning av medelvärden för de 
data som mottagits. 
 
Bränslen till dessa pannor är blandningar: bark, träflis, sågverksrester, fossila 
bränslen, returträ, returpapper, slam (bioslam, fiberslam, avsvärtningsslam, etc). 
Sammansättningen hos askorna i tabellen skiljer sig inte på något markant sätt 
från andra bioaskors. De avvikelser från Skogsstyrelsens riktvärden som kan 
iakttas kan, enligt uppgifter från anläggningarna, troligen förklaras: 
• En hög halt bly och zink i flygaskan orsakas troligen av en inblandning av 

RT-flis. 
• En hög halt koppar beror troligen på den blåa tryckfärgen från returpapper, 

vilket bekräftas i viss utsträckning av data för kopparhalten i 
avsvärtningsslammets aska. 
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Tabell 16. Koncentrationen i mg/kg för oorganiska spårämnen i askan från 
barkpannor vid TMP-bruk. 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn 
Riktvärden 30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 

7000 
Flygaskor  
G 9 - 3 16 48 0,3 28 40 - 2020 
H 21 231 8 44 91 0,85 52 59 36 3540 
J 12 - 19 70 117 0,6 54 178 41 3337 
K - - 3 44 374 - 44 74 - 795 
K1 - - 8 63 454 - 47 584 - 1833 
L2 25 - 1,3 118 530 0,2 78 79 33 604 
Bottenaskor 
G 4 - 0,5 39 66 0,07 16 14 - 363 
H ud4 48 ud4 37 31 ud4 15 9 24 89 
K - - ud4 57 390 - 71 48 - 317 
Slamaska 
avloppsslam - - 0,8 21 68 - 9 11 - 126 
DIP-slam3 - - ud4 9 218 - 8 14 - 96 
 
Fotnot till Tabell 16: 
1 Medelvärde för de år då RT-flis ingått i bränslesammansättningen. 
2 Anläggningen uppger att höga kopparhalten beror på att returpapper ingår i bränslet 
3 DIP-slam, d v s avsvärtningsslam 
4 ud betyder under detekteringsgränsen 
 
 
I de två återstående kategorierna av massa- och pappersbruken (returfiber, 
ointegrerade pappersbruken) finns ett fåtal fastbränslepannor där inköpt flis och 
egna restprodukter utgör bränslet. De uppgifter som mottagits om askans 
sammansättning återges i tabell 17 nedan. 
 
Tabell 17. Koncentration i mg/kg för de oorganiska spårämnena i aska från 
fastbränslepannorna vid returfiberbruken och ointegrerade pappersbruken. 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
Riktvärden 30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 7000
M, botten 3,2 235 ud2 76 72 ud2 26 9 23 292
N, blandad 4,6 260 4,7 21 68 0,1 20 80 13 960
O, botten1 0,7 66 0,3 35 36 ud2 5,5 2,4 5,3 210
 
Fotnot till Tabell 17: 
1 Produktionssspill, d v s papper 
2 ud betyder under detekteringsgränsen 
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Dessa enstaka analysvärden ligger under riktvärdena för tungmetaller från 
Skogsstyrelsen. Zinkhalterna är överlag låga.  Några äldre analyser för anläggning 
O visar höga kopparhalter. 
 
Då de uppgifter som erhållits från massa- och pappersindustrin för det mesta 
utgörs av enstaka analyser och variationerna är ganska stora är det inte 
meningsfullt att sammanställa dem grupp för grupp för makronäringsämnena, 
kalcium, magnesium, kalium och fosfor. De är för få och bränslen för varierande 
för att någon statistik skall kunna utföras. För fullständighetens skull återges de 
för alla bruken i Tabell 18. Medelvärdena uppfyller eller uppfyller nästan 
Skogsstyrelsens riktvärden utom för fosfor. 
 
Tabell 18. Koncentrationen i g/kg för makronäringsämnen i aska från askor i 
massa- och pappersindustrin. 
 
 Ca Mg K P
Riktvärden 125 20 30 10
Flygaskor 213 23 29 8
Minsta värde 57 8 5,5 0,1
Högsta värde 256 51 79 21
Bottenaskor 139 16 28 7
Minsta värde 48 4 9 2
Högsta värde 297 30 49 17
 

 

Den träbaserade industrin 
Fem träbaserade industrier har lämnat analysdata (varav en partiell uppsättning). 
Samtliga anläggningar är rosterpannor. Halterna av spårämnen framgår av Tabell 
19 och halterna av makronäringsämnen av Tabell 20. 
 
Tabell 19. Koncentrationen i mg/kg av de oorganiska spårämnena i flygaskan 
från den träbaserade industrin. 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn 
Riktvärden 30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 7000 
Flygaska           
A-D 4 215 4 40 122 ud1 22 24 11 239 
Sågverk E 22 550 100 52 320 4 16 490 6 45 300 
Bottenaska           
Sågverk A ud1 150 0,1 41 100 ud1 27 36 16 240 
Sågverk E ud1 260 24 60 100 0,2 36 33 20 2 670 
 
Fotnot till Tabell 19: 
1 ud betyder under detekteringsgränsen 
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Tabell 20. Koncentrationen i mg/kg av makronäringsämnen i flygaskan från den 
träbaserade industrin. 
 
 Ca Mg K P
Riktvärden 125 20 30 10
A-D 104 8 28 3
Lägsta värde 34 4 11 1,6
Högsta värde 257 15 61 6
Sågverk E 44 4 256 3
 
 
Fem av sex flygaskor har en sammansättning som är ganska lik vad gäller 
spårämnena, varför det inte föreföll meningsfullt att ange lägsta och högsta värde 
för dessa i Tabell 19. Halterna är relativt låga, utom bly och zink som är betydligt 
lägre än de i Tabell 8. En flygaska skiljer sig emellertid väsentligt från de andra: 
bly och kadmium är över gränsen, och zinkhalten är väsentligt högre än riktvärdet. 
Kaliumhalten är också ovanligt hög. Det kan noteras att halterna av spårämnen i 
bottenaskan från denna panna ligger innanför riktvärden. Beskrivningen av 
bränslet skiljer sig dock inte från den för de övriga anläggningarna: bark, flis, 
sågspån. 
 
Överlag är koncentrationerna av makronäringsämnena relativt låga i jämförelse 
med riktvärdena. Högsta värdet i tabellen för A-D industrierna härrör från en och 
samma anläggning som eldar mest lövträd. Geografiska läget för de övriga bland 
A-D gruppen är sådant att de sannolikt använder mest barrträd i sin produktion, 
vilket torde återspeglas i bränslets sammansättning. Dessa indikationer bekräftas 
inte av uppgifter i en dansk undersökning, Tabell 21. 
 
 
Tabell 21. Koncentrationen i mg/kg av makronäringsämnen i askan från 
trädbränslen i en dansk studie (Kofman, 1987). 
 
 Ca Mg K P
Riktvärden 125 20 30 10
Barrträd 243 26 96 16
Lövträd 290 18 76 13
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Cesium och polyaromatiska föreningar 
Endast tre uppgifter om innehållet av polyaromatiska föreningar (PAH) har tagits 
emot, varav en från en avfallsförbränningsanläggning. I den senare analysen låg 
samtliga halter i EPA 1615 under detekteringsgränsen 0,2 mg/kg aska. För ett 
fjärrvärmeföretag var EPA 16 värdet 1,0 mg/kg. Ett massa- och pappersbruk 
lämnade den tredje analysen för sin fluidbäddpanna: 
• 0,05 mg/kg TS cancerogena PAH i såväl flygaska som bottenaska 
• ca 0,9 mg/kg TS övriga PAH i båda askor. 
 
Riktvärdet i Skogsstyrelsens rekommendationer är 2 mg/kg PAH. De värden som 
mottagits ligger alltså under riktvärdet. 
 
För cesiumhalten har sex uppgifter tagits emot, alla utom en för massa- och 
pappersbruk på den norrländska kusten. Gränsvärdet i SSI:s skrift är 5 000 Bq/kg. 
Ett energiföretag lät 1997 bestämma cesiumhalten i sin aska: resultaten var i 
intervallet 6,1 - 8,7 kBq/kg. Uppgifterna från massa- och pappersbruken är 
följande: 
• Under 1997 och 1998 utfördes 24 bestämningar för bruk A, tre av dem gav 

värden över 5 000 Bq/kg och medelvärdet var 2 185 Bq/kg. Flygaskan 
innehåller mer cesium-137 än bottenaskan. 

• Under 1999 bestämdes cesiumhalten vid askdeponin i bruk B: 1 570 Bq/kg. 
• Nya mätningar gjordes av bruk C under våren 2002: medelvärdet för 

flygaskan var 2 400 Bq/kg i medelvärde och för bottenaskan 730 Bq/kg. 
• Vid bruk D gjordes en bestämning 1998: 2 042 Bq/kg i bottenaskan och 

6 847 Bq/kg i flygaskan. 
• Vid bruk E var halten ca 2 500 Bq/kg vid en bestämning 1998. 
 
 
Uppgifterna är på långt när inte tillräckliga för några slutsatser om cesium-
innehållet eller innehållet av organiska komponenter skulle generellt diskvali-
ficera några kvantiteter aska från spridning i skogsmark. Det kan finnas 
anledningar att göra en fördjupad studie för att få större klarhet.   
 
Trots bristen på kvantitativa uppgifter kan det konstateras att flera av massa- och 
pappersbruken norr om Mälardalen uppgav cesiumhalten som ett betydande 
hinder för spridning av askan till skogsmark. De få data som finns antyder att 
koncentrationen cesium är högre i flygaskan än i bottenaska och bäddaska. 
 

                                                 
15 EPA 16, de sexton polyaromatiska föreningar som bestäms i den analys som föreskrivs av US 
EPA, d v s amerikanska Environmental Protection Agency. 
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Diskussion 

Behovet av aska för återföring 
Skogsstyrelsen uppskattar att skogsbränsle (GROT) tas ut på ca 32 000 ha per 
år16, om ett medelvärde tas på uppgifter för två år (Gustafsson m fl, 2001). Detta 
motsvarar ca 5 000 GWh i bränslevärde, enligt samma källa.  Med nyckeltalen i 
Tabell 1 skulle detta innebära 25 à 50 000 t aska (botten- och flygaska). 
 
Enligt Svenska Trädbränsleföreningens statistik för 2000 var den svenska 
produktionen 21 693 GWh fördelat på: 
• Bränsleflis och bränslekross, 8 951 GWh 
• Spån och bark, 8 586 GWh 
• Förädlat bränsle (pellets, briketter, pulver), 4 156 GWh 
 
Om allt bränsleflis och bränslekross är GROT, d v s hyggesavfall, skulle det 
innebära en återförbar mängd på 45 à 90 000 t aska. 
 
Produktionen av trädbränslen 2001 var 22 479 GWh (Hogfors, 2002) med små 
förändringar i fördelningen mellan bränslefraktionerna, viket skulle motsvara 96 à 
200 000 t/a träaska.  
 
Återföring av aska sker idag till 2 000 – 4 000 ha per år, varav hälften i Skogs-
styrelsens regi inom ramen för vitaliseringsgödslingen. Om askspridningen sker i 
enskild regi uppskattas givorna vara ca 3 t/ha17. Om den sker i Skogsstyrelsens 
regi är givorna 2 t aska och 2 t kalk per ha. Det innebär att 5 000 till 10 000 t aska 
sprids idag till skogsmark som en återföringsåtgärd. 
 
Behovet av aska är emellertid 64 000 till 96 000 t per år, om man utgår från 
siffran 32 000 ha/a och givor på 2-3 t/ha. 
 
Svaren i denna enkät omfattar ca 10 000 t aska från energianläggningar som 
sprids till skogsmark. Därtill kommer en okänd kvantitet  från massa- och 
pappersbruken och ca 1 100 t från träbaserade industrin. 
 
Återförda kvantiteter aska som inte ingår i föreliggande underlag är: 
• Ca 1 100 t i Västra Götaland skogsvårdsområde (Olsson, 2002) 
• Ca 6 000 t i Skåne och Kopparbergs län (Fransman, 2002) 
• Ca 1 100 t i Dalarnas län (Liss, 2002) 
 

                                                 
16 Under 2000 anmäldes uttag av skogsbränsle på knappt 30 000 ha. 
17 Räknexemplen i t ex Skogsstyrelsens rekommendationer ger givor på 1,5 – 2 t/ha i stället för 
dessa 2-3 t/ha när hänsyn tas till uttaget av näring från skogsmarken. 
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Förekomsten av återförbara askor 

Energibranschen 
Vägledande för valet av företag till vilka enkäten skulle ställas var att de stora 
förbrukarna av biobränslen skulle ingå och att den geografiska spridningen skulle 
vara tillräckligt stor. Urvalets tyngdpunkt ligger alltså på stora anläggningar med 
en årsproduktion av energi över 100 GWh. Flera mindre anläggningar, i 
intervallet 25-100 GWh i Naturvårdsverkets NOx-lista, ingår men mycket få 
anläggningar under 25 GWh. 
 
Svaren från energiföretag och anläggningar på enkäten i denna utredning 
motsvarar (se Tabell 3): 
o 7 872 GWh trädbränsle av 10 209 GWh i FVF:s statistik (77 %) 
o 1 952 GWh pellets och briketter av 3 710 GWh i FVF:s statistik (53 %) 
o 9 824 GWh trädbränsle (inkl pellets) av 13 919 GWh i FVF:s statistik 

(71 %) 
o 1 968 GWh returträ av 1 310 GWh i FVF:s statistik (150 %) 
 
Underlaget täcker delar av biobränsleförbrukningen, och därmed delar av 
produktionen av aska. Ett fåtal stora anläggningar tillfrågades inte och vissa av 
dem som tillfrågades har inte svarat. De små anläggningarna är proportionellt sett 
underrepresenterade såväl i urvalet som i svaren, t ex gruppen av mindre 
anläggningar i Småland (Bengtsson, 2002). 
 
För de anläggningar som ingick i denna utredning finns att tillgå 56 000 t aska 
efter obehandlade träbränslen, d v s askor som av sitt ursprung och av sin 
sammansättning att döma är återförbara (se Tabell 8 och 13). I denna uppskattning 
görs ingen skillnad mellan botten- och flygaskor. Ur dessa sprids ca 10 000 t. För 
de 22 000 t som används av Econova ställer detta företag krav, enligt uppgifts-
lämnare vid anläggningar, på att sammansättningen skall uppfylla riktvärden i 
Skogsstyrelsens rekommendationer. På sikt skulle denna post kunna bli tillgänglig 
för återföring. 
 
Om de uppgifter som tagits emot i denna utredning räknas om proportionellt för 
hela FVF:s förbrukning av träbränslen borde det finnas ca 80 000 t återförbar 
träaska (56 000 t i utredningens 71 % av totala energiproduktionen), bottenaskor 
som flygaskor. 
 
Vid genomgången av underlaget kan en iakttagelse göras. De energiföretag där 
aska återförs producerar ofta minst 1 000 t/a aska, medan anläggningar med en 
lägre produktion, 2 – 300 t och mindre deponerar oftast. Då ÅF-Energikonsult 
utfört utredningar åt anläggningar har det konstaterats att den ekonomiska bryt-
punkten för behandling av askan är ofta ca 2 000 t/a (Thege, 1998, Nordström, 
1998), under vilken kvantitet kostnaderna blir väsentligt högre än vad som brukar 
anges. Orsaken till detta är att i industriella sammanhang är de flesta askflöden 
mycket små. Även minsta maskinutrustning är ofta för stor och skalekonomin 
uteblir. 
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Till dessa kvantiteter ren bioaska kan tänkas tillkomma blandaskor, om de senares 
lämplighet kan visas genom ett kvalitetsprogram och analyser. 
 

Massa- och pappersindustrin 
Det är relativt lätt att sammanställa askornas mängder och öde för massa- och 
pappersindustrin då dessa uppgifter finns i Naturvårsverkets årliga utsläpps-
statistik. Energiuppgifter kan hämtas från NOx-listan. Det blir svårare för de 
anläggningar där barkpannan har outsourcats eller finns i ett fristående företag. 
 
Nyttiggjord energi år 2000 är 12 717 GWh vilket ger upphov till 266 502 t aska. 
Egentligen bör man lägga till ca 5 000 t aska från outsourcade eller fristående 
pannor som inte finns i utsläppsstatistiken. Av dessa ca 266 000 t aska nyttiggörs 
74 700 t. En betydande del av den totala bränsleförbrukningen är trädbränsle i 
någon form. Eftersom en del av barken är internt bränsle syns barken inte helt ut i 
Svenska Trädbränsleföreningens statistik. Alla massa- och pappersbruk kan dock 
inte likställas. 
 
Barkpannorna vid sulfatmassabruken eldar mest bark med tillskott av externa 
trädbränslen. Askan, ca 77 000 t, deponeras för det mesta. Av de analysuppgifter 
som mottagits att döma borde all aska a priori vara möjlig att spridas i skogsmark. 
En reservation måste dock göras för att dataunderlaget trots allt är litet och för de 
okända konsekvenserna som en ökad inblandning av fiberslam eller kemslam i 
bränslen kan medföra. 
 
Gemensamt för sulfatbruken är att energin till processerna produceras ur råva-
rorna i sodapannorna. Där faller en annan restprodukt, grönlutslammet, som i stor 
utsträckning innehåller näringsämnena i den ingående veden. Idag deponeras i 
huvudsak ca 220 000 t grönlutsslam med en torrhalt på ca 50 %. Dessa kvantiteter 
skulle kunna vara tillgängliga, om innehållet av oorganiska spårämnen som tung-
metaller inte diskvalificerar dem. Grönlutsslammet består dock huvudsakligen av 
kalciumkarbonat. Stoftet från sodapannorna (flygaskan) brukar föras tillbaka till 
kemikalieåtervinningen. 
 
På lång sikt kan tillgången till grönlutsslam påverkas av två förlopp. Den ena är 
utvecklingen av svartlutsförgasningen vilken gör sulfatbruken till netto-
producenter av energi. Vilken inverkan detta har på restproduktens eller askans 
sammansättning är okänt för oss. Den andra är utvecklingen av en kemisk njure i 
KAM-programmet (Kretsloppsanpassade massafabriken), vilket kan tänkas leda 
till att de mineraliska näringsämnena faller i en annan restprodukt. I det samman-
hanget kan f ö noteras forskningsarbeten kring behandlingen av grönlutsslammet 
inför återföring av detta till skogsmark (Larsson, 2002). 
 
Barkpannorna vid sulfitmassabruken eldar ett bränsle som är sammansatt ungefär 
som vid sulfatbruken. Andelen nyttiggjord aska (ca 20 000 t) är dubbelt så hög 
som för sulfatmassbruken, 17 % i stället för 8 %, men statistiska underlaget är 
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litet. En del av dessa 20 000 t borde vara lämplig att återföras, och det görs redan 
av Nymölla. 
 
Bränslet i barkpannorna vid bruken som tillverkar mekanisk massa är mer 
varierat. Förutom egna restprodukter såsom bark eller slam köps energin utifrån: 
kol, RT-flis, trädbränslen, olja, gas. Askan, ca 158 000 t för TMP-bruken, ca 
7 000 t för CTMP-bruken och ca 200 t för slipmassbruken, kan därför förväntas 
ha en varierande sammansättning. En del av dessa askor kan vara lämpliga att 
återföra, en del har kanske för höga värden av störande ämnen. Denna del av 
massa- och pappersindustrin har också den högsta andelen nyttiggjord aska, ofta i 
geotekniska användningar. 
 
Återstående bruk, returfiberbruken och ointegrerade pappersbruken, representerar 
endast ca 3 000 t/a aska. Av data i Tabell 17 att döma bör det mesta av denna aska 
vara återförbar. 
 

Den träbaserade industrin 
Svaren från industrierna i denna utredning motsvarar ca 879 GWh, d v s ungefär 
hälften av de ca 1 750 GWh som är representerade i Naturvårdsverkets NOx-lista 
för 2000. Den träbearbetande industrin (sågverk) förbrukar 9 400 GWh träd-
bränslen, bl a i egna pannor, enligt Skogsstyrelsens statistik för trädbränslen. 
 
Underlaget i denna utredning representerar alltså ungefär en tiondel av den trä-
baserade industrins biobränsleförbrukning och därmed också troligen ungefär en 
tiondel av den producerade askan. Eftersom svaren summerades till ca 11 000 t 
kan askproduktionen i denna bransch uppskattas till ca 100 000 t. Om nyckeltalen 
i Tabell 1 används kan askproduktionen för 9 400 GWh uppskattas till 20 000 – 
90 000 t aska per år, vilket stämmer ganska väl överens med siffran 100 000 t/a. 
 
Idag återförs ca 1 100 t/a aska av träindustrins anläggningar i denna studie. 
 
I princip borde all aska som faller vara återförbar om ingen åtskillnad görs mellan 
bottenaska och flygaska. Det kan dock finnas anledning att fråga om allt som 
eldas alltid är obehandlat produktionsspill eller bark, då analysvärden för 
sågverk D i tabell 19 avviker från andra företags värden. 
 
Kommentarer som bör framföras i detta sammanhang är: 
• De flesta anläggningarna i denna utredning är jämförelsevis små med endast 

ett par-tre företag som producerar över 1 000 t/a, och de som inte är på NOx-
listan är ännu mindre. Det kan vara relativt kostsamt att behandla aska i denna 
skala. 

• Det är mest frågan om rosterpannor med dessa små effekter, vilket innebär att 
andelen flygaska är relativt låg, 15-50 %. 

• Flera anläggningar recirkulerar flygaskan och tar bara ut bottenaska. 
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Blandningar av bränslen 
Bränslen blandas i rätt stor omfattning, men det är ofta frågan om likartade frak-
tioner, t ex skogsflis med sågverkrester eller bark, eller Salix, egen barkfraktion 
med inköpt bark, eller träbränslen med torv. Detta diskvalificerar inte automatiskt 
askan från återföringsdiskussioner. 
 
Blandning med avfallsfraktioner som returträ förekommer men det förefaller inte 
vara en konsekvent, allmän åtgärd. Använder man returträ löper man gärna linan 
ut och eldar huvudsakligen detta. Dock konstaterades det att flera anläggningar i 
energibranschen skulle vilja utnyttja mera returbränslen men kan inte därför att 
dessa innehåller ämnen som kan ge driftstekniska problem, t ex hög zink- och 
blyhalt, men även högre klorhalt vilket framgick av någon av de analysuppgifter 
som erhållits i denna utredning. 
 
Uppgifter om mängden returträ går isär: i FVF:s statistik finns 1 311 GWh, medan 
denna utredning och tidigare utredning av beredskapsfrågor fick fram 1 952 GWh. 
Detta innebär att ca 650 GWh rent träbränsle i FVF:s statistik egentligen är retur-
trä. Enligt Sven Hogfors vid Svenska Träbränsleföreningen ingår troligen 
ca 1 000 GWh returträ i föreningens statistik över levererat trädbränsle (Hogfors, 
2002). Svarsfrekvensen i denna förenings insamling av uppgifter är 100 %, men 
returträ ingår inte i föreningens målgrupp. Att upp till ca 1 000 GWh returträ 
ligger utanför Trädbränsleföreningens statistik är ett rimligt antagande (Hogfors, 
2002).  
 
Konsekvensen för askans innehåll av oorganiska spårämnen av att returträ blandas 
in i obehandlade träbränslen är oftast att något analysvärde, eller några värden, 
överskrider Skogsstyrelsens riktvärde. Vilket värde det är varierar, ibland är det 
bly och zink (målat trä, spikar), ibland är det koppar, krom eller arsenik (CCA-
impregnerat trä). Det torde ha sin förklaring i vilken typ av returträ som utnyttjats. 
I Tabell 22 till 24 sammanställs några utländska data som referens. 
 
Uppgifterna i dessa tabeller pekar på halterna av oorganiska spårämnen kan vara 
högre även i obehandlat trä: arsenik, krom och bly i Schweiz, arsenik i USA. 
Schweiziska data för zink är betydligt högre än motsvarande svenska data. I 
amerikanska data har spånplattor marginellt högre värden för bly än amerikanskt 
obehandlat trä. Kreosotbehandlat trä har möjligen högre värden för arsenik medan 
pentaklorfenol har klart högre värden för bly. Rivningsvirke har överlag högre 
värden för alla ämnen utom möjligen nickel och kadmium. Trä som impregnerats 
med CCA-medel har mycket höga värden för krom, koppar och arsenik, vilket är 
logiskt. Zinkhalterna är betydligt lägre i Donovans undersökning än i svenska 
askor. 
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Tabell 22. Koncentration i mg/kg för oorganiska spårämnen i aska från olika 
returbränslen i en schweizisk undersökning (Tobler och Noger, 1994). 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
Riktvärden 30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 

7000
Obehandlat trä  
Flygaska 40 - 50 170 90 - - 1800 - 4400
Bottenaska 10 - ud 140 130 - - 10 - 200
Returträ1  
Elfilteraskan 110 96 490 305 430 ud2 76 53500 - 172500
Cyklonaskan 20 430 93 925 340 ud2 180 11400 - 18000
Bottenaskan 24 405 43 415 920 ud2 175 3300 - 11900
Aska från avfall  
Elfilteraskan 100 - 200- 

600
500 - 
1700

1000-
5000

2-14 200-
300

6000-
12000 

- 13000-
39000

Bottenaskan 3,3 - 0,5-
30

1000-
10000

600-
6000

0,1-
0,8

260-
300

600-
5000 

- 1000-
15000

 
Fotnot till Tabell 22: 
1 Medelvärde för data från två förbränningsanläggningar 
2 under detekteringsgränsen 
 
 
Tabell 23. Koncentration i mg/kg av de oorganiska spårämnena i askan från 
olika träfraktioner i olika pannor 40 kW – 12 MW (Noger m fl, 1996). 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
Riktvärden 
(Skogsstyrelsen)

30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 
7000

Stycketrä - - 1,1 29 376 ud1 37 60 - 522
Skogsflis 
Cyklonaska - - 9,4 43 134 ud1 48 21 - 745
Bottenaska - - 2,7 38 130 ud1 50 8 - 304
Returträ 
Elfilteraska 100 190 460 400 420 ud1 74 50000 150 160000
Cyklonaska 59 300 70 1400 440 0,7 170 6100 260 16000
Bottenaska 17 340 20 470 1200 ud1 8100 2100 170 6900
 
Fotnot till Tabell 23: 
1 under detekteringsgränsen 
 
Returträ kan förväntas ha ett antal olika ursprung, varför halten av det ena eller 
det andra ämnet kan förväntas variera, vilket de också gör i det underlag som vi 
fått. Det kan också konstateras att dessa relativt höga halter dock är låga i absoluta 
tal och endast i undantagsfall överstiger någon eller några gram per kilogram. Om 
zink, bly och kadmium är de enda ämnen som utgör problem och askan skall 
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renas kan det vara naturligt att söka utveckla en termisk reningsprocess där 
ämnenas flyktighet utnyttjas. Om det är koppar, krom eller nickel är det inte lika 
enkelt att föreslå en lämplig åtgärd. 
 
Tabell 24. Koncentration i mg/kg av de oorganiska spårämnena i askan från 
behandlat trä vid en provförbränning i en 18 MW förbränningsanläggning i USA 
(Donovan, 1995). 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
Riktvärden 
(Skogsstyrelsen)

30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 
7000

Amerikanska 
riktvärden1 

41-75 - 39-
85

1200-
3000

1500-
9300

17-
57

420 300-
840 

- 2800-
7500

Obehandlat trä 42-53 - 5,5-
6

12-14 41-46 0,05-
0,08

6-8 29-
35 

- 380-
420

Spånplattor, 
plywood 

22-27 - 7-8 12-15 50-59 0,06-
0,10

6-7 73-
78 

- 530-
510

Kreosot2 51-64 - 5-6 14-17 49-52 0,12-
0,14

8-
10

47-
50 

- 450-
510

Pentaklorfenol3 24-28 - 9-
10

19-23 52-61 0,09-
0,16

9-9 198-
235 

- 540-
590

Rivningsvirke4 78-98 - 7-8 34-39 71-93 0,36-
0,52

7-
10

920-
1010 

- 1420-
1520

Impregnerat5 8570-
9390 

- 11-
12

1710-
1850

2610-
2820

0,03-
0,32

6-8 58-
73 

- 520-
620

 
Fotnot till Tabell 24: 
1 Riktvärdena varierar från delstat till delstat och torde avse i första hand möjligheten att nyttig-
göra, ”beneficial use”. 
2 Trä som behandlats med kreosot 
3 Trä som behandlats med pentaklorfenol 
4 ”C/D wood”, construction and demolition debris, d v s byggavfall och rivningsvirke 
5 Impregnerat med CCA-medel 
 
 
Salix ingår som en mindre del i några stora anläggningars bränsleblandningar i 
denna utredning. I ett fall är kadmiumhalten i flygaska något för hög för att askan 
skall kunna spridas, i ett annat fall är kadmiumhalten under riktvärdet. Inbland-
ning av Salix är alltså inte nödvändigtvis en orsak att inte återföra aska. Observera 
att de anläggningar som tillfrågats i denna enkät är stora sådana.  
 
Förbudet mot deponering av organiskt eller brännbart material kommer sannolikt 
att förändra bilden något. Ett skäl till detta är naturligtvis att avfallet blir ett billigt 
bränsle för befintliga anläggningar. Det har framkommit under samtalen att man 
vid vissa anläggningar planerar för en större andel avfall i bränslemixen i befintlig 
panna. Ett annat är det kan finnas en risk för överetablering med planerade 
nybyggen av avfallspannor: ett antal studeras eller har t o m beslutats som i Borås, 
Jönköping.  Om avfallet inte räcker till är trädbränslen lämpliga ersättnings-
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bränslen då värmevärdet är relativt lika, se f ö (Lindvall, 2002). Redan i dag 
används flis (returträflis eller skogsflis) i mindre mängder. 
 
Å andra sidan förekommer motsatsen: man planerar i vissa anläggningar att 
övergå från blandningar av skogsbränsle med returträ till renare trädbränslen. 
 
En annan trend som kan tänkas förändra den bild som redovisats ovan är inbland-
ningen av biobränslen i fossila bränslen för att öka andelen bioenergi. Andelen kol 
i t ex Öresundskrafts produktion i Helsingborg har minskat och andelen bio-
bränsle ökat under åren.  
 
Vid de flesta bruken finns slam från olika reningsprocesser, s k fiberslam, 
avloppsslam, kemslam m m. Med deponeringsförbudet kan man förvänta sig att 
en större del av detta slam kommer att brännas, t ex i barkpannorna. De få upp-
gifter som erhållits under denna utredning tyder på att konsekvenserna inte blir 
dramatiska för askans återförbarhet. Det är dock ännu inte bevisat. 
 
Konsekvenserna av en inblandning av kommunalt avloppsslam i bränslet torde 
inte vara lika stora för möjligheten att återföra askan till skogsmark18, se 
Tabell 25.  
 
Tabell 25. Koncentrationen i mg/kg av de oorganiska spårämnena i askan efter 
olika slam. Uppgifterna för slam från massabruk och DIP-slam kommer från 
Tabell 16. 
 
 As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
Riktvärden 30 500 30 100 400 3 70 300 70 1000/ 

7000
Kommunalt 
avloppsslam1 

5,5 65 1,4 39 4302 1,2 22 42 18 680

Slam från en 
massafabrik 

- - 0,8 21 68 - 9 11 - 126

DIP-slam3 - - ud4 9 218 - 8 14 - 96
 
Fotnot till Tabell 25: 
1 Uppgifter från (Eriksson, 2001) 
2 Medelvärde viktat efter slamkvantiteter. Det oviktade medelvärdet för alla uppgifterna i 
undersökningen är 390 mg/kg. 
3 DIP = De-inked pulp, d v s avsvärtningsslam 
4 ud, under detetktionsgränsen 
 
Olja används som stödbränsle i många anläggningar. Askhalten är så pass låg att, 
utslaget över ett års produktion, borde det inte automatiskt diskvalificera 
blandaskor från återförbarheten, även om halten vanadin och nickel ökar. För litet 
har kommit fram i denna utredning om blandaskor mellan kol och biobränslen för 
att några slutsatser skall kunna dras 

                                                 
18 Om man bortser från önskan att återföra fosfor till åkermark. 
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Produktionen av askor i Sverige 

Uppskattningar under 1990-talet 
I  bilagan, SOU 1992:91,  till slutbetänkandet av Biobränslekommissionen skrivs 
att: 
 
”Biobränslen, i huvudsak skogsbränslen, motsvarande 60 TWh tillförd energi 
nyttjades i Sverige under 1990. Användandet gav upphov till 200 000 t 
biobränsleaska….” 
 
”Massaindustrin står för 60% av biobränsleanvändningen. Biobränslen är direkt 
och indirekt energikälla för många processer i en massafabrik.... Totalt uppskattas 
mängden grönlutslam till 140 000 t varav ca hälften är biobränsleaska och resten 
kalk. I massafabriker finns också barkeldade pannor för elproduktion, 
uppvärmning och torkning av trädbränsle.” 
 
 
Tabell 26. Produktion av aska och aska tillgänglig för återföring år 1990 enligt 
SOU 1992:91, Bilaga 2, sid 92. 
 
Industri Tillförd 

energi 
(TWh/a)

Total 
askproduktion 

(t/a)

Tillgänglig1 
mängd aska 

(t/a)

Aska som 
innehåller 

torv eller kol 
(t/a)

Massa- och pappersindustrin 
Returlutar 28 70 000 70 000
Bark, spån mm 8 32 000 28 000 4 000
 
Sågverk 7 28 000 24 000 4 000
Övrig industri 1 4 000 4 000
Energi 4 16 000 8 000 8 000
Enskild 
vedeldning 

12 50 000 0

Summa 60 200 000 134 000 16 000
 
Fotnot till Tabell 26: 
1 Tillgänglig för askåterföring. 
 
Observera att i praktiken utgörs askan från returlutar av grönlutslam.  Om 
returlutar inte inkluderas är summan 130 000 t/a producerad aska och 64 000 t/a 
återförbar. Det skulle funnits ca 16 000 t/a som ingick i blandaskor.  
 
Nilsson och Jönsson uppskattade att det 1996 fanns 30-40 000 t/a ren träaska 
(d v s exkl oförbränt, föroreningar och fukt) och det fyrdubbla i form av 
blandaskor, d v s 120-160 000 t/a (Nilsson och Jönsson, 1996). Den 
anläggningsvisa sammanställningen i rapporten tar upp ca 110 000 t aska, vilken 
siffra inkluderar 15-20 000 t aska från avfallsförbränningsanläggningar. 
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Uppskattning utgående från siffror för 1999-2001 
Enligt Energimyndighetens statistik för de senaste åren är förbrukningen av 
biobränslen under 2000 ca 97 TWh, d v s ca 50 % mer än förbrukningen år 1990.  
Användningen för energiändamål är följande: 
o Returlutar i massaindustrin, 39 TWh 
o Massaindustrins övriga biprodukter, ca 7 TWh 
o Sågverkens biprodukter, 10 TWh 
o Biobränslen för elproduktion i övriga industrin, ca 3 TWh 
o Övriga branscher, 0,5 TWh 
o Fjärrvärme, 27 TWh, vilket inkluderar även avfall, tallbecksolja, torv 

varför trädbränsleförbrukningen är ca 15 TWh 
o Enskild vedeldning, 10,5 TWh 
 

Energibranschen 
Om man utgår från uppgifterna i FVF:s statistik och använder nyckeltalen i 
Tabell 1 kan askproduktionen vid de svenska fjärrvärmeföretagen uppskattas till 
ca 203 000 t. Uppgifterna har sammanställts i Tabell 27. Observera att i denna 
uppskattning ingår inte några avfallsaskor. Uppgifterna för kvantiteterna returträ 
har inte korrigerats. 
 
Tabell 27.. En sammanställning över de kvantiteter aska som uppskattas ha 
producerats år 2000 vid energianläggningar i Sverige, utgående från FVF:s 
energistatistik . 
 
Bränsle Tillförd 

energi 
(GWh) 

varav Energi 
(GWh)

Askvolym 
(1000 t) 

Alltså
 (1000 t)

Trädbränslen 13 920 Trädbränsle 10 2091 50-100 

  Pellets 3 7001 7-22 
Returträ 1 2002   1-14 

58-136, säg 
100

Avfall 5 9742   - -
Torv 2 352   14-59 29
Kol 3 745   44-112 74
Summa 27 011    203
 
Fotnot till Tabell 27: 
1 Samma proportion mellan obehandlade träbränslen och förädlade träbtränslen antas gälla för 
elproduktionen som för värmeproduktionen. 
2 Posten övrigt bränsle, 2 000 GWh, har delats upp i 1 200 GWh returträ och ca 500 GWh avfall 
som tillförts avfallspostens 5 474 GWh. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det inom energibranschen troligen produceras 
ca 100 000 t bioaska eller mer för ca 15 TWh tillförd energi, att jämföra med 
uppskattningen 1990 på 16 000 t för 4 TWh. Torv och kol uppskattas tillsammans 
bidra med ca 100 000 t aska till den totala askmängden. 
 
I den delmängd som ingått i studien produceras ca 200 000 t aska som helt eller 
delvis är bioaskor. Av dessa är 56 000 t ”rena” träbränsleaskor. Askor som 
huvudsakligen är kolaskor motsvarar 24 000 t.  
 
Delmängden i studien representerar ca 65 % av den tillförda energin som fast 
bränsle i FVF:s statistik över medlemsföretagen. Extrapoleras siffran 200 000 t 
rakt av borde detta innebära ca 340 000 t för hela FVF-kretsen i stället för de 
203 000 t som erhölls i Tabell 27.  
 
I Ahlgrens och Marklunds rapport till RVF, som huvudsakligen behandlar dioxin-
frågan, finns uppgifter om volymerna aska och rökgasreningsprodukter som pro-
ducerades år 1999 vid avfallsförbränningsanläggningarna i Sverige. I Tabell 28 
återges summauppgifterna. 
 
 
Tabell 28. En sammanställning över kvantiteter av aska som produceras 1999 vid 
avfallsförbränningsanläggningar i Sverige. 
 
 Våt restprodukt 

(1000 t) 
Torr restprodukt 

(1000 t) 
Slagg, bottenaska 372 287 
Flygaska och slam 75 58 

varav flygaska 38 31 
Totalt 447 318 
 
 
Slammet härrör från rökgasreningen och brukar stabiliseras genom att blandas 
med flygaskan innan slam och flygaska deponeras. 
 
Traditionellt förbränns avfall i rosterpannor, men det finns några relativt nya 
fluidbäddpannor vid 6 av de 22 företagen. Det kan konstateras att den tumregel 
som gäller för fördelningen mellan bottenaska och flygaska i rosterpannor, 85 % - 
15 %, stämmer relativt väl för dessa aggregerade mängder: 287 000 t bottenaska 
och 31 000 t flygaska. 
 
Vid de energiföretag som ingick i denna utredning produceras ca 240 000 t aska. 
Stora producenter som inte berörts är SYSAV i Malmö och Renova i Göteborg 
(ca 100 000 t tillsammans). 
 
I det sammanhanget kan det noteras att det i denna studie har vissa askor möjligen 
dubbelbokförts på avfall och energi. Vid en anläggning kan avfall brännas i en 
panna och trädbränslen i en annan, men askan från båda pannor är inräknad i 
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Tabell 28. En jämförelse mellan de bränsleuppgifter som har tagits emot från 
anläggningar under studien och motsvarande uppgifter i Ahlgrens och Marklunds 
rapport (2001) antyder att gränsen mellan olika bränsledefinitioner är diffus. För 
att ta ett exempel, RT-flis är industriavfall i ett fall och träavfall i ett annat. 
 

Massa- och pappersindustrin 
Den producerade kvantiteten är ca 265 00 t (Tabell 6) varav en del nyttiggörs 
redan på något annat sätt än återföring till skogsmark. Till denna uppgift från 
Naturvårdsverkets utsläppsstatistik bör läggas ca 5 000 t från t ex outsourcade 
pannor. 
 
Det finns andra restprodukter som innehåller vedens mineraliska näringsämnen. 
Den största kvantiteten är de 220 000 t/a grönlutsslam med 50 % TS som 
sulfatbruken ger upphov till. Slammet består huvudsakligen av kalciumkarbonat. 
Motsvarande flygaska (stoftet från sodapannorna) återförs till 
kemikalieåtervinningen. 
 

Den träbaserade industrin 
Det statistiska underlaget är relativt begränsat, 16 företag av ca 300 sågverk. Om 
uppskattningarna av tillfört trädbränsle och askmängd stämmer borde detta 
innebära ca 100 000 t återförbar aska. 
 

Totalt 
Volymen askor som produceras i Sverige kan uppskattas till ca 1 miljon ton per 
år. Flertalet uppgifter gäller befuktat aska. I summan ingår: 
• 447 000 ton från avfallsförbränningen (318 000 t torrt) 
• 200 – 300 000 ton från energibranschen 
• ca 270 000 ton från massa- och pappersindustrin 
• ca 100 000 ton från den träbaserade industrin 
 
I denna volym ingår inte askan efter vedeldning i småhus, 10 TWh, vilket borde 
motsvara 50-100 000 t. 
 
Övrig industri motsvarar enligt Energimyndighetens uppgifter 3,5 TWh träd-
bränslen eller 15 – 35 000 t aska. 
 
Renhållningsverksföreningen (RVF) publicerar även en statistik över de material 
som deponeras, per deponi och summerat per län. För hela Sverige är summan ca 
526 000 t aska för år 2000. Till denna siffra skall för massa- och pappersbruken 
läggas ca 100 000 t aska som läggs på interna deponier, vilka möjligen inte ingår i 
RVF:s statistik. Med förbehåll för brister i informationen borde alltså idag ca 
250 000 t aska komma till användning på något sätt. 
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Tillgång och behov 
I första hand är återföringen av askor en kretsloppsåtgärd som är kopplat till 
uttaget av skogsbränsle (GROT). Siffrorna för år 2000 är följande: hyggesavfall 
togs ut från 29 000 ha men aska återfördes till endast 4 000 ha (14 % av arealen). 
Skogsstyrelsens ställning är klart uttalad: arealen måste stämma överens på ett 
bättre sätt. 
 
Uttaget av GROT uppskattas till ca 5 TWh bränsle per år från ca 30 000 ha skog 
(Gustafsson m fl, 2001) motsvarande ett uttag på ca 40 ton hyggesavfall, torr-
substans, per hektar (Eriksson, 2002). Detta ger upphov till 25 - 50 000 t aska per 
år, där den lägre siffran motsvarar ren och torr aska och den högre siffran inklu-
derar oförbränt, vatten och koldioxid efter stabilisering. 
 
Med de givor som praktiseras, 2 – 3 t/ha, är behovet av aska från skogsbränsle i 
kompensationssyfte 64 – 96 000 t per år. Det finns alltså en diskrepans mellan de 
askkvantiteter som skogsbränslet ger upphov till och askåterföringens behov. Till 
en stor del torde denna diskrepans bero på att uppskattningarna här är tämligen 
grova. 
 
Om uttaget på dessa ca 30 000 ha motsvarar mer än 5 000 GWh tillförd energi19 
och om uppskattningen i Tabell 1 av utbytet av aska per GWh tillförd energi i 
form av bränsle är korrekt blir naturligtvis diskrepansen mindre. 
 
Enligt Eriksson (2002) är kompensationsbehovet för GROT i genomsnitt 0,8 t/ha. 
Det är tillåtet att kompensera även för stamvedsuttaget och det finns ytterligare 
behov av kompensation för sura regnet och för kvävenedfallet, vilka direkt eller 
indirekt orsakar utlakning av baskatjoner från skogsmark. Räkneexemplen i 
Skogsstyrelsens rekommendationer anger ett behov av 1,5 – 2 t/ha. Eftersom det 
är tillåtet att sprida 3 t/ha kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att göra det också. 
 
Enligt Eriksson (2002) innehöll GROT-uttaget ca 270 Mekv20 baskatjoner medan 
den återförda askan till 4 000 ha innehöll ca 120 Mekv baskatjoner, d v s 44 % av 
totala uttaget i samband med GROT.   
 
Diskrepansen mellan de ca 25 000 t/a aska som härrör från hyggesavfallet och 
behovet av 64 – 96 000 t/a för dessa 30 000 ha/a med dagens praktik om givornas 
storlek kan förklaras med att kompensationsbehovet är större än för enbart 
hyggesavfallet. Det behövs mer aska än vad GROT ger upphov till, i första hand 
askan från förbränningen av stamved, rena rester från hanteringen av trä m m. 
   
Skogsbränslet är dock högst en tredjedel av det trädbränsle som används (om 
skattningen på 5 TWh i rapporten från Gustafsson m fl stämmer), ca 14 TWh i 
fjärrvärmebranschen. Om övrigt trädbränsle är tillfredsställande fritt från 
föroreningar borde dess aska också vara tillgänglig för spridning i skogsmark. 
                                                 
19 T ex de ca 10 TWh bränsleflis och bränslekross i Svenska Trädbränsleföreningens statistik. 
20 Megaekvivalenter (Mekv). 
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Dessa 14 TWh ger upphov till 96-200 000 t/a (vilket inkluderar askan efter 
skogsbränslet) vilka borde i så fall räcka till det uppskattade behovet, om askan är 
tillräckligt ren. 
 
Denna studie visar att för energibranschens del finns troligen ca 80 000 t rena 
trädbränsleaskor, utgående från de 56 000 t för den delmängd som ingick i denna 
studie. Återstående askmängd, ca 120 000 t är blandaskor, med varierande 
fördelning mellan rena bioaskor och torvaskor, kolaskor, returträaskor. Det är inte 
otänkbart att en del av dessa kan spridas i skogsmark utan reningsåtgärder. 
 
Troligen är det mesta av de 100 000 t aska som faller i den träbaserade industrin 
lämplig att spridas i skogsmark. A priori härrör ingen del av askan från inköpt 
skogsflis, utan från bark och industrins produktionsrester. 
 
Bilden för massa- och pappersindustrin är lite mer komplex. Bränsleblandningen 
varierar mellan de olika bruken och en uppskattning måste göras från bruk till 
bruk. Uppgifterna om askornas sammansättning som mottagits antyder att det 
mesta av producerade kvantiteterna borde vara lämpliga att sprida till skogsmark. 
De tillgängliga kvantiteterna kan uppskattas på två olika sätt: 
• genom att göra ett alexanderhugg, i brist på detaljerade uppgifter, och anta att 

hälften av askorna är återförbara, vilket innebär ca 130 000 t aska ur de 
266 000 t som framgår ur Naturvårdsverkets utsläppslista 

• genom att anta att askan från sulfat- och sulfitbrukens barkpannor är 
återförbar, d v s ca 98 000 t, och att askan från TMP-bruken, 158 000 t, inte är 
det då dessa använder en mycket mer sammansatt bränsleblandning, samt 
bortse från de små mängderna i andra typer av bruk. 

 
Till dessa siffror bör kanske läggas till övriga restprodukter från denna industri, 
t ex grönlutsslammet. 
 
Alltså, volymerna återförbar aska uppskattades ovan till: 
• ca 80 000 t aska i energibranschen 
• 98 - 130 000 t aska i massa- och pappersindustrin  
• ca 100 000 t aska från den träbaserade industrin 
 
Summan blir ca 300 000 t/a, vilket borde räcka mer än väl för återföringsbehoven 
även om man överkompenserar för uttaget av GROT. Ett förbehåll är att denna 
uppgift inkluderar oförbränt samt vatten vid utmatningen och koldioxid. Ett annat 
är givetvis att all denna aska av olika skäl inte är omedelbart tillgänglig idag, utan 
att åtgärder krävs för att få spridning till stånd. Vidare har inte tillräckligt underlag 
erhållits i denna studie för att ett försök skall kunna göras att kvantifiera ett 
bortfall av återförbar aska på grund av för hög halt cesium. 
 
I dessa uträkningar har vi räknat bort bäddsanden från fluidbäddpannor. Även om 
bottenaska från rosterpannor i princip kan återföras är det en vanlig uppfattning att 
det är flygaskan som är mest intressant att återföra, medan bottenaskan är mindre 
intressant. Det återspeglas bl a i de uppgifter som tagits emot under studien, t ex 
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för vilka askor analyser skickades över. Vi har inte tagit hänsyn till om askan är 
bottenaska eller flygaska i rosterpannors och pulverpannors fall. Om man av 
någon anledning skulle vilja begränsa diskussionen om återförbarhet till flygaska 
eller till bottenaska för någon av dessa panntyper påverkar detta givetvis 
uppskattningen av den mängd aska som kan återföras. 
 

Anläggningstekniska frågor 
Tumregeln 85/15 eller 80/20 för fördelningen mellan bottenaska och flygaska från 
rosterpannor och 15/85 eller 20/80 för askorna från fluidbäddpannor stämmer ofta 
inte. Den gör det möjligen för avfall på en aggregerad nivå, men inte då andra 
biobränslen används. 
 
För flera av de anläggningar som lämnat uppgifter förefaller proportionen snarare 
närma sig 50/50 såväl för rosterpannor som för fluidbäddpannor. Om tumregeln 
upprättats för kol kan en sådan avvikelse vara trovärdig. Då trä innehåller fler 
lättflyktiga ämnen än kol blir mängden flygaska från rosterpannor större. 
Mängden bäddaska blir samtidigt större i fluidbäddpannor då alkali ingår i 
kemiska föreningar med sanden. 
 
Troligen behöver ett antal enskilda fall analyseras innan tumreglarna kan 
formuleras om. Uppgifterna i denna utredning räcker inte för detta.  
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Slutsatser 

I första hand är återföringen av askor en kretsloppsåtgärd som är kopplat till 
uttaget av hyggesavfall (GROT). Detta uppskattas av Skogsstyrelsen till ca 5 TWh 
bränsle per år från ca 30 000 ha skog (Gustafsson m fl, 2001). Detta ger upphov 
till 25 – 50 000 t aska per år. I den högre siffran har inkluderats t ex oförbränt och 
det vatten som tillsätts vid utmatningen. Behovet av aska från skogsbränsle i 
kompensationssyfte är 64 – 96 000 t per år, vilket innebär att askan efter 
GROT:en ensam (25 000 t) inte skulle räcka.  
 
I det trädbränsle som levereras till fjärrvärmebranschen, ca 14 TWh per år, utgör 
hyggesavfallet en liten del. GROT eller skogsflis blandas ofta med andra bränslen, 
i första hand andra a priori rena trädbränslen, varför endast mycket små mängder 
aska med ett 100 % ursprung skulle vara tillgängliga. Tillsammans med de 
biobränslen som används inom massa- och pappersindustrin och den träbaserade 
industrin, ger dock trädbränslet upphov till en betydligt större volym aska. 
Visserligen blandas biobränslen i viss utsträckning med returbränslen, 
avfallsbränslen eller fossila bränslen, men företeelsen är inte tillräckligt 
omfattande för att helt diskvalificera alla askor från återföringssammanhang. 
 
Uppskattningen av kvantiteterna av olika askor i denna rapport är tämligen grova. 
I Tabell 29 sammanställs de uppgifter som inhämtats eller beräknats för de olika 
branscherna: energi, massa- och papper samt träbaserade industrin. 
 
Tabell 29. En uppskattning över kvantiteterna av bioaskor och blandaskor där 
bioaskor ingår. 
 
Bransch Återförbar aska 

från trädbränslen 
(t/a)

A priori ej 
återförbar 

blandaska (t/a)

Övrig aska (t/a)

Energi 80 000 120 – 160 000 264 000
Massa- och papper 98 – 130 000 130 – 170 000 -
Träindustrin 100 000 - -
 
 
Summan blir ca 300 000 t, inkl oförbränt och vatten, vilket borde mer än väl täcka 
behovet för askåterföring. Därtill kommer kanske grönlutsslammet. Det bör 
påpekas att skattningen ger mer en uppfattning om storleksordningar än en exakt 
kvantifiering.  
 
I dag återförs ca 10 000 t enligt uppgifter från anläggningarna, till vilket kommer 
askmängder som återförs men inte ingår i denna studie. Samstämmigheten med 
Skogsstyrelsens uppskattning (2 till 4 000 ha/a skogsmark motsvarande 5  till 
10 000 t/a) är inte perfekt. 
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Det är möjligt att en del av kvantiteten som a priori inte är återförbar ändå kan 
vara det om mer blir känt om dess sammansättning. Inblandning av returträ kan ge 
mycket högre halter av oorganiska spårämnen än lämpligt. Emellertid är 
blandningen av returträ med ”rena” träbränslen inte en så allmän företeelse att den 
idag gör stora mängder annars rena askor oåterförbara. 
 
Detta är en ögonblicksbild av askflöden i Sverige. Några företeelser kan komma 
att påverka denna i framtiden: 
• En ökad förbränning av avfall som konsekvens av deponeringsförbudet – detta 

gäller såväl det kommunala avfallet som slam, det kommunala 
avloppsslammet och de slam som uppstår i t ex massa- och pappersindustrin. 

• En fortsatt glidning från fossila bränslen till förnyelsebara bränslen då t ex flis 
blandas med kol 

• Alternativa användningar av askan som är mer kostnadseffektiva för 
anläggningarna 
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