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Abstract 

Ash-filter technology for biogas upgrading and wood ash 

recycling 

Wood fuel ash is a resource that should be used for nutrient recycling to forest land and 

which also has the potential to be used for small-scale upgrading of biogas into CNG for 

use as vehicle fuel. In the biogas upgrading process, carbon dioxide is fixed through a 

carbonation process. The carbonation process is also an important part of the 

conventional ash recycling process, since ash to be returned to forest is usually stabilized 

by storing in a pile for a significant period of time to allow the carbon dioxide of the air 

to act on the ash. This project has explored the possibilities of developing a technical 

system and business models that can lead to ash filter technology being used to process 

biogas into vehicle fuel while at the same time contributing to more wood fuel ash being 

return to forest land. Work has shown that the preconditions are good for the ash 

producers existing infrastructure to be well suited for use in a future system where the 

biogas plant replaces the role of the ash terminal for stabilizing the ash. Desirable 

properties for ash used for biogas upgrading is that it has a high content of CaO and an 

ability to hold water without creating backpressure in the ash bed, and that the biogas 

stabilized ash meets the limit values for heavy metals and nutrients for return to forest.  

Within the project tests were carried out with 10 tonnes of moistened ash involving short-

term storage of fresh ash, ash stabilization in biogas upgrading filters and subsequent 

return to forest land. The biogas stabilized ash had a very low conductivity in relation to 

the limit value, showed a lowering of the pH value from close to 13 to below 10 and met 

the limit values for heavy metals and plant nutrients for spreading on forest land. The 

spreading trail with biogas stabilized ash to forest land showed an acceptable distribution 

pattern and did not cause any damage to the trees. A slightly higher moisture content 

probably would have further improved the distribution pattern. The tests were successful 

and showed that there is good potential for biogas stabilized ashes to be spread with ash 

recycling technology currently in use. 

In a system where biogas upgrading with ash filter technology is integrated into the ash 

recycling chain, the biogas plant will act as a micro-terminal, where ash is handled closer 

to the ash producer and the distribution site compared to a conventional terminal. In 

order for this to be effective, one partner must be able to coordinate transportation of 

ash and ensure the ash quality, which in many cases can be an ash contractor. It is also 

of the utmost importance that forest operators and landowners are involved to secure 

end-users for the stabilized wood fuel ash. The economic calculations show that the cost 

for ash producers and forest owners would be in the same order of magnitude as for the 

current ash recycling system. However, there is a potential that ash filter technology can 

create a product of a more uniform and higher quality while at the same time upgrading 

the biogas to vehicle gas quality. The system will also contribute to local production of 

vehicle fuel and an increased supply of biofuel in rural areas. Revenues from the 

upgraded biogas are expected to cover a large part of the costs incurred at the biogas 

plant linked to ash management. However, the cost of handling ash at a biogas plant is 

dependent on local conditions such as whether the ash is supplied dry or moistened and 

what carbon dioxide uptake capacity it has. 
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In order to be able to handle ashes from smaller biomass energy plants and other ash 

producers that currently deliver dry ash to end-users, it would be desirable to continue 

work on cost-effective methods for dust-free reception at biogas plants. Furthermore, 

there is a need for continued work linked to the storage of fresh ash. From a logistical 

perspective there is a need to store the ash for shorter periods to get more efficient 

transport and to be able to store ash from the winter season for use during the summer. 

For a long-term successful implementation of the developed system, it is important to 

continue to address the challenge linked to the forest owners’ interest in spreading ash 

in the future. For a smaller biogas plant that handles 500 tonnes / year of dry ash, a 

collaboration with up to 200-300 forest owners may be needed to find the distribution 

area for the ash over time. The challenge of finding end users for the stabilized ash is 

shared by other players in the ash value chain and the project group sees opportunities 

that local use of ash for production of vehicle gas to the community could provide a 

positive local connection that will aid in the work for increased ash recycling. 
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Förord 
Projektet ”Ökad återföring av träaska till skogsmark via uppgradering av biogas” har 

genomförts av en projektgrupp bestående av Emelie Ljung, Johan Andersson, Henrik 

Olsson (RISE), Åke Nordberg, Anders Eriksson (SLU), Anders Assarsson, Andrea von 

Essen, Mattias Mårtensson (VGR), Stefan Andersson (Skogsstyrelsen), Hedvig 

Johansson (Södra skog), Olof Hellström (Södra Cell Mönsterås), Harri Magnusson 

(VänerEnergi), Tommy Jönsson, Andre Andersson (Sala Heby Energi) och Tony 

Zetterfeldt (Biogas Systems). 

Författarna av rapporten riktar ett stort tack till den aktiva projektgruppen som gjort det 

möjligt att genomföra detta projekt vilket riktar sig till flera olika branscher.  

Projektet har finansierats av genom Vinnovas program ”Cirkulär och biobaserad 

ekonomi” samt genom de organisationer som deltagit i projektgruppen.  
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Sammanfattning 
Träbränsleaska är en resurs som bör användas för näringsåterföring till skogsmark och 

som samtidigt har en potential att användas för småskalig förädling av biogas till 

fordonsgas. Vid uppgraderingsprocessen fixeras koldioxid i en karbonatiseringsprocess. 

Karbonatiseringsprocessen är även en viktig del i arbetet för askåterföring då aska som 

skall återföras till skog vanligtvis stabiliseras genom lagring på hög under en längre 

period för att låta luftens koldioxid verka på askan. Detta projekt har undersökt 

möjligheterna att utveckla ett tekniskt system och affärsmodeller som leder till att 

askfilterteknik kan användas för att förädla biogas till fordonsbränsle och samtidigt bidra 

till att mer träbränsleaska återförs till skogsmark. Arbete har visat att det finns goda 

förutsättningar för att existerande infrastruktur vid askproducenter i stor utsträckning 

lämpar sig väl för att även användas i ett framtida system där biogasanläggningen 

ersätter ask-terminalens roll för stabilisering av askan. Önskvärda egenskaper för aska 

som används vid uppgradering är att den har ett högt innehåll av CaO och en förmåga 

att hålla vatten utan att skapa mottryck i askbädden samt att den biogasstabiliserade 

askan uppfyller gränsvärden för tungmetaller och näring för återföring till skog. 

Det har inom projektet genomförts orienterande försök med 10 ton fuktad aska vilket 

involverade korttidslagring av färsk aska, stabilisering i askfilter och efterföljande 

återföring till skogsmark. Den biogasstabiliserade askan hade en mycket låg 

konduktivitet i relation till gränsvärdet, uppvisade en sänkning av pH värdet från nära 

13 till under 10 och uppfyllde gränsvärden för tungmetaller och växtnäring för spridning. 

Spridningsförsöket med biogasstabiliserad aska i gallringsskog och på hygge efter 

krossning visade en acceptabel spridningsbild och gav inte några skador på träden. En 

något högre fukthalt hade antagligen förbättrat spridningsbilden ytterligare. Försöken 

var lyckade och visade att det finns goda förutsättningar för att den biogas-stabiliserade 

askan kan spridas med dagens askåterföringsteknik.   

I ett system där uppgradering av biogas med askfilterteknik integreras i 

askåterföringskedjan kommer biogasanläggningen att agera som en mikroterminal, där 

aska hanteras närmare askproducent och spridningsplats jämfört med en konventionell 

terminal. För att detta skall kunna ske effektivt kommer det behövas en aktör som kan 

samordna transporter och kvalitetssäkra askor vilket i många fall kan vara en 

askentreprenör. Det är även av största vikt att skogliga aktörer och markägare finns med 

för att kunna säkra slutanvändare för den stabiliserade träbränsleaskan. De ekonomiska 

beräkningarna visar att kostnadsbilden för askproducenter och skogsägare bör bli i 

samma storleksordning som dagens system för askåterföring. Dock finns det en potential 

att askfiltertekniken kan skapa en produkt med jämnare och högre kvalitet samtidigt 

som askan stabiliseras i askfiltret och uppgraderar biogasen till fordonsgaskvalité. 

Systemet kommer även bidra till lokal produktion av fordonsbränsle och ett ökat utbud 

av biobränsle på landsbygden samt vid mindre städer och tätorter. Intäkter från den 

uppgraderade biogasen förväntas täcka en stor del av de kostnader som uppstår vid 

stabilisering av aska. Kostnaden för hantering av aska vid biogasanläggning är dock 

beroende av lokala förutsättningar som exempelvis om askan levereras torr eller fuktad 

samt vilken koldioxidupptagskapacitet den har och om det finns behov av att blanda flera 

olika askfraktioner för att få en fungerande askblandning. Om dessa faktorer leder till 
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höga kostnader kommer biogasanläggningarna behöva ta betalt för att täcka sina 

kostnader.  

För att kunna hantera askor från mindre värmeverk och andra askproducenter som idag 

levererar torra askor till slutanvändning skulle det vara önskvärt med ett fortsatt arbete 

kring kostnadseffektiva metoder för dammfri mottagning vid biogasanläggning. Vidare 

finns ett behov av fortsatt arbete kopplat till lagring av färsk aska. Detta eftersom det 

utifrån ett logistiskt perspektiv finns behov av att lagra askan kortare perioder för att få 

effektivare transporter samt att kunna lagra aska från vintersäsongen för användning 

under sommarhalvåret.  

För en långsiktigt lyckad implementering av framtaget system är det viktigt att framgent 

fortsätta adressera utmaningen kopplat till skogsägarnas intresse för att sprida aska. För 

en mindre biogasanläggning som hanterar 500 ton/år av torr aska kan det på lång sikt 

behövas samverkan med upp mot 200-300 skogsägare för att finna spridningsareal för 

askan. Utmaningen att finna slutanvändare för den stabiliserade askan delas av övriga 

aktörer inom värdekedjan och projektgruppen ser möjligheter att lokal användning av 

aska för produktion av fordonsgas till lokalsamhället skulle kunna ge en positiv draghjälp 

i arbetet för ökad askåterföring.  
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Biogasproduktion är en viktig pusselbit i omställningen till mer cirkulära system där det 

med utgångspunkt från biprodukter både producerar energi och biogödsel. Därigenom 

hjälper biogas-systemet till att sluta jordbrukets kretslopp samtidigt som en grön 

energibärare i form av biogas produceras. Utifrån ett miljöperspektiv är det fördelaktigt 

om den producerade biogasen vidare kan uppgraderas till fordonsgas för att därigenom 

uppnå störst substitutionseffekt eftersom den då ersätter fossila drivmedel istället för att 

användas till el- och värmeproduktion. 2018 uppgraderades 1,3 TWh biogas i Sverige 

samtidigt som det importerades ytterligare 1,6 TWh uppgraderad biogas 

(Energimyndigheten 2019). För närvarande produceras det årligen ca 56 GWh biogas vid 

svenska lantbruk och det finns god potential att öka den gårdsbaserade 

biogasproduktionen. Vidare det finns även ett stort antal mindre svenska reningsverk 

som idag bara producerar el- och värme från sin biogas p.g.a. att biogasproduktion är för 

liten och därmed inte i dagsläget lönsam att uppgraderas till fordonsgaskvalité. Räknar 

man bort den gas som uppgraderas samt den gas som produceras vid deponier och 

industrianläggningar från den totala biogasproduktionen fås en potential på ungefär 

0,46 TWh som skulle kunna uppgraderas utifrån dagens befintliga produktion i Sverige. 

För att möjliggöra uppgradering av denna existerande produktion vid mindre 

anläggningar och därmed bidra till att öka fordonsbränsleförsörjningen krävs alltså en 

uppgraderingsteknik som är lönsam i den mindre skalan.  

RISE har tillsammans med SLU utvecklat och i gårdsskala demonstrerat en ny innovativ 

uppgraderingsteknik för biogas, s.k. askfilter, som visat lovande resultat för småskalig 

fordonsgasframställning (Rogstrand m.fl., 2018). Askfiltertekniken bygger på att en 

bädd av fuktig träaska används för att rena bort koldioxid och svavelväte från biogas. 

Rening av koldioxid sker genom karbonatisering där askans innehåll av kalciumoxid 

reagerar med koldioxid och bildar kalciumkarbonat. Samtidigt som koldioxid fixeras i 

askan bidrar reaktionen även till en homogen stabilisering (härdning) av askan med en 

sänkning av pH-värdet med 2-3 enheter som följd. Detta är en fördel med avseende på 

att aska som återförs till skogsmark ska stabiliseras. Askfilter är en enkel konstruktion 

som drivs nära omgivningstryck och temperatur. Det ger goda förutsättningar för att 

både drift- och investeringskostnader kan vara låga vilket möjliggör en låg totalkostnad. 

Skogsstyrelsen rekommenderar askåterföring till skogsmark där ett större grotuttag 

skett. Drivkraften är att upprätthålla markens näringsbalans och långsiktiga förmåga att 

motstå försurning, vilket bidrar till att säkerställa den långsiktiga produktionsförmågan. 

Under 2018 återfördes ca 46 000 ton aska, vilket motsvarar ca en fjärdedel av den totala 

spridningsbara mängden träaska (pers. meddelande Anderson 2019). Det finns alltså ett 

tydligt behov av att öka det cirkulära flödet och återföring av en större del aska till 

skogen. 

Genom att nyttja askans koldioxidfixerande egenskaper kan askan i form av en biprodukt 

skapa ett värde både för biogasproducenten, men också för skogens långsiktiga 

hållbarhet. Man kan säga att askan kommer in i tvärsnittet mellan jordbruket och 
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skogsbruket som en möjliggörare för att etablera två olika cirkulära system. 

Biogasproduktionen har en nyckelroll i jordbrukets kretslopp där biprodukter 

omvandlas till näringsrika rötrester samtidigt som energirik gas produceras. Rötresterna 

återförs till marken och nya grödor kan produceras, vilket också senare ger upphov till 

nya biprodukter. Skogsbrukets kretslopp innefattar uttag av skogsbränslen, flisning, 

lagring, transport, el- och värmeproduktion genom förbränning samt slutligen 

askåterföring som kompensation för skogsbränsleuttaget. Idag uppgraderas, som 

tidigare nämnt, inte all biogas till fordonsgas och det återförs inte aska på alla marker 

där skogsbränsleuttag skett. I takt med att infrastrukturen med tankställen för 

fordonsgas byggs ut i Sverige förbättras möjligheterna för avsättning av fordonsgas 

producerad vid småskaliga anläggningar, tex gårdsbaserade biogasanläggningar. Här 

kan askfilter på sikt bidra till att mer fordonsgas produceras lokalt och att en större del 

av biogaspotentialen vid lantbruk utnyttjas.  

Utifrån våra tidigare resultat och erfarenheter kan vi konstatera att hanteringen av 

träaska är den största utmaningen för att askfilter ska bli en kommersiell produkt. Det 

kommer att krävas stora mängder träaska (100-2000 ton torr aska per år och 

anläggning) och det är flera aktörer som behöver samverka för att ”träaskesystemet” ska 

fungera. Det föreslagna innovativa konceptet med biogasuppgradering via askfilter är 

tänkt att adressera dessa utmaningar genom att skapa en win-win situation och 

därigenom bidra till ökad cirkuläritet och hållbarhet. 

1.2  Syfte 

Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av ett nytt system för askhantering som 

leder till att askfilterteknik kan användas för att förädla biogas till fordonsbränsle och 

ersätta fossila drivmedel. Samtidigt leder det till mer återföring av träbränsleaska med 

viktiga mineraler och näringsämnen till skogen. Detta projekt är en förstudie som skall 

ligga till grund för fortsatt arbete med framtida implementering av dessa system och 

lösningar.  

1.3  Mål  

Projektets mål är följande: 

• Kartlägga teknik och metoder för askhantering vid värmeverk och massabruk 

(askproducenter) där resultaten kan användas för att ta fram förslag på hur 

askhanteringen bör utformas i ett nytt system för askåterföring där 

askfiltertekniken integreras. 

• Bestämma kravspecifikationen (fysiska och kemiska egenskaper) på 

askblandningen som ska användas i askfilter. 

• Utreda om askan efter askfilter uppfyller kraven för skogsspridning med 

avseende på kemiska och fysiska egenskaper. 

• Genomföra orienterande spridningsförsök där aska från askfilter sprids i skogen 

med konventionell spridningsteknik. 

• Analysera vilka aktörer som bör samordna askhantering och asklogistik för att 

nå ett effektivt system. 

• Ta fram förslag på affärsmodeller och analysera hur kostnader och intäkter kan 

fördelas i de olika leden. 
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1.4 Avgränsningar 

Projektet har fokuserat på träbränsleaska eftersom cirkulära flöden då möjliggörs när 

askan återförs till skogsmark som kompensation för skogsbränsleuttag. Därmed 

omfattas inte askor från förbränning av t.ex. avfall eller förorenat returträ. Vidare har 

projektet valt att inte inkludera bottenaskor från fluidiserande bäddar då dessa 

innehåller stora mängder grus vilket gör dem mindre intressanta för användning vid 

biogasuppgradering och askåterföring.  

1.5 Genomförande 

Projektet har genomförts av en projektgrupp bestående av representanter från RISE, 

SLU, Västra Götalandsregionen (VGR), Skogsstyrelsen, VänerEnergi, Sala Heby Energi 

(SHE), Södra och Biogas Systems. En viktig bas för projektets kunskapsinsamling har 

varit de organisationer som deltagit då projektet spänner över flera branscher vilka 

representeras genom den breda projektgruppen.    

I projektgenomförandet har arbetet fokuserats på ett antal delmoment:  

• Processkartläggning av askhantering idag 

• Identifikation av möjliga askhanteringssystem vid biogasanläggningen  

• Logistik- och lagringslösningar vid integrering av askfiltersystem i 

askåterföringsprocessen  

• Önskvärda egenskaper hos askan 

• Praktisk demonstration av askstabilisering via biogasuppgradering med askfilter, 

lagring och askhantering på biogasanläggning samt återföring av stabiliserad 

aska till skogsmark.  

• Systemintegration av de tekniska delsystemen, identifiering av lämpliga aktörer 

samt framtagande av affärsmodeller 

Dokumentation av önskvärda egenskaper hos aska som skall användas till 

biogasuppgradering genomfördes med utgångspunkt från tidigare genomförda försök av 

RISE, VGR och SLU. Vidare genomfördes askfilterförsök på Naturbruksskolan Sötåsens 

biogasanläggning där 10,7 ton fuktad aska från Skövde kraftvärmeverk användes. Denna 

aska valdes utifrån tidigare erfarenheter för att få en aska med lämpliga egenskaper för 

askfilter samt utifrån Skogsstyrelsens rekommendationer på asksammansättning för 

askåterföring. Askan var flygaska från en fluidbäddspanna med grot och bark som 

bränsle. Försöken delades upp i två kampanjer för att kunna genomföra ett orienterande 

korttidslagringsförsök av fuktad aska. Hälften av askan tillsattes direkt till två askfilter 

för uppgradering av biogas och stabilisering av askan. Den andra hälften av askan 

lagrades på betongplatta i 27 dygn täckt med ensilageplast. Därefter användes den 

lagrade askan i askfilterförsök för uppgradering och stabilisering av askan.  

Processkartläggningen av dagens askhantering genomfördes främst genom besök och 

kommunikation med olika aktörer som hanterar aska. Detta underlag samt erfarenheter 

från tidigare arbete har sedan legat till grund för identifiering av möjliga 

askahanteringssystem för integration av biogasanläggningar i askåterföringskedjan.  

Som stöd i processkartläggningen av askhantering har även en workshop anordnats där 

biogasproducenter, askproducenter, askåterföringsentreprenör, Skogsstyrelsen, 
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skogsindustri och akademi funnits representerade. Vidare har orienterade 

spridningsförsök genomförts, både i gallringsskog och på hygge i anslutning till Sötåsens 

biogasanläggning utanför Töreboda där den med biogas stabiliserade askan från Skövde 

kraftvärmeverk användes. Askan krossades med lastmaskinsburen krosskopa innan 

lastning till spridaren.  

Arbetet med systemintegration och ekonomi fokuserade på att beskriva konceptuella 

systemdesignmöjligheter med utgångspunkt från de identifierade aktörernas 

information samt den processkartläggningen som gjorts. Aktörernas drivkrafter och 

betalningsvilja kartlades för att stödja framtagandet av affärsmodeller. Möjligheter och 

utmaningar vid uppskalning av askfilterkonceptet analyserades. Vidare genomfördes 

uppdaterade ekonomikalkyler för asklogistik baserade på Eriksson (2018).   
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2 Dagens askhanteringssystem vid 

askåterföring till skog  
Få askproducenter har plats och utrymme att lagra större mängder aska inom sina 

grindar. Detta resulterar i att dagens system för askåterföring ofta baseras på hantering 

via centrala lagringsplatser, s.k. terminaler, där långtidslagring i väntan på att 

stabilisering sker genom att koldioxid tas upp från luften (Figur 1). Lagringen sker också 

i väntan på att spridningsentreprenören samlat ihop tillräckligt många spridningstrakter 

inom ett geografiskt område för att motivera att ta ut maskiner och aska dit för att 

påbörja askåterföringen.  

 

 

Figur 1 Dagens system för askåterföring till skogsmark. Askan transporteras ofta till terminal där 
den lagras under lång tid. Därefter krossas askan och transporteras vidare ut till skogsmark för 
spridning. 

 

2.1 Hantering av färsk aska 

De två vanligaste hanteringssystemen för aska som uppkommer hos askproducenter 

bygger antingen på hantering av torr eller fuktad aska. Att hantera askan fuktad ger 

fördelar i form av enklare transport, dvs på öppna flak då askan inte dammar. Fuktad 

aska minskar även risken för att det fortfarande är glöd i askan. Det är dock inte alltid 

lämpligt att hantera askan fuktad och det kan bero på flera anledningar: 

• Askans egenskaper lämpar sig inte för att fuktas då den snabbt blir viskös om 
vatten tillsätts 

• Askan har mycket högre korrosiva egenskaper än vanliga askor vid uppfuktning  
• Askan härdar snabbt till ett betongliknande material vid uppfuktning vilket kan 

försvåra hanteringen 
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• Vid mindre värmeverk med låg produktion är det inte kostnadsmässigt 
motiverat med system för våtutmatning av aska 

• Våtutmatningssystem kan med vissa askor kräva stor insats av personalen 
kopplat till intrimning, skötsel, tillsyn och underhåll vilket det inte alltid finns 
resurser till 

Vid askproducenten sker vanligtvis kortare lagring där syftet är att samla den mängd som 

behövs för kostnadseffektiv transport. Vid större producenter sker lagringen ofta torrt i 

silo och vid mindre producenter i specialbyggda containrar. Figur 2 visar ett traditionellt 

system där flygaska lagras torrt i en silo för att sedan vid utlastning fuktas upp i en 

blandare. Det finns även askproducenter som lagrar fuktad aska i containrar eller i 

utlastningsfickor.  

 

Figur 2 Traditionellt askahnteringsystem där bottenaska matas ut i utlastningsficka och flygaska 
lagras i asksilo för att sedan under utlastning till lastbil fuktas upp i en blandare. 

Vid torr lagring kan askan lagras utan att askan börjar härda. Utlastningen från asksilo 

kan vara både torr och våt beroende på hur övriga systemet ser ut. När askan hanteras 

torr ända fram till mottagare finns det utmaningar kopplat till att askan dammar vid 

tömning och i vissa fall kan det förekomma glöd i oförbränt material i askan. Transport 

av torr aska ger utrymme för att kunna få med mer aska per transport då inte vatten 

behöver fraktas. Denna fördel är dock inte enkel att realisera då det krävs specialbyggda 

täckta containrar, som kan vara tunga eller skrymmande och resulterar i att den möjliga 

nyttolasten sänks. Det finns även aktörer som transporterar torr aska i bulkbil. Generellt 

sett är transporterna av aska begränsade av askans vikt snarare än dess volym.  

Utöver hantering av torr eller våt aska finns även enstaka aktörer som pelleterar eller 

granulerar askan för att förbättra hanteringen. Ett färskt exempel på anläggning som i 

försöksverksamhet testat granulering är Värtaverkets KVV8-panna där flygaska från 

grotflisförbränning granulerats (Stockholm Exergi 2019).  

2.2  Stabilisering vid terminal och transport 

till spridningsort  

När askan från värmeverk anländer till en terminal läggs den på hög för långtidslagring. 

Lagring på hög är den process som idag vanligen används för att stabilisera askan. Efter 

att askan har stabiliserats krossas och i vissa fall även siktas den innan transport ut till 

spridningsorten. Den etablerade krossningsmetoden är att via en krosskopa mala ned 

askan till mindre fraktioner.  



13 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Stabiliseringsprocessen bygger på att högen får ligga under en lång tid för att koldioxid 

från luften skall kunna tas upp av askan och genomgå en karbonatiseringsprocess. Under 

denna process sjunker askans pH och konduktivitet. Denna process är viktig för att inte 

askan skall ge upphov till skador på skog och markvegetation (Skogsstyrelsen 2019). 

Stabilisering på hög är en process som sker under ej kontrollerade förhållanden och det 

finns en del svagheter i denna hantering. Exempelvis innebär dagens hantering att;  

1. det blir ojämn befuktning av askan vilket ger heterogen stabilisering och en 

ojämn kvalité på slutprodukten 

2. det blir liten kontaktyta mellan askan och luften eftersom askan läggs i stora 

högar (ger ojämn stabilisering och kvalité) 

3. stabiliseringen är långsam och det bidrar till långa ledtider (kan leda till ökade 

kostnader) 

4. stabiliseringsresultatet och hur torr askan är efter stabilisering kan variera från 

år till år beroende på väderförhållanden som t.ex. nederbörd och temperatur  

5. risk för ojämn stabilisering av askan och vilket kan leda till skador på 

markvegetation i samband med spridning till följd av otillräcklig pH- och 

konduktivitetssänkning 

 
En av de tekniska utmaningar som branschen idag brottas med är att få till en 

kostnadseffektiv jämn och god stabilisering av askan. Saker som kan påverka arbete med 

stabilisering av askan är t.ex. årsvariationer i väderförhållanden och askans 

sammansättning. Vid otillräcklig stabilisering finns risk för skador på den skog där 

spridning sker vilket snabbt kan försvåra arbetet med att motivera markägare till fortsatt 

askåterföring och framförallt finna nya markägare med intresse för askåterföring till 

deras mark. För att undvika detta är det vanligt att askan får ligga lång tid vid 

terminalerna för härdning vilket ger långa ledtider i systemet.   

Transport av den stabiliserade askan till spridningsort sker med lastbil och släp. Ofta 

används växelflak på bilarna där både varianter med utsättning av flak vid 

spridningsorten och tippning av flak förekommer. En askentreprenör eller en 

askproducent har ofta ett begränsat antal terminaler vilket kan resultera i långa 

transportavstånd eftersom askan både måste transporteras från askproducenten till 

terminalen och senare också ut till spridningsorten. 

Miljöbalken reglerar tillståndsprocessen för askhantering där avfalls- och 

producentansvaret är en central del. För att få lagra mer än 10 000 ton/år krävs tillstånd 

från länsstyrelsen. Vid lagring av mindre än 10 000 ton/år är verksamheten 

anmälningspliktig till kommunen (Emilsson, 2006).  

2.3 Återföring av träbränsleaska till skog 

All träaska kan inte återföras till skogsmark och vilken som får spridas bestäms främst 

utifrån gränsvärden för tungmetaller och växtnäringsämnen (se Tabell 1) samt 

konduktivitet. Blandaskor som är ett resultat av samförbränning med avfallsbränslen 

och skogsbränslen är ofta kontaminerade, t.ex. med höga halter av tungmetaller. Det 

förekommer dock returträbränslefraktioner som är rena från t.ex. färger vilka har låga 

halter av föroreningar där askorna lämpar sig väl för återföring.  
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Tabell 1 Gränsvärden för tungmetaller och växtnäringsämnen vid askåterföring (Skogsstyrelsen 
2019) 

Rekommenderade halter Lägsta Högsta 

Kalcium (g/kg TS) 125  

Magnesium (g/kg TS) 15  

Kalium (g/kg TS) 30  

Fosfor (g/kg TS) 7  

Bor (mg/kg TS)  800 

Koppar (mg/kg TS)  400 

Zink (mg/kg TS) 500 7 000 

Arsenik (mg/kg TS)  30 

Bly (mg/kg TS)  300 

Kadmium (mg/kg TS)  30 

Krom (mg/kg TS)  200 

Kvicksilver (mg/kg TS)  3 

Nickel (mg/kg TS)  70 

Vanadin (mg/kg TS)  70 

 

En ytterligare begränsning för askåterföring till skog är att askproducenterna kan välja 

billigare vägar för att hitta avsättning för sina askor, där täckning av deponi idag är 

vanligast. Andra användningsområden kan vara insats i betong, skogsbilvägstabilisering, 

marksaneringar och ersättning av ballastmaterial vid asfalterade vägar (Söderberg 

2012). Det finns också alternativet att deponera askan men då tillkommer en 

hanteringsavgift till den lokala avfallsanläggning samt en deponiskatt, ofta totalt över 

1000 kr per ton.  

Vid återföring finns det riktvärden för vilka givor som får ges. Rekommendationerna är 

att 2-3 ton TS/ha av stabiliserad aska får spridas per tillfälle och tioårsperiod. Högst 6 

ton TS stabiliserad aska rekommenderas att spridas på en omloppstid för bestånd med 

högt virkesförråd där grot tas ut under både gallring och slutavverkning (Skogsstyrelsen 

2019). I de flesta fall där avverkningsrester endast tas ut en gång under en omloppstid 

rekommenderas att endast 3 ton TS stabiliserad aska återförs. 

Spridning i skogen sköts vanligtvis med en ombyggd skotare. Det finns även system för 
askåterföring med hjälp av helikopter men det är ovanligt att dessa används i Sverige. 
Större delen av den aska som återförs idag sprids i gallringsskog även om spridning på 
hyggen förekommer.  
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3 Biogasuppgradering med 
träbränsleaska  
 

3.1 Askmängder och önskade egenskaper 

Mängden aska som krävs vid en biogasanläggning beror av askans kapacitet att binda 

koldioxid, mängden gas som skall uppgraderas och vilken koldioxidhalt biogasen har. I 

tidigare projekt har upptaget hos olika askor varierar mellan 50-200 g CO2/kg aska, 

vanligtvis runt 100 g/kg. Askförbrukningen för en mindre biogasanläggning som 

producerar 0,3-1 GWh/år hamnar då på ungefär 450-1 000 ton/år om koldioxidhalten 

antas vara 37-41 %. Askuppgradering kan även vara aktuellt i tillämpningar där askan 

används för att polera biogas innan förvätskning, vilket idag endast sker vid stora 

anläggningar (>50 GWh/år?). Polering innebär att ytterligare koldioxid avskiljs från 

redan traditionellt uppgraderad biogas för att möjliggöra förvätskning av biogasen 

(Andersson och Nordberg 2018). I detta fall innehåller gasen initialt endast ca 0,5-3 % 

koldioxid, men samtidigt är det betydligt större mängd gas som skall renas. Det betyder 

att askbehovet blir ungefär det samma som för de mindre biogasanläggningarna.  

Träbränsleaska är en heterogen materialkategori där dess egenskaper kan variera 

mycket. Askornas egenskaper påverkas av vilka bränslen som används, vilken typ av 

panna de förbränts i samt om det är botten- eller flygaskor. För användning vid 

biogasuppgradering har ett antal askegenskaper identifierats som kan vara av betydelse: 

• Högt innehåll av kalciumoxid vilket möjliggör effektiv koldioxidfixering 

• Fysiska/mekaniska egenskaper kopplat till partikelstorlek, förmåga att hålla 

vatten och vilket mottryck de skapar i askbädden 

• Fysiska/mekaniska egenskaper hos den stabiliserade askan  

 

Askans fysiska egenskaper påverkar hur den måste hanteras vid askproducenter och vid 

transporten därifrån.  De fysiska egenskaperna och hur askan behandlats vid 

askproducenten påverkar sedan designen av hanteringssystemet fram till och vid 

biogasanläggningen samt hur den lämpar sig för användning i askfiltren. Det finns askor 

som är finpartikulära, vilka lätt blir kompakta eller till och med viskösa (som en ”gegga”) 

när de tillförs vatten. Vidare finns det askor som är betydligt grövre i strukturen och som 

kan binda stora mängder vatten utan att förlora sina luckra egenskaper.  

De askor som har grövre struktur är lättare att hantera i ett askfilter eftersom de ger 

mindre mottryck och de kan hålla mer vatten. Det har dock visat sig att de mer 

pulverformiga askorna ofta har ett högt koldioxidupptag och är därav önskvärda. Dessa 

askor behöver då i regel blandas upp med ett material som ger bättre struktur. Detta 

material kan antingen vara en annan aska med grövre struktur eller redan behandlad 

aska vilken redan stabiliserats och därigenom fått en grövre struktur. Askfilter bidrar 

vidare med att den aska som används i processen får en homogen och effektiv 

stabilisering, vilket innebär att askans pH-värde sjunker och den blir mindre reaktiv. 

Stabilisering av träaska är en förutsättning om askan senare ska kunna spridas i skogen 

utan skador på vegetationen. Stabilisering ger också askan förändrade mekaniska 
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egenskaper som gör att den dammar mindre och kan slungas iväg längre avstånd vid 

spridning. Efter stabiliseringen är det viktigt att askan inte har en felaktig 

fraktionsfördelning i med större och hårda klumpar som blästrar stammar vid spridning 

eller förorsakar driftsproblem för spridaren. 

3.2 Uppgraderings- och lagringsförsök  

10,74 ton fuktad aska transporterades med lastbil från Skövde kraftvärmeverk till 

Sötåsen. Askan bestod av flygaska från eldning av grot och bark. Innan transport hade 

askan lagrats torr i en asksilo vid värmeverket och fuktades upp i samband med 

utlastning till lastbilen med värmeverkets ordinarie system. Vid utlastning trimmades 

systemet för att tillföra minsta möjliga mängd vätska till askan utan att den skulle bli 

dammig. Normalt är fukthalten ca 30 % i askan som Skövde lastar ut. Den aska som 

transporterades denna gång hade en uppmätt fukthalt på knappt 17 %.  

Vid Sötåsen fylldes två filter med aska (Försök 1) där det största filtret fylldes med aska 

direkt från containern. Det mindre filtret fylldes med aska som tillförts mer vatten vilket 

blandats in med hjälp av traktordriven tvångsblandare till en uppmätt fukthalt på 22 %.  

Den kvarvarande askan skrapades sedan ihop på betongplattan med lastmaskin och 

täcktes med ensilageplast för lagring. Lagringen skedde från den 27 mars fram till den 

23 april då de två filtren tömdes på biogasstabiliserad aska från försök 1, varefter 

askfiltren fylldes med den lagrade askan (Försök 2). Den lagrade askan bedömdes ha 

torkat ut en del under lagringen och därför tillfördes vatten till askan innan den fylldes i 

askfiltren. Vattentillsatsen skedde genom att vatten spolades ut på högen och sedan 

rördes högen om med hjälp en vanlig skopa på lastmaskinen. För detta försök gjordes 

ingen TS-analys före askan tillsattes till filtret.  

Tabell 2 redovisar resultaten från de två försöken. Försök som genomfördes med lagrad 

aska hade ett något högre koldioxidupptag per ton fuktig aska. En trolig anledning till 

detta är att det kan ha tillförts mer vatten till askan under första försöket jämfört med 

andra försöket. Det finns även osäkerheter kopplat till antaganden kring koldioxidhalten 

och flödet hos ingående gas. Dock indikerar resultaten från försöken att det finns 

förutsättningar att vissa askor kan lagras under förhållandevis enkla förhållanden utan 

att tappa önskvärda askfilteregenskaper. Det skall dock noteras att det under tidigare 

projekt genomförts enklare försök att lagra andra askor vilka inte haft lika goda resultat. 

Exempelvis finns det askor som tendens att snabbt kunna härda till en hård klump vid 

fuktning och som varit svåra att lagra på platta under plast. Därför är det önskvärt att 

fler och noggrannare försök genomförs.  

Askan från Skövde värmeverk hade goda fysiska egenskaper då den var grov i strukturen 

och kunde hålla mycket vatten utan att bli viskös. Askan hade däremot en något låg 

koldioxidupptagsförmåga. Medelfukthalten för de två filtren i försök 1 var 19 % vilket 

betyder det att koldioxidupptaget i askan var i storleksordningen 70 kg/ton torr aska. 

Analys av konduktivitet på den behandlade askan gav ett resultat på 650-950 mS/m 

vilket ligger under Skogsstyrelsens gränsvärde på 2 400 mS/m för askåterföring till 

hygge (Skogsstyrelsen 2019). Även askans pH sjönk från när 13 till under 10 genom 

behandlingen i askfiltret. 
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Tabell 2 Resultat från askförsök vid Sötåsen under våren 2019 

 Försök 1 Försök 2  

Filter 1 2450 2010 kg fuktad aska 

filter 2 3000 2970 kg fuktad aska 

    

Biogasmängd in i filtren 419 441 m3 

Metanmängd 239 251 m3 

Koldioxidmängd 168 176 m3 

Absorberad mängd 

koldioxid 
156 161 m3 

Absorberad mängd 

koldioxid 
29 32 m3/ton fuktad aska 

 

3.3 Demonstration av askåterföring  

Den biogasstabiliserade askan från de två askfilterförsöken användes sedan för 

spridningsförsök inom projektet. Figur 3 visar askan efter askfilterbehandling och en viss 

tids lagring. Det går att se att det bildats ett antal klumpar, vilka gick att sönderdela med 

hjälp av t.ex. en spade.  

 

 

Figur 3 Stabiliserad aska innan krossning där det kan ses att askan delvis bildat klumpar under 
stabiliseringsprocessen 

Den stabiliserade askan krossades inför spridningsförsöken med hjälp av en 

lastmaskinsburen krosskopa (Figur 4). Askan var lätthanterad och dammfri under 

krossning. Efter krossning hade askan fått en jämnare fraktionsfördelning som både 
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innehöll finare partiklar men även grövre fraktioner och bedömdes lämplig för 

spridning.  

 

Figur 4 A: Krossning av aska, B: Krosskopa, C: Krossad aska och D: Skotare utrustad för 
askspridning 

Spridningsförsöken genomfördes dels på ett hygge och dels i ungskog efter gallring. 

Askan hade en förhållandevis god spridningsbild men det bedömdes att om askan hade 

haft en något högre fukthalt hade spridningsbilden kunnat bli ännu bättre. Vid full 

hastighet på spridarens tallrikar var spridningsbredden ca 36-38 m då spridning skedde 

på hygge. I Gallringsskogen var hastigheten lägre vilket då även gav mindre 

spridningsbredd. Det kunde konstateras att det blev ett spridningsmoln efter spridaren 

med en bredd om ca 10 m där molnet till stor del innehöll finpartikulär aska (Figur 5 A). 

Det kunde inte observeras någon synlig skada på träden direkt efter spridning (Figur 5 C 

och D) trots att spridning skedde under vår/försommar vilket är en känslig period. Inga 

skador kunde heller upptäckas vid efterkontroll av stammar och markvegetation under 

efterföljande sommar och höst. Även om det dammade en del vid spridning var askan 

ändå tillräckligt fuktig för att den skulle kunna vidhäfta på barken (se Figur 5 D), vilket 

är en indikator på att askan har en acceptabel fukthalt för spridning.   
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Figur 5 Askåterföring. A: Askåterföring i ungskog, B: Aska på mark efter spridning, C och D: Aska 
mot träd 
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4 System för askåterföring via 

biogasuppgradering 
Figur 6 beskriver hur ett tänkt system med askåterföring via biogasanläggningar skulle 

kunna vara utformat. I stort kommer alla aktörer som är inblandade vid konventionell 

askåterföring också vara inblandade i det nya systemet vilket betyder att askproducenten 

även fortsatt blir en central aktör. En viktig skillnad blir att biogasanläggningen 

förändrar dagens system genom att aska transporteras till biogasproducenter där askan 

stabiliseras i askfilter istället för att stabiliseras vid terminal. Vid biogasanläggningen 

kommer askan i det flesta fall behöva blandas och fuktas samt eventuellt även 

korttidlagras för att få till effektiva transportlösningar. För att få en rationell hantering 

är det önskvärt att lastbilarnas fulla lastkapacitet utnyttjas vid leverans av aska vilket i 

praktiken innebär ca 36 ton aska. Efter stabilisering kommer askan behöva mellanlagras 

(antingen vid biogasproducent eller terminal) tills att en tillräcklig mängd samlats för att 

motivera initieringen av en kampanj med krossning och transport till spridningsort.  

 

Figur 6 Askkedjan vid återföring av träbränsleaska via biogasuppgradering 

 

4.1 Från askproducent till biogasanläggning 

Kedjan från askproducent till biogasanläggning har ett antal moment vilka delvis utgör 

tekniska utmaningar. En viktig faktor som avgör hur hanteringen blir nedströms är om 

askan är fuktad eller inte vid askproducenten. Vidare påverkas systemets utformning av 

om det behövs askor från olika askproducenter för att kunna blanda till en lämplig aska 

för biogasuppgradering samt om dessa askor behöver lagras vid biogasanläggningen.  
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Mottagning av fuktad aska erbjuder minst utmaningar kopplat till mottagning då denna 

går att tippa av antingen på mark för vidare hantering med lastmaskin eller i 

mottagningsficka i ett mer automatiserat system. Mottagning av torr aska utgör däremot 

en större utmaning då denna dammar vid avlastning. För att kostnadsmässigt motivera 

mottagning i en dedikerad asksilo krävs att stora volymer aska hanteras. För mindre 

mängder torr aska har det inom projektet ej identifierats något exempel på existerande 

lämpligt system för dammfri mottagning som används och som skulle kunna gå att 

använda vid biogasanläggningar. Dock finns det möjligheter att vid fortsatta studier titta 

på slutna system för mottagning, alternativt att containrarna för torr aska utrustas med 

t.ex. skruvar för kontrollerad tömning.   

Beroende på askans egenskaper och om askan fuktats vid askproducenten kommer den 

i varierande grad behöva blandas med andra askor och fuktas vid biogasanläggningen. 

Detta kan ske med blandare som idag används vid askproducenterna i automatiserade 

system eller med lastmaskin och blandningsskopor. Vissa askor har även visat sig tåliga 

för stora mängder vatten och till dessa kan det även gå att tillsätta vatten till askhögen 

och blanda om med vanlig skopa inför lastning till filter.  

Lagring av aska innan användning för rening av biogas kommer i flera fall behövas för 

att nå en kostnadseffektiv logistiklösning kopplat till den mängd aska som kan förväntas 

transporteras till biogasanläggningen per tillfälle. Om bil med släp används rör det sig 

om 36 ton aska per tillfälle. Men vid korta avstånd eller vid transport från mindre 

producenter är det inte ovanligt att lastbil utan släp används vilket betyder att det i de 

fallen kan röra sig om ca 10 ton per tillfälle. Om askan skall användas för uppgradering 

behöver askan lagras på ett sådant sätt att den inte tar upp för mycket koldioxid från 

luften eller härdar till hårda klumpar. Inom detta projekt genomfördes ett orienterande 

försök där fuktig aska lagrades på betongplatta under en täckning av ensilageplast, vilket 

inte påverkade koldioxidupptagningsförmågan. Fler försök behöver dock genomföras 

med denna och andra typer av lagring. Ett alternativ är att dela upp askleveransen där 

t.ex. ett lastbilsekipage gör delleveranser till två närliggande biogasanläggningar för att 

på så sätt minska lagringstiden vid respektive anläggning.  

Det kan även finnas behov av att lagra aska från vinterhalvåret till sommarhalvåret då 

askproduktionen vid värmeverk framförallt sker under vinterhalvåret. Var denna lagring 

skall ske kommer variera från fall till fall. Dock bedöms det som att den billigaste 

lösningen är om säsongslagring kan ske vid biogasanläggningen eller askproducenten då 

det annars kommer krävas ytterligare transporter. I en del fall kommer det emellertid 

ändå krävas någon form av terminallösning för säsongslagring då askproducent eller 

biogasanläggning inte finner det praktiskt möjligt att hantera lagring av stora mängder 

aska. Säsongslagring kommer kräva större volymer och kommer troligtvis behöva ske på 

hög. Författarna bedömer att det finns behov av att göra systematiska försök där olika 

askor lagras under olika förutsättningar (typ av täckning, fukthalt, höjd och bredd för 

högen, etc.). Behovet av säsongslagring gäller inte för askor som produceras vid 

pappersbruk eller andra askproducerande industrier då dessa har en relativt jämn 

produktion över året. Även större värmeverk har oftast en betydande produktion under 

sommarhalvåret, vilket kan betyda att behovet av säsongslagring blir aktuellt först när 

efterfrågan på aska i en region blir högre än vad som produceras under den tiden av året. 
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4.2 Hanteringen efter biogasuppgraderingen 

fram till återföring  

Erfarenheterna från tidigare projekt är att aska som stabiliserats genom askfilter 

dammar betydligt mindre jämfört med färsk aska, även när den stabiliserade askan är 

torr. Askfilterprocessen torkar ut askan en del och erfarenheterna från 

spridningsförsöken inom detta projekt visade att det kan finnas ett behov av att tillsätta 

ytterligare vatten till den behandlade askan innan den återförs till skogen. Utifrån ett 

transportperspektiv är det fördelaktigt att transportera minsta möjliga mängd vatten och 

en dammfri aska öppnar upp för att eventuell vattentillsats skulle kunna ske sent i 

kedjan. Av praktiska skäl kommer vattentillsats behöva ske innan askan transporteras 

till spridningstrakten. 

Innan återföring till skog brukar stabiliserad aska krossas för att undvika för stora 

klumpar vilka kan fastna i spridaren eller orsaka skador på trädstammar. Det bedöms att 

även aska som stabiliserats i askfilter kommer behöva krossas. Om den stabiliserade 

askan transporteras från biogasanläggningen till en terminal kommer krossningen att 

kunna ske vid terminalen. Skall askan däremot ej transporteras till terminal efter 

stabilisering är det lämpligt att krossning sker vid biogasanläggningen innan uttransport 

till spridningsort. Detta kan antingen ske genom biogasanläggningens egen försorg eller 

under en kortare kampanj då askentreprenören tar dit lämplig utrustning. En större 

lastmaskin med krosskopa har en kapacitet på ungefär 200-300 ton per dag och det bör 

nog även ses som en minsta mängd för att det skall vara kostnadseffektivt att flytta 

utrustningen.  

Askspridaren har en kapacitet på ungefär 6-8 ton/h och för att motivera en flytt med 

trailer bör det minst finns spridningsareal för ungefär 600 ton torr aska. Men 

planeringsmässigt är det fördelaktigt om än större mängder går att hantera. Detta 

betyder dock att det krävs lagringsutrymme av stabiliserad aska vid biogasanläggningar 

eller terminal för kostnadseffektiv hantering. Denna askmängd behöver dock 

nödvändigtvis ej komma från en och samma biogasanläggning. Det bedöms som fullt 

möjligt att aska från flera biogasanläggningar och även terminal kan transporteras till 

spridningsorten.  

Vid etablering av en biogasuppgradering med askfilter är avsättningen för den 

stabiliserade askan viktig. Vid spridning av 2-3 ton TS/ha aska krävs det för en 

biogasanläggning som årligen stabilisera 500 ton torr aska ungefär 170-250 ha/år av 

lämplig spridningsareal (t ex föryngringsavverkning eller gallringsskog). Med 

antagandet att det under en omloppstid på 80 år går att sprida 2-3 ton TS/ha skulle det 

långsiktigt krävas ett avsättningsområde på 13 200-20 000 ha för att årligen generera 

tillräckligt stor spridningsareal. Antas en genomsnittsskogsägare inneha 50 ha skog 

behövs på lång sikt ungefär 200-300 skogsägare involveras för att finna tillräckligt med 

spridningsareal. Om det går att sprida två gånger per omloppstid halveras denna siffra 

och om omloppstiden är högre än 80 år stiger arealen som tas i anspråk.  
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5 Systemintegration och ekonomi 
 

5.1 Biogasanläggningarnas inverkan på 

askans värdekedja  

Som tidigare beskrivits är det viktig att den aska som används i askfilter har rätt fysiska 

egenskaper. Inom tidigare arbete med askfilter har det visat sig fördelaktigt att kunna 

blanda askor från olika producenter med olika egenskaper för att få en produkt lämplig 

för askfilter. Detta lägger en viss ökad komplexitet till logistiklösningen för systemet där 

aska antagligen kommer transporteras från olika askproducenter till ett flertal olika 

biogasanläggningar för att få önskad sammansättning på askan (se Figur 7).  

 

 

Figur 7 Askflöden för ett system med flertalet askproducenter och biogasanläggningar 

 

Vid etablering av biogasuppgradering med askfilter på en ny plats kommer det att 

behövas tillgång till lämplig aska. Här kan askentreprenören antas ha en viktig funktion 

då denna kommer ha god kännedom om vilka askor som finns att tillgå hos de större 

producenterna i närområdet. En biogasanläggning kommer behöva tillgång till i 

storleksordningen några hundra ton upp till drygt tusen ton aska per år, vilket gör att 

endast de större askproducenterna ensamt kan försörja en biogasanläggning. Det finns 

dock goda möjligheter att askor från mindre askproducenter vid lokala tätorter kan 

leverera en del av askan till biogasanläggningen.   

Att inkludera biogasuppgradering med askfilter i askåterföringens värdekedja kommer 

flytta ett antal arbetsmoment från askentreprenören till biogasproducenten (se Figur 8). 

Dessa moment är främst lagring, stabilisering och blandning av aska vilket tidigare löstes 
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på en terminal av askentreprenören. Det går att säga att biogasanläggningarna agerar 

utlokaliserade lokala mikroterminaler där aska hanteras närmare både askproducent 

och spridningsplats jämfört med om askan skulle hanteras via en terminal längre bort. 

Askentreprenören tillsammans med skogliga aktörer (t ex skogsägarföreningar) kommer 

dock fortsatt ha en nyckelroll då värdekedjans komplexitet ökar när även 

biogasanläggningar och deras behov inkluderas i kedjan. Här blir askentreprenören 

viktig då det ofta är aktuellt att blanda askor från flera aktörer. Askentreprenörens roll 

kommer fortsatt vara att finna lämpliga askor, samordna transporter, söka tillstånd, 

genomföra krossning av aska, ta fram spridningsarealer och sköta spridning. Att finna 

spridningsareal är redan idag en arbetskrävande uppgift där skogliga aktörer ofta spelar 

en nyckelroll. Biogasanläggningen kommer stå för stabiliseringen av askan samt 

beroende på förutsättningar även lagring av aska, både innan stabilisering samt efter 

stabilisering i väntan på spridning.      

 

 

Figur 8 Arbetsfördelning mellan olika aktörer inom askans värdekedja 

 

5.2 Värdekedjans aktörer och deras 

drivkrafter 

Som tidigare nämnt finns en ambition att öka mängden träbränsleaska som återförs till 

skogsmark och det av RISE och SLU utarbetade innovativa konceptet för småskalig 

biogasuppgradering skulle kunna adressera flertalet av dagens utmaningar för mer 

askåterföring. Samtidigt löser konceptet problemet kopplat till ekonomiskt hållbar 

småskalig uppgradering av biogas. Det har också ett miljömässigt extra värde då 

substitution av fordonsbränsle är möjligt. Man kan se askfilterkonceptet som en 

dörröppnare för mer småskalig biogasuppgradering och därigenom möjliggörs lokal 

fordonsgasproduktion vilket kan göra att den enskilde lantbrukaren bli en leverantör av 

hållbart fordonsbränsle i sin hembygd.  

Askproducenterna har ett behov av att avsätta askan som utgör en biprodukt i deras 

primära verksamhet. Rent ekonomiskt utgör detta en kostnadspost för dem där det som 

tidigare nämnts finns ett antal olika avsättningsmöjligheter. Efterfrågan på material till 

sluttäckning av deponier som idag utgör den vanligaste avsättningsmöjligheten för 

askproducenter kommer med tiden att minska då allt fler deponier blir färdigtäckta 

vilket utgör ett incitament att titta efter andra lösningar. Redan idag har vissa 
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askproducenter svårt att hitta billiga avsättningsmöjligheter för aska och om alternativet 

är deponi, vilket är förknippat med både mottagningsavgifter och skatt så blir 

askåterföring till skog ett konkurrenskraftigt alternativ för askavsättning. Många av 

askproducenterna har även styrning från ledning och ägare att verka för mer cirkulära 

och hållbarare lösningar. Vidare finns det kunddrivna påtryckningar likväl som 

samhällsmässiga sådana som motiverar företag att ta den extra kostnaden som 

askåterföring ofta innebär. Framförallt industrikunder trycker på fjärrvärmeföretagen 

för att de i sina hållbarhetsåtaganden och redovisningar ska kunna visa på att t.ex. deras 

värmeförsörjning är hållbar. Miljömärkning av t.ex. fjärrvärme via ”Bra Miljöval” där 

krav på askåterföring finns trycker också på för att aska ska spridas i skogen 

(Naturskyddsföreningen, 2013). En annan viktig faktor som påverkar möjligheten till 

askåterföring är valet av bränslen hos askproducenten. Bränslet utgör en betydligt större 

kostnad än askhantering och det ger i många fall idag incitament att blanda rena 

skogsbränslen med mer förorenade bränslen så som olika typer av retrurträ. Resultatet 

blir en blandaska som inte alltid uppfyller kraven för askåterföring.  

Biogasproducenterna kommer in i affären med en drivkraft att finna en kostnadseffektiv 

lösning för småskalig uppgradering av biogas. En bieffekt av detta är då att askan på ett 

kontrollerat och effektivt sätt stabiliseras. Reningsverk med mindre biogasanläggningar 

är oftast kommunalt ägda och har då ägardrivna motiv till mer cirkuläritet och hållbarhet 

där askåterföring passar in. Kommuner är ofta ägare till värmeverk som producerar aska. 

I många fall har även kommuner varit en viktig aktör vid etablering av lokala 

fordonsgasmarknader då de kunnat kraftsamla och utgöra en viktig slutkonsument av 

gas. Kommuner kan vara med och stimulera en framväxt av dubbla lokala cirkulär 

system som utgår från biprodukter och adderar värde så de istället blir resurser. För 

lantbruksbaserade biogasproducenter finns även möjligheter kopplat till att det oftast 

finns infrastruktur i form av maskiner och mark som lämpar sig för hantering av större 

mängder material. Detta skapar förutsättningar för att ett antal av de funktioner som 

idag täcks av en terminal kan lösas vid biogasanläggningar och därigenom minska 

behovet av transporter.  

Det föreslagna konceptet kan producera en aska som är både bättre stabiliserad samt 

också mer homogen jämfört med dagens stabilisering som bygger på självstabilisering 

genom långtidslagring av fuktad aska. Den kontrollerade miljön i vilken stabiliseringen 

sker i filterkonceptet leder till en kvalitetssäkring av stabiliseringen som är svår att uppnå 

med dagens system som bygger på spontanstabilisering. Här skapas ett extra värde som 

kan vara svårt att prissätta. Önskan att producera en homogen och väl stabiliserad 

askprodukt delas av flera aktörer inom värdekedjan för att få en god acceptans för askan 

och därigenom finna högre avsättning. En stor flaskhals idag för ökad askåterföring är 

den relativt låga efterfrågan från markägare. Detta skapar förutsättningar för att räkna 

in det mjuka värdet i form av väl stabiliserad aska som är en bra produkt för markägarna. 

De ekonomiska vinningarna för markägare är små med askåterföring och för att kunna 

motivera markägare till fortsatt askåterföring är det viktigt att de levereras ett gott 

resultat utan t.ex. skador från dåligt stabiliserad aska.  

Hur långt man kommit med askåterföringen skiljer sig regionalt. I regioner där 

askåterföring sker i större omfattning finns en kombination av informerade och 

motiverade markägare, entreprenörer som kan hantera uppdraget samt askproducenter 

som väljer att betala för askåterföring, även om billigare alternativ för att bli av med 

askan kan finnas tillgängliga. Saknas någon av de tre komponenterna blir det ingen 
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askåterföring. En biogasanläggning som investerar i biogasuppgradering gör ett 

långsiktigt val då avskrivningstider på dessa brukar vara 15-20 år. Detta kommer erbjuda 

en långsiktigt stabil partner för både askproducenter, skogliga aktörer och 

askentreprenören. Biogasanläggningsägare som producerar fordonsgas i liten skala har 

ett behov av att nå ut till potentiella kunder på den lokala marknaden. Deras främsta 

säljargument är att de har en hållbar lokalproducerad produkt. Även askentreprenören 

har ett behov av att kommunicera sin tjänst lokalt och regionalt för att hela tiden finna 

avsättning för aska. Det finns goda förutsättningar att biogasanläggningar, skogliga 

aktörer och askentreprenören kan dra nytta av varandra i deras arbete att nå kunder då 

de delvis riktar sig mot samma kunder och till stor utsträckning kan skapa en stark 

historia om ett lokalt hållbart och cirkulärt system drivet av lokala entreprenörer.  

5.3 Ekonomi 

Askentreprenörens kostnader påverkas till viss mån av det nya föreslagna systemet. 

Inom projektet gjordes nya uppdaterade beräkningar baserat på Eriksson (2018) där 4 

nya logistikkedjor jämfördes med samma referensfall. Figur 9 beskriver de logistikkedjor 

som jämfördes inom ett tidigare projekt. Scenario A1 utgör referensfallet med 

traditionell hantering för återföring via terminal med krossaska. Scenario A2 och A3 

bygger på att transporten mellan askproducent och biogasanläggning sker med en lastbil 

och släp som kör tom retur till askproducenten samt att även transport till spridningsort 

sedan kör tom retur till biogasproducenten. Det som skiljer A2 och A3 åt är fukthalten 

på askan som transporteras från askproducent till biogasanläggning där A2 har en 

fukthalt på 10 % och A3 på 30 %. För fall A4 antas att det krävs en terminal för att lagra 

aska efter att den behandlats vid biogasanläggningen men att transporterna till denna 

kan ske med samma ekipage som transporterar askan till biogasanläggningen. A5 

representerar ett fall där all aska först passerar en terminal innan den går till 

biogasanläggningarna och sedan även transporteras tillbaka till terminalen för lagring 

innan den slutligen transporteras till skogen för spridning.  

 

Figur 9 Scenarier för ekonomiberäkningar inom asklogistik 

Figur 10 redovisar resultaten för ekonomiberäkningarna. Syftet med beräkningarna var 

främst att jämföra olika hanteringskedjor och dess inverkan på totalekonomin. 
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Resultaten visar att kostnadsbilden varierar kring referensfallet där scenario A2 är mest 

gynnsamt med 45 kr/ton (8 %) lägre kostnad än referensfallet. Scenariot med terminal 

både före och efter biogasanläggningen (A5) är dyrast, ungefär 60 kr/ton (11 %) högre än 

referensfallet. Kostnaden i A3 är 25 kr/ton (4,5 %) lägre än referensfallet och för A4 är 

kostnaden i samma storleksordning som referensfallet. En till kostnad som kommer 

tillkomma är tillstånd för terminal vilken kan variera mellan olika kommuner. Antas 

denna kostnad var 10 000 kr/år betyder det en kostnad på ungefär 10-20 kr/ton om 

biogasanläggningen hanterar 500-1 000 ton/år.  

 

Figur 10 Kostnadsberäkningar för askåterföring via terminal (A1 ref.), biogas (A2 och A3) samt 
kombinationen av biogas och terminal (A4 och A5) 

Beräkningarna bygger på antagandet att biogasuppgraderingen täcker kostnaderna för 

hantering av aska från det att den lossats vid anläggningen fram till att den skall krossas 

och lastas på lastbil för vidare transport. Krossning och lastning ligger dock i dessa 

beräkningar som en kostnad för askentreprenören. Värdet av att uppgradera biogas till 

fordonsbränsle är en marknadsfråga som inte är helt enkel att utreda i den lilla skala som 

askfiltertekniken lämpar sig för. Rogstrand m.fl. (2018) antog ett värde på 1,2 kr/kWh 

för uppgraderad biogas vid intern användning på lantbruket samt försäljning till en eller 

flera företagskunder med tankning vid biogasanläggningen. Vidare konstaterade 

Rogstrand m.fl. (2018) att för ett system som uppgraderade mellan 150-300 MWh/år (ca 

200-450 ton aska/år) gick kalkylen jämt upp förutsatt att askproducenten stod för 

transport till och från anläggningen och att askan gick att tippa på platta utan betydande 

kostnader för att undvika damning. För askfilter i större skala saknas beräkningar där 

gasen säljs i komprimerad form. Däremot har Andersson och Nordberg (2018) utrett 

möjligheten att småskaligt producera flytande biogas med hjälp av askfiltersystem i 

skalan 1-2 GWh/år (askbehov på ca 1 100-2 200 ton/år). Slutsatsen i denna utredning 

var att systemet bör kunna producera flytande biogas till ett konkurrenskraftigt pris om 

dagens stödsystem bibehålls. Även i denna studie var systemgränsen att transport av 

aska till och från biogasanläggningen täcktes av askproducenten men att 

biogasanläggningen tog kostnaden för stabilisering av askan.  

Rogstrand m.fl (2018) samt Andersson och Nordberg (2018) antog i sina beräkningar att 

askan hade ett koldioxidupptag 100-120 kg/ton torr aska vilket innebär att sämre askor 

kan ge högre kostnader för biogasanläggningen. Dessa kostnader kommer då behöva 
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täckas av andra aktörer likväl som bättre askor kan komma ge ett visst utrymme för 

biogasanläggningen att täcka mer kostnader i hanteringskedjan. Antas det att 

koldioxidavskiljning har ett värde av 25 öre/kWh för biogasanläggningen skulle detta 

betyda ett värde motsvarande 185 kr/ton torr aska vid ett koldioxidupptag på 100 kg/ton 

torr aska. Minskar koldioxidupptaget till 70 kg/ton torr aska blir intäkten endast 130 

kr/ton torr aska vilket är en minskning med 55 kr/ton torr aska. En minskning på 55 

kr/ton torr aska är mer än vad scenario A2 minskar kostnaderna i vår jämförelse (Figur 

10). Ett koldioxidupptag ned mot 70 kg/ton torr aska är inte ovanligt och därför är det 

viktigt att ta med i beräkningarna vid design av ett enskilt projekt. Detta exempel tar inte 

heller hänsyn till att ett sämre koldioxidupptag även innebär att större mängd aska måste 

hanteras vid biogasanläggningen och därigenom även leder till högre omkostnader samt 

att 25 öre/kWh är ett grovt antagande som i flera fall kan vara i överkant.  

En till osäkerhet utöver askans koldioxidupptagsförmåga är hur lätthanterlig den är. 

Askor som dammar mycket eller på annat sätt ställer höga krav på hanteringssystemet 

kan också göra att kostnaden ökar för hela hanteringskedjan. Detta gäller framförallt vid 

mindre biogasanläggningar där mindre mängder aska hanteras vilket resulterar i mindre 

mängder aska per år att fördela ökade kapitalkostnader på för mottagningsutrustning.  
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6 Diskussion  
Ett flertal aktörer kommer behöva involveras i en affärsmodell kopplat till 

implementering och kommersialisering av askfiltersystemet där en symbios av 

askproducenter villiga att återföra aska, en kunnig askentreprenör, motiverade 

markägare och drivna biogasproducenter kan ses som framgångsfaktorer.  

En framtida affär kommer antagligen ha stark lokal eller regional koppling där 

askproduktion, biogasuppgradering, gasförsäljning och askåterföring sker i närområdet 

genom utveckling av lokala cirkulära kluster. Genom att bygga affären kring lokal nytta 

underlättas också den lokala acceptansen och motivationen kring askspridning utifrån 

både ett markägar- och askproducentperspektiv. Den lokala förankringen öppnar också 

upp för möjligheten att bygga på andras kontaktnät och kommunikationskanaler vilket 

kan vara stort värde vid etableringen av ett sådant system. Utöver huvudaktörerna i 

systemet, alltså framförallt askproducenter, biogasproducenter, markägare och en 

askentreprenör, kommer även skogsägarföreningar, bränsleleverantörer, Skogsstyrelsen 

och andra aktörer som kan bidra till att finna spridningsareal för den producerade askan 

vara viktiga. Dessutom kommer någon behöva fortsätta driva teknikutvecklingen och 

produktifiering av askfilterlösningen. Det går att tänka sig en teknikleverantör som säljer 

småskaliga uppgraderingsanläggningar men som sen inte är inblandade i driften och 

askhanteringen. Samtidigt lyfter Rogstrand m.fl. (2018) fram att även gasförsäljningen 

är en utmaning som kan lämpa sig väl för en annan aktör än biogasanläggningsägaren. 

Detta skulle kunna öppna upp för drivna entreprenörer att driva affären kopplat till 

gasförsäljning från flera biogasanläggningar och då även eventuellt logistiklösningen 

kring askåterföring.  

I stort kommer framtidens affärsmodell påminna om dagens där askproducenten även 

fortsättningsvis kommer stå för merparten av kostnaden för askhanteringen. Det är 

också rimligt utifrån ett producentansvar att de ansvarar för att lösa askfrågan. 

Potentiellt kan askhanteringen bli billigare då askentreprenören inte behöver täckning 

för kostnadsposter kopplade till terminal och lagring. Det är dock troligt att terminalerna 

ändå behövs för vissa askflöden vilket minskar den potentiella vinsten. I transportledet 

finns också möjliga ekonomiska vinster i form av kortare transportavstånd. Det kräver 

dock ett flertal biogasanläggningar i ett område. Utifrån tidigare kalkyler kommer inte 

askfiltersystemet bidra med några ökade hanteringskostnader jämfört med dagens 

system där krossaska återförs till skogsmark (Eriksson, 2018) vilket även de uppdaterade 

analyserna inom detta projekt styrker. En stor del av det extra ekonomiska värdet som 

skapas genom biogasuppgradering kommer ätas upp av drift- och kapitalkostnaden för 

den investering som görs i askfiltersystemet samt kostnader för distribution och 

försäljning av uppgraderad gas. Däremot kan den högre askkvalitén (bättre stabilisering) 

användas för att för att öka acceptansen för askspridning gentemot markägare. 

Betalningsviljan för en bättre stabiliserad aska är dock låg. Biogasproducenten som 

investerar i en askfilterlösning får aska levererad mot att den upplåter mark och ansvarar 

för hanteringen på plats. Biogasanläggningarna kan därigenom ses som utlokaliserade 

mikroterminaler för aska där både ej stabiliserad och stabiliserad aska lagras. Det ger 

askentreprenören en möjlighet att minska sina kostnader för terminal samt bidrar också 

till en mer rationell planering med stort lokalt fokus som skulle kunna möjliggöra kortare 

transportsträckor.   
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7 Slutsatser och fortsatt arbete 
Arbetet har resulterat i följande slutsatser: 

• Det finns goda förutsättningar för att existerande infrastruktur vid 

askproducenter i stor utsträckning lämpar sig väl för att även användas i ett 

framtida system där biogasanläggningen ersätter ask-terminalens roll för 

stabilisering av aska. 

• Önskvärda egenskaper för aska som används vid uppgradering är att den har ett 

högt innehåll av CaO och en förmåga att hålla vatten utan att skapa mottryck i 

askbädden samt att den biogasstabiliserade askan uppfyller gränsvärden för 

tungmetaller och näring för återföring till skog. 

• Den biogasstabiliserade askan hade en mycket låg konduktivitet i relation till 

gränsvärdet och uppvisade en sänkning av pH värdet från nära 13 till under 10.  

• Spridningsförsöket med biogasstabiliserad aska i gallringsskog och på hygge efter 

krossning visade en acceptabel spridningsbild och gav inte några skador på 

träden. En något högre fukthalt hade antagligen förbättrat spridningsbilden 

ytterligare. 

• I ett system där uppgradering av biogas med askfilterteknik integreras i 

askåterföringskedjan kommer biogasanläggningen att agera som en 

mikroterminal, där aska hanteras närmare askproducent och spridningsplats 

jämfört med en konventionell terminal. För att detta skall kunna ske effektivt 

kommer det behövas en aktör som kan samordna transporter och kvalitetssäkra 

askor vilket i många fall kan vara en askentreprenör. Det är även av största vikt 

att skogliga aktörer och markägare finns med för att kunna säkra slutanvändare 

för den stabiliserade träbränsleaskan.  

• De ekonomiska beräkningarna visar att kostnadsbilden för askproducenter och 

skogsägare bör bli i samma storleksordning som dagens system för askåterföring. 

Dock finns det potential för att askfiltertekniken kommer skapa en produkt med 

jämnare och högre kvalitet vilket bedöms skapa ett mervärde i värdekedjan. 

Under projektet har det identifierats några utmaningar som bör adresseras i framtida 

projekt. Dessa är främst: 

• Fortsatt arbete kring kostnadseffektiva metoder för dammfri mottagning av torr 

aska vid biogasanläggning.  

• Fortsatt arbete kopplat till lagring av färsk aska  

• Fortsatt arbete med utvecklingen av askfiltertekniken vid biogasanläggningar så 

att en kommersiellt mogen produkt erbjuds marknaden 
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