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 Allmänt 
Detta underlag utgör en del av den dokumentation som Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB 
(bolaget) upprättat inför myndighetssamråd i samband med ansökan om tillstånd till deponering av 
inert avfall inom fastigheten Åsbymon 2:39 samt därtill hörande verksamhet inom del av Åsbymon 
2:40. Underlaget utgör ett utkast till teknisk beskrivning. 

Området för den planerade verksamheten ligger c:a 7 km väster om Eskilstuna centralort. 
Fastighetsägare är Eskilstuna kommun (Åsbymon 2:39) och Thomas Betong AB (Åsbymon 2:40). 
Området som bolaget vill ta i anspråk till deponering utgörs av en f.d. grustäkt i den s.k. 
Strömsholmsåsen. Grustäkt har historiskt bedrivits på flera ställen i åsen. Flera av täkterna är sedan 
tidigare igenfyllda med massor av skiftande slag. Avfall som bolaget vill deponera, utgörs av lösa 
jordmassor som grävts upp i samband exploatering inom Eskilstuna kommun.  

 Läsanvisning 
I avsnitt 3 i detta underlag redogörs för omfattningen av den verksamhet som Eskilstuna Strängnäs 
Energi & Miljö AB avser söka tillstånd till. Förutsättningar och platsspecifika förhållanden som i 
något avseende kommer att inverka på teknisk utformning av den planerade anläggningen beskrivs i 
avsnitt 4. Aspekter som kommer att bli viktiga att säkra vid utformningen anges i avsnitt 5. 
Undersökningar och redogörelser som kommer att bifogas den tekniska beskrivningen listas. Vilken 
kontroll av verksamheten som teknisk beskrivning kommer att omfatta, framgår av avsnitt 6. 

 Planerad verksamhet 
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB avser ta emot och deponera maximalt 200 000 ton inert 
avfall per kalenderår, maximalt 800 000 ton totalt inom fastigheten Åsbymon 2:39. Fordon och 
fordonsbränsle avser bolaget ställa upp på en yta inom fastigheten Åsbymon 2:40. Avfall som 
bolaget vill kunna ta emot är framför allt inerta jordmassor t ex lera och silt som inte kan 
återanvändas på grund av dålig bärighet/stabilitet. Avfallet förväntas uppstå i samband med att nya 
områden exploateras för bebyggelse i Eskilstuna kommun. Under den tid som deponering pågår, 
kommer dagvatten som uppstår vid anläggningen att hanteras. Efter avslutad deponering planerar 
bolaget att återställa området genom täckning. Bolaget vill kunna ta emot och deponera massor 
under 20 års tid och därefter genomföra avslutande åtgärder under ytterligare 4 år.  

Verksamheten kommer i huvudsak att bedrivas dagtid, mellan kl. 07.00 - 18.00 på vardagar. 
Transporter kan komma in till anläggningen även kvällstid och helger. Viss verksamhet kan komma 
att bedrivas kvällstid och helger under förutsättning att villkoren för buller inte överskrids. 

 Befintliga förhållanden 
Täktverksamhet har bedrivits inom de bägge fastigheterna. Del av täkt som är förlagd inom 
Åsbymon 2:39 och som är aktuell för planerad deponiverksamhet, har en area på drygt 4 ha. Täkten 
upptar en övervägande del av fastighetens yta och har formen av oval hålighet i åsen, bilaga 1. 
Slänter i den f.d. täkten har en mäktighet av ca 10 m och en lutning på 1:1,3 – 1:3. I öster och väster 
skapar resterande delar av åsen en vallformation mot omgivande landskap som utgörs av brukad 
mark med inslag av skogspartier och bebyggelse. Bebyggelsen ligger i nivå med eller lägre än 
vallkrön på befintlig täkt.  

I norr gränsar täkten mot en kyrkogård som till viss del ligger på utfyllnadsmassor. I söder sträcker 
sig täkten in på fastigheten Åsbymon 2:40, inom vilken fastighetsägaren bedriver verksamhet med 
upplag och viss behandling av sten och betong. Sedan några år tillbaka har Eskilstuna kommun 
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upplåtit fastigheten Åsbymon 2:39 till paintball verksamhet. Området har även använts till upplag i 
begränsad omfattning. 

Växtlighet har etablerats inom området. Träd och buskar har brett ut sig i såväl slänter som i botten 
av täkten. Området mellan den f.d. grustäkten och bebyggelse är också bevuxen med träd och insyn 
till området är begränsad. 

Strömsholmsåsen utgör en grundvattenförekomst med ett möjligt uttag i storleksordningen 5 – 25 
l/s1. Materialet i åsen består av grova isälvssediment. I höjd med Borsöknasjön, 2,5 km söder om 
det aktuella området, finns en grundvattendelare. Norr om denna rör sig grundvattnet norrut 
genom åsen mot Mälaren. Åsen är på flera ställen utbruten och i flera fall igenfylld med massor av 
skiftande karaktär. Grusåsens funktion som infiltrationsområde för grundvatten är därför sedan 
tidigare försämrad då mindre än hälften av åsens infiltrationsyta för grundvatten utgörs av naturlig 
markyta.  

Inom täktområdet finns en grävd brunn som försörjer den intilliggande fastigheten, Åsbymon 2:38, 
med dricksvatten. Enligt muntliga uppgifter från fastighetsägaren, är vattenytan i brunnen normalt 
ca 1 - 1,5 m under markytan. Den grävda brunnen kommer att avvecklas i samband med den 
planerade deponiverksamheten.  

Det avfall som bolaget avser deponera är inert med hänsyn till fysikaliska, kemiska och biologiska 
egenskaper, enligt definition i deponeringsförordningen (2001:512). Inert avfall har en total 
lakbarhet, totalt föroreningsinnehåll samt en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte 
äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten. Avfallet förväntas variera framför allt med avseende på 
vattenkvot och bärighet, vilket är den huvudsakliga orsaken till att avfallet ska deponeras, snarare än 
återvinnas. 

 Utformning av planerad anläggning 

5.1 Allmänt 
Situationsplan och typsektioner redovisas i bilaga 1 och bilaga 2. Den planerade anläggningen inom 
Åsbymon 2:39 kommer att omfatta en deponi för inert avfall. Inom Åsbymon 2:40 avser bolaget 
anlägga en hårdgjord yta för uppställning av drivmedelstankar och fordon. Bolaget vill ha möjlighet 
att istället anlägga den hårdgjorda ytan i den södra delen av Åsbymon 2:39, beroende på möjlighet 
att sluta avtal med fastighetsägare till Åsbymon 2:40. I sådant fall kommer deponeringsytan inom 
2:39 att minska i motsvarande omfattning.  

Bolaget vill därutöver ha möjlighet att anlägga transportväg in till deponiområdet dels med 
utgångspunkt från praktiska förutsättningar, dels utifrån vilka överenskommelser som kan slutas 
med fastighetsägare till Åsbymon 2:40. Planerad tillfartsväg är antingen från söder och Åsbymon 
2:40, eller från sydväst på transportväg som rundar Åsbymon 2:40 på södra sidan, bilaga 1. 

Deponin kommer att byggas upp genom utfyllnad av en hålighet som utgörs av en f.d. grustäkt. I 
väster, öster och norr, kommer deponering att ske mot befintliga slänter i den f.d. täkten. Mot söder 
finns idag ingen naturlig slänt att deponera mot.  

Utformning av deponin kommer att ske så att stabilitet erhålls. Vid behov kommer massor att 
stabiliseras med lämplig teknik, företrädelsevis genom inblandning av friktionsmaterial. 
Skjuvhållfasthet på det deponerade avfallet, kommer att ha betydelse för vilken släntlutning som 
kan skapas mot söder. Det är inte osannolikt att förstärkningsåtgärder kan komma krävas i 
                                                   

1 www.sgu.se 
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deponins södra slänt för att en stabil konstruktion ska kunna säkerställas. Fyllningskapacitet på 
planerad deponi är uppemot 410 000 m3 (c:a 730 000 ton). Med en inräknad marginal för osäkerhet 
avseende densitet på deponerade massor, omfattar ansökan deponering av en total volym på 
800 000 ton avfall.  

De deponerade lermassorna kommer att ha en mäktighet på c:a 10 m mot befintliga slänter. 
Anläggningen kommer efter avslutad täckning att ha en höjd på omkring + 33 m, bilaga 1. 
Släntlutning på avslutad deponi kommer att framgå av teknisk beskrivning.  

5.2 Geologisk barriär 
En geologisk barriär som klarar infiltrationskrav på 10-7 m/s kommer att anläggas i botten av 
deponin samt mot befintliga slänter i den f.d. grustäkten. Det kommer att säkerställas att barriären 
anläggs på ett sådant sätt att grundvatteninträngning undviks. Barriären kommer att byggas med 
naturlig lera och ha en mäktighet på minst 0,5 m, se principförslag på utformning bilaga 2.  

Att barriären klarar infiltrationskrav kommer att säkras genom undersökning av lerans permeabilitet 
på laboratorium samt genom kvalitetskontroll av utläggningsarbetet. Teknisk beskrivning kommer 
att omfatta en redogörelse av grundvattennivå och grundvattenriktning samt beskrivning av hur den 
geologiska barriären ska anläggas så att inte grundvatten riskerar att tränga upp i deponin. 

5.3 Deponikonstruktion 
Föreslagen deponeringsteknik kommer att utgå från undersökningar av lerans egenskaper med 
avseende på bland annat skjuvhållfasthet, vattenkvot och deformationsegenskaper. Stabiliserande 
åtgärder av leran kan bli aktuellt att genomföra. Exempel på åtgärder är blandning med inert 
friktionsjord eller anläggning av vertikala eller horisontella stråk av dränerande material såsom sten 
eller krossmaterial. Målsättningen är att skapa en konstruktion på vilken fordon kan framföras. 
Dimensionering och föreslagen teknik kommer att utgå från vad som är mest kostnadseffektivt.  

Om den geologiska barriären är tätare än det avfall som deponeras, finn en risk att ett vattentryck 
byggs upp i deponin. I sådant fall kan ett breddavlopp eller liknande anläggas för att säkra 
stabiliteten i deponin. 

5.4 Täckning 
Efter avslutad deponering kommer anläggningen att förses med skyddstäckning. Åtgärden har som 
syfte att minimera infiltration av nederbördsvatten genom det deponerade avfallet. Detta möjliggörs 
genom att skapa förutsättningar för växtetablering. Täckningen ska därutöver innebära en viss 
återställning av den naturliga landskapsbilden i området, exempelvis genom att anpassa 
vegetationen till omgivande natur. Förutsättningar för växter i angränsande markområden att 
gradvis etablera sig på den täckta deponin, skapas genom att använda skyddstäckningsmassor som i 
hög grad liknar det material som finns i grusåsen. För en snabb växtetablering kan det bli aktuellt 
att beså den täckta deponin med en fröblandning för torr mark. Alternativt kan avbalningsmassor 
användas från liknande terräng. 

5.5 Dagvatten från deponin 
I teknisk beskrivning kommer dagvattenhantering vid deponin att beskrivas. Dagvattenhanteringen 
kommer att utgå från vald deponeringsteknik. Målsättningen är att skapa en effektiv avrinning. 
Stora mängder vatten riskerar att äventyra stabiliteten på deponin, varför avrinning kommer att bli 
en viktig aspekt att säkra. 
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Dagvatten som avrinner från deponin kommer att tillåtas infiltrera i grusåsen. Ett system kommer 
att föreslås som klarar att infiltrera ett 10-års regn, och där dagvatten med fördel tillåts infiltrera vid 
en nivå lägre än botten på deponin. Infiltration av ett samlat dagvatten från deponin kan exempelvis 
ske i anlagda infiltrationsbrunnar.  

Avrinning av dagvatten från deponin kan potentiellt medföra spridning av partiklar från deponerad 
lera till grusåsen. Finpartiklar kan komma att försämra grusåsens förmåga lokalt att infiltrera 
nederbördsvatten. För att förhindra eventuell partikelvandring från leran kan olika typer av 
partikelfilter bli aktuella, i kombination med uppsamlings- och sedimentationsdammar för 
dagvatten från deponin. 

5.6 Uppställningsyta för drivmedel, m.m. 
Söder om det planerade deponiområdet kommer en tät yta på c:a 1 000 m2 att anläggas. På ytan 
kommer Eskilstuna Energi & Miljö AB att ställa upp fordon till verksamheten samt mobila 
drivmedelstankar. Fordon som bolaget avser ställa upp är exempelvis hjullastare, grävmaskin, 
dumper och bandschaktare, vilka kommer att finnas vid olika tillfällen inom anläggningen. 
Drivmedel kommer att förvaras inom invallning under tak, som rymmer den största behållarens 
volym +10 % av övriga behållares volym. Invallningarnas botten och kanter kommer att utformas i 
tätt material, t.ex. betong eller annat material som är beständigt. Tankning av fordon kommer att 
ske på den hårdgjorda ytan.  

5.7 Dagvatten från hårdgjord yta 
Dagvatten förväntas uppstå i omfattningen 600 m3/år. Beräkningarna bygger på ett antagande om 
en årsnederbörd på 700 mm och att 80 % avrinner som dagvatten. Föroreningar som kan uppstå i 
dagvatten är framför allt oljeföroreningar från eventuellt spill vid tankning av fordon. 

Från den asfalterade ytan kommer dagvatten att ledas via en dagvattenbrunn till en slam- och 
oljeavskiljare. Oljeavskiljaren kommer att dimensioneras utifrån sitt användningsområde och vara 
försedd med en avstängningsventil i det fall ett spill uppstår. Efter att dagvattnet passerat slam- och 
oljeavskiljaren kommer det att ledas via ett öppet dike, alternativt via en tät ledning och därefter 
tillåtas infiltrera i åsen. 

För att säkerställa reningen av dagvattnet kommer skötsel- och driftrutiner att tas fram. Bland annat 
ska oljeavskiljaren kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta att den alltid fyller avsedd funktion, 
dock minst en gång per år. Tillverkarnas skötselanvisningar kommer att följas. 

5.8 Alternativ 
5.8.1 Alternativ tillfartsväg 
Tillfart till deponin kan som alternativ ske från Åsbyvägen i öster, i höjd med infartsvägen till Åsby 
Säteri. Den tekniska beskrivningen kommer att redogöra för alternativet i mer detalj. 

5.8.2 Alternativ utsläppspunkt för dagvatten 
Möjligheten att släppa dagvatten till dike 150 m väster om fastigheten, kommer att undersökas. 
Dagvatten kan ledas via ett öppet dike, alternativt via ledningssystem, till ytvattendiket. Alternativet 
omfattar dagvatten från såväl hårdgjord yta som från deponi. 

5.9 Övrigt 
Deponianläggningen kommer att förses med ett ca 2 meter högt stängsel med låsbara grindar vid 
in- och utfarterna. Utvalda delar av anläggningen kan vid behov förses med plank som skyddar mot 
insyn.  
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Befintlig växtlighet mellan f.d. grustäkt och bebyggelse kommer att bibehållas för att säkerställa 
skydd för insyn. 

5.10 Bilagor teknisk beskrivning 
Följande undersökningar och redogörelser kommer att biläggas den tekniska beskrivningen. 

• Redovisning av lerans deformationsegenskaper, skjuvhållfasthet, kornfördelning och 
vattenkvot, eventuellt i kombination med precisering av lämpliga värden/intervall samt 
mottagningskontroll 

• Undersökning av grundvattennivå i området 
• Grundvattensammansättning 
• Kornfördelning och hydraulisk konduktivitet i material i grusås 
• Kvalitetsplan geologisk barriär 
• Bedömning av risk för instabilitet i åsmaterial vid sidan av den planerade deponin till följd 

av horisontellt tryck från deponerad lera. 

5.11 Bästa möjliga teknik 
I BREF dokumenten (Reference Documents om Best Available Techniques) finns för olika 
branscher, slutsatser om bästa tillgängliga teknik (BAT-slutsats). Referensdokumentet om 
avfallsbehandlingsindustrin innehåller sammanlagt 130 BAT-slutsatser. Genom 
industriutsläppsdirektivet2, kommer dessa att omvandlas till rättsligt bindande slutsatser, s.k. BATC, 
och kommer då att ligga till grund för prövning av anläggningar som omfattas av direktivet. För 
övriga anläggningar kommer slutsatserna även fortsättningsvis att vara vägledande. I svensk 
lagstiftning finns föreskrifter som motsvarar en stor del av slutsatserna. För avfallsanläggningar 
finns exempelvis: 

• Miljöbalken och hänsynsreglerna (1998:808, kap 2) 
• Egenkontrollförordningen (1998:901) 
• Avfallsförordningen (2011:927) 
• Deponeringsförordningen (2001:512) 

För deponering finns inga specifika punkter upptagna i BREF, utan ingår istället under den 
allmänna delen i BREF (punkterna 1-64). De punkter som tas upp under den allmänna delen i 
BREF bör till stor del täckas av kunskapskravet i 2 kap. 2 § Miljöbalken, egenkontrollförordningen, 
avfallsförordningen, kontrollprogram och miljörapport. 

Bedömningen görs därför att den sökta verksamheten, vad gäller behandling och mellanlagring av 
avfall, avses ske med de arbetsmetoder som är gängse i branschen och med modern teknik och 
utrustning. Beskrivna tekniker bedöms i huvudsak vara i linje med BAT.  

 Kontroll 

6.1 Mottagningskontroll 
Teknisk beskrivning kommer att redogöra för hur kraven uppfylls i NFS 2004:10 avseende 
skyldigheter i samband med att avfall tas emot för deponering. 

                                                   
2 Införlivad i svensk lagstiftning genom industriutsläppsförordningen, 2013:250 
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6.2 Grundvatten 
Teknisk beskrivning kommer att redogöra för hur kontroll av grundvattennivå och 
grundvattensammansättning kommer att ske. Mätning och provtagning ska ske i minst en punkt 
uppströms och två punkter nedströms deponin. Provtagning och provning för att fastställa 
referensvärden ska utföras på tre ställen innan deponering påbörjas. 

 

 

Kalmar Linköping 2017-12-15 
 

Författare Granskning 
 

  

........................................................ 
 
Ulrika Zetterberg 
 

........................................................ 
 
Lars Blomgren 
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