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 Allmänt 
Denna tekniska beskrivning utgör en del av den dokumentation som Eskilstuna Strängnäs Energi & 
Miljö AB (bolaget) upprättat inför ansökan om tillstånd till deponering av inert avfall inom 
fastigheten Åsbymon 2:39 samt därtill hörande verksamhet inom del av Åsbymon 2:40.  

Området för den planerade verksamheten ligger c:a 7 km väster om Eskilstuna centralort, Figur 1. 
Situationsplan framgår av Figur 2. 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.  

 
Figur 1. Översiktskarta Eskilstuna och plats för planerad verksamhet markerad med röd punkt. 
Källa: Lantmäteriet. 

 Läsanvisning 
I avsnitt 3 i denna tekniska beskrivning redogörs för omfattningen av den verksamhet som bolaget 
söker tillstånd till. Förutsättningar och platsspecifika förhållanden beskrivs översiktligt i avsnitt 4. I 
avsnitt 5 och bilaga 8 redogörs för geotekniska förutsättningar. Avfallet som bolaget avser deponera 
beskrivs närmare i avsnitt 6. I avsnitt 7 samt i ritningar bilagda denna tekniska beskrivning, redogörs 
för planerad utformning av anläggningen. Alternativ avseende anläggningens tekniska utformning 
framgår av avsnitt 8. Hantering av vatten sammanfattas i avsnitt 9, och i avsnitt 10 redogörs för risk 
med inträngande grundvatten. Avsnitt 11 omfattar en redogörelse om bästa möjliga teknik. 
Planerad kontroll av verksamheten framgår av avsnitt 12 t.o.m. 14. 

 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, Figur 2. Fordon 
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och fordonsbränsle för drift av verksamheten avser bolaget ställa upp på en yta inom fastigheten 
Åsbymon 2:40. Avfall som bolaget vill kunna ta emot är framför allt 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. 

 

Figur 2. Situationsplan. Fastighetsgräns är markerat med röd streckad linje. Källa: Lantmäteriet. 
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 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 höjd på 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 S:t Eskils 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 upplåtit fastigheten Åsbymon 2:39 till paintballverksamhet. Denna verksamhet 
har emellertid avvecklats. 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 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. Brunnen är 3 m djup. Grundvatten har vid mätningar 2017 och 2018 återfunnits 
ca 1,8 m under markytan i botten av den f.d. täkten. Den grävda brunnen kommer att avvecklas i 
samband med den planerade deponiverksamheten.  

 Stabilitet befintliga slänter 
Befintliga slänter i täkten är ställvis branta. Säkerheten är med nuvarande utformning inte fullt 
tillfredställande på alla delar, bilaga 8. Slänterna har förvisso stått med nuvarande lutning under 
flertalet år. Beräkningar visar emellertid att marginalen (säkerheten) i befintlig utformning är mindre 
än vad som normalt tillämpas för områden där personer ska arbeta. Det är därför viktigt att vidta 
åtgärder i samband med utfyllnaden för att säkerställa en god arbetsmiljö samt förebygga risker för 
brott/ras. Innebörden av detta är bl.a. att man under arbetena kommer att ha okulär syn på 
slänterna så att förändringar i geometri och mindre rörelser noteras. Extra besiktning kommer att 
genomföras efter kraftiga regn eller vid långvarig torka. Det kommer därutöver att säkerställas att 
släntkrönet är obelastat under pågående deponering.  

Ur säkerhetssynpunkt för närliggande byggnader som ligger en bit bakom släntkrön så bedöms 
säkerheten som tillfredställande. Detta eftersom de brott som kan antas utbildas är lokala, ytliga ras. 
Befintliga slänter bedöms inte ha karaktären av bakåtskridande brott. Efterhand som deponin byggs 
upp, så ger den i sig en mothållande last för slänten. 

                                                   

1 www.sgu.se 
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 Avfallet 

6.1 Tekniska egenskaper 
I huvudsak kommer lermassor deponeras, som pga. av dålig hållfasthet inte bedöms kunna 
nyttiggöras för andra byggändamål. Avfallets tekniska egenskaper beskrivs i detalj i bilaga 8. 

De massor för vilka det förväntas uppstå behov av deponering, kan delas in i tre kvalitetsklasser 
baserat på hantering och egenskaper i deponin. Notera att samtliga lermassor förutsätts vara 
mellan- eller lågsensitiva, vilket innebär att de i stor utsträckning bibehåller sin hållfasthet om de 
störs (rörs om). 

Klass A är bra massor med karaktären av en torrskorpelera. I tekniska termer innebär det att de har 
en skjuvhållfasthet in-situ på ursprungsplatsen, på 25 kPa eller högre. Hantering och transport av 
massorna innebär att hållfastheten reduceras till i storleksordningen 15 kPa. Massornas karaktär gör 
dock att de går att blada ut på plats med bandschaktare och packas med fårfotsvält, bilaga 11. Detta 
gör att de är lämpliga att även användas till anläggning av geologisk barriär, m.m.  

Klass B är vanliga lermassor med en skjuvhållfasthet på 20-30 kPa in-situ. Efter transport så 
reduceras hållfastheten med ca 50 procent till 10-15 kPa. Massorna är hanterbara och kan bladas ut 
på plats med en bandschaktare. Efter en liggtid på ca 3 - 6 månader kan man förvänta sig en 
förbättring i egenskaperna som gör att det är möjligt att belasta massorna.  

Klass C är dåliga lermassor med en skjuvhållfasthet på mindre än 20 kPa in-situ. Efter transport kan 
skjuvhållfastheten reduceras till ca 5 kPa. Massorna är svårarbetade och behöver placeras med 
långgrävare på plats i deponin. Betydligt längre liggtid krävs för att massorna ska få en hållfasthet 
som gör att de är möjliga att belasta. 

6.2 Innehåll av föroreningar 
Det avfall som bolaget avser deponera är inert med hänsyn till fysikaliska, kemiska och biologiska 
egenskaper, enligt definition i deponeringsförordningen (2001:512, § 3a). Inert avfall har en total 
lakbarhet, totalt föroreningsinnehåll samt en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte 
äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten.  

Bolaget avser utgå från Naturvårdsverkets förordning NFS 2010:4 (mottagningskriterierna), 21 – 24 
§§ vid bedömning av om avfallet är inert. Enligt mottagningskriterierna görs i första hand en 
bedömning av om avfallet omfattas av förteckningen i § 24, över avfall som får tas emot vid en 
deponi för inert avfall utan att genomgå provning. I andra hand och vid misstanke om förorening 
ska gränsvärden vad avser utlakning, § 22, samt totalhalt av organiska parametrar, § 23, användas 
vid bedömning av om avfallet får tas emot på en deponi för inert avfall. För att säkerställa en tydlig 
dialog mot avfallslämnare så att rätt sorts avfall tas emot, kommer analysdokument från lakning och 
totalhalt att begäras in för samtliga massor. Mottagningskontrollen beskrivs närmare i avsnitt 12 i 
denna tekniska beskrivning. Vid bedömning av om avfallet är inert, avser bolaget använda 
gränsvärden för den ackumulerade utlakade mängden vid L/S 10.  
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Beståndsdel L/S = 10 l/kg [mg/kg torrsubstans] 
Arsenik 0,5 
Barium 20 
Kadmium 0,04 
Krom total 0,5 
Koppar 2 
Kvicksilver 0,01 
Molybden 0,5 
Nickel 0,4 
Bly 0,5 
Antimon 0,06 
Selen 0,1 
Zink 4 
Klorid 800 
Flourid 10 
Sulfat 1 000 
Fenolindex 1 
DOC  500 
TS för lösta ämnen 4 000 

Vad avser totalhalt av organiska parametrar får avfallet inte överskrida följande gränsvärden. 

Parameter  
TOC 3 %  
BTEX 6 mg/kg TS 
PCB7 1 mg/kg TS 
Mineralolja, C10–C40 500 mg/kg TS 
Summa cancerogena PAH 10 mg/kg TS 
Summa övriga PAH 40 mg/kg TS 

 Utformning av planerad anläggning 

7.1 Allmänt 
Situationsplan och typsektioner redovisas i bilaga 1 – bilaga 7.  

Den planerade anläggningen inom Åsbymon 2:39 kommer att omfatta en deponi för inert avfall, 
och vara ca 4 ha till ytan. Inom Åsbymon 2:40 avser bolaget anlägga en hårdgjord yta för 
uppställning av drivmedelstankar och fordon samt en utjämnings- och infiltrationsdamm för vatten 
från anläggningen. 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 
kommer deponering att ske mot en anlagd stödvall.  
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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 maximalt 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.  

7.2 Principiell utformning 
En detaljerad beskrivning av deponins utformning framgår av bilagor till denna tekniska 
beskrivning. 

Deponin kommer att avgränsas i norr, öster och väster av befintliga slänter i den f.d. täkten. I söder 
anläggs en stödvall som utgör avgränsning mot fastigheten Åsbymon 2:40. I botten och slänter i 
den f.d. täkten samt på insida av stödvall anläggs geologisk barriär. Deponering sker från norr mot 
söder. 

För att möjliggöra deponering av massor med låg hållfasthet, kommer deponin att byggas upp i 
mindre celler som avdelas med transportvägar. Tillgänglighet till verksamheten säkerställs genom en 
accessväg i söder. Inom deponiområdet kommer sedan en huvudväg etableras för transport i sydlig-
nordlig riktning. Huvudvägen knyts ihop med två sidovägar för transport i nordlig-sydlig riktning. 
Detta ger möjlighet till cirkulation för ankommande lastbilar med deponeringsmassor till området, 
Figur 3.  

 
Figur 3. Principiell utformning av deponeringsområdet. Principskiss är framtagen av Geoverkstan 
AB.  
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Huvudvägen utförs av friktionsmaterial och utgör den primära transportlinjen i området. Huvudväg 
och sidovägar ska även säkerställa att överskottsvatten kan transporteras från norr till söder genom 
att de utformas med dränerande material samt vid behov kompletteras med dräneringsledningar. 
Cell 2 och 3 i centrum av deponin är primärt avsedda för att ta emot lermassor av klass C, medan 
cell 1 och 4 är avsedda för lermassor av klass B. Deponering kommer att ske i pallar med en 
mäktighet av 2 meter och med lutningen 1:10 mot söder. Geologisk barriär och transportvägar 
byggs upp successivt i takt med deponering. 

Avfallspallar kommer att läggas på ett sådant sätt att planerade terrasseringsnivåer erhålls 
allteftersom deponering pågår. På så sätt kan även täckning av färdigdeponerade delar genomföras 
successivt. Planerade terrasseringsnivåer framgår av bilaga 1 samt Figur 4 nedan. När så småningom 
deponifronten når accessvägen i söder, anläggs stödvallen och den geologiska barriären ansluts mot 
vallen.  

 
Figur 4. Terrasseringsnivåer, bilaga 1 till denna tekniska beskrivning. 

7.3 Geologisk barriär 
Syftet med den geologiska barriären är att den skall filtrera lakvatten och bryta ner samt fördröja 
och lägga fast eventuella föroreningar. I deponeringsförordningen (2001:512) anges två 
funktionskrav vad avser geologisk barriär vid en deponi för inert avfall.  

• Den geologiska barriären skall vara beständig under en lång tidsrymd 
• Genomsläppligheten genom barriären får inte överstiga 10-7 m/s vid en mäktighet på 1 m 

Området som bolaget vill ta i anspråk för deponering erbjuder ingen naturlig geologisk barriär 
enligt § 19, deponeringsförordningen. En geologisk barriär kommer istället att anläggas som klarar 
kraven i förordningens § 20. Den geologiska barriären kommer att anläggas i botten, längs slänterna 
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i den f.d. täkten samt på insidan av den stödvall som anläggs i söder. Ovan angivna funktionskrav 
bedöms kunna innehållas genom att använda lera av klass A som sedan packas. Den geologiska 
barriären kommer att byggas upp successivt framför deponeringsfronten i takt med att deponering 
fortskrider. Mäktighet på geologisk barriär är 1 m. På motsvarande sätt kommer den geologiska 
barriären att byggas upp i pallar á 2 m längs befintliga täktslänter. Den geologiska barriären kommer 
att läggas med en lutning på ca 2 % i riktning mot söder för att säkra avrinning, se även avsnitt 8.1. 
Innebörden av en successiv utbyggnad av den geologiska barriären, är att resterande yta i den f.d. 
grustäkten kan fungera som infiltrationsyta för dagvatten.  

Under huvud- och sidovägar (Figur 3) kan det krävas att den geologiska barriären istället byggs upp 
med hjälp av en geosyntet, exempelvis en prefabricerad bentonitmatta. Mäktigheten på den 
geologiska barriären säkerställs genom att istället för lera, använda bärlager av friktionsmassor. På så 
sätt erhålls en robust konstruktion på vilken körvägar kan anläggas. 

Lera har en naturlig hydraulisk konduktivitet på 10-9 m/s. Packning av lermassor i den geologiska 
barriären kommer att utföras, så att det säkerställs att det inte finns några sprickor eller skikt där en 
transport av vatten kan ske, och så att anläggningen därmed uppfyller kravet på infiltration. Under 
ett år, kommer det med denna konstruktion maximalt att passera 30 liter vatten genom varje m2 av 
den geologiska barriären. När upplaget är färdigt, övertäckt och bevuxet, kommer endast en 
obetydlig mängd vatten att leta sig ner genom det deponerade avfallet och infiltrera genom den 
geologiska barriären. 

7.4 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. Alternativt kan avbaningsmassor användas från 
liknande terräng.  

Genom att successivt, i takt med att deponering fortskrider, anlägga skyddstäckning på avslutade 
delar, kan vegetation etableras relativt omgående. På så sätt minskar belastning av såväl infiltrerande 
vatten som avrinnande dagvatten. 

7.5 Uppställningsyta för drivmedel, m.m. 
Söder om det planerade deponiområdet kommer en asfalterad yta anläggas på c:a 500 m2, Figur 5. 
På ytan kommer Eskilstuna Energi & Miljö AB att ställa upp mobila drivmedelstankar. Drivmedel 
kommer att förvaras under tak, inom invallning som rymmer den största behållarens volym +10 % 
av övriga behållares volym. Invallningarnas botten och kanter kommer att utformas av betong eller 
annat material som är beständigt. Tankning av fordon samt vid behov spolning/rengöring kommer 
att ske på den asfalterade ytan. Asfaltsytan kommer att vara utrustad med två stycken 
dagvattenbrunnar kopplade till en oljeavskiljare. Från oljeavskiljaren leds vattnet till en utjämnings- 
och sedimentationsdamm via en provtagningsbrunn. 

Därutöver kommer en yta på ca 1 000 m2 anläggas, vilken kommer att hårdgöras med packat grus 
eller liknande. Ytan kommer att användas för uppställning av fordon, m.m. Fordon som bolaget 
avser ställa upp är exempelvis hjullastare, grävmaskin, dumper och bandschaktare, vilka kommer att 
finnas vid olika tillfällen inom anläggningen. 
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Figur 5. Verksamhetsytor söder om deponiområde, ritningsbilaga 3. 

7.6 Övrigt 
Anläggningen 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.  

Befintlig växtlighet mellan f.d. grustäkt och bebyggelse kommer att bibehållas för att säkerställa 
skydd för insyn. 

Anläggningen kommer att vara bemannad under öppettider. 

 Alternativ 

8.1 Alternativ tillfartsväg 
Alternativ tillfartsväg till deponin från Åsbyvägen, i höjd med infartsvägen till Åsby Säteri, har 
utretts översiktligt. Boende i Åsby Säteri har i samrådsprocessen motsatt sig alternativet med 
motiveringen att olägenhet kan förväntas uppstå med avseende på buller och damning. Alternativet 
har därför avfärdats. 

8.2 Alternativ utsläppspunkt för dagvatten 
Alternativet att släppa dagvatten till dike 150 m väster om fastigheten har undersökts översiktligt. 
Då fördelarna med att bibehålla åsens funktion som infiltrationsyta för nederbördsvatten överväger, 
har alternativet avfärdats under arbetet med teknisk beskrivning. 
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 Hantering av vatten 
Deponin, inklusive geologisk barriär, transportvägar och avfallspallar, kommer att byggas upp 
successivt från norr mot söder. Området söder om deponifronten kommer under pågående 
deponering att fungera som infiltrationsyta för lakvatten och ytvatten. Så småningom ansluts 
deponifront, inklusive geologisk barriär, mot stödvall i söder. Därefter fylls resterande delar av 
deponeringsvolym. De olika faserna av uppbyggnadsskedet innebär olika förutsättningar vad avser 
vattenhantering. I beskrivningen nedan har deponins uppbyggnadsfas delats in i följande tre faser. 

• Fas 1, uppbyggnad av geologisk barriär 
• Fas 2, efter anslutning mot stödvall i söder 
• Fas 3, efter avslutad deponering 

I detta avsnitt beskrivs, utöver vattenhantering vid ovan nämnda faser, även hantering av vatten 
från hårdgjorda ytor. 

9.1 Fas 1, uppbyggnad av geologisk barriär 
Under pågående deponering behöver dagvatten från aktiva deponiytor hanteras tillsammans med 
eventuellt pressvatten/lakvatten från deponerat avfall. En torr yta och avledning av vatten är en 
förutsättning för att processen där de deponerade massornas egenskaper förbättras ska påskyndas. 
Under deponeringstiden säkerställs att dagvatten ansamlas nedanför deponeringsfronten mot söder, 
genom att lutande deponeringspallar används. I utförandet skapas en yta i respektive 
deponeringscell som lutar mot söder, samt från mitten av cellen mot ytterkanterna. Även den 
geologiska barriären kommer att läggas med en lutning på ca 2 % mot söder. Kompletterande 
avledande diken kan vid behov anläggas längs huvudväg och sidovägar, för att säkerställa att vattnet 
effektivt avleds från ytan mot söder.   

Vid deponier för inert avfall finns i deponeringsförordningen inget krav på bottentätning såsom vid 
deponier för icke farligt avfall och farligt avfall. Inte heller finns något automatiskt krav vad gäller 
uppsamling och rening av lakvatten eller dagvatten. Vid deponier för inert avfall gäller däremot 
kravet på långsiktigt skydd mot föroreningsläckage och geologisk barriär. Den geologiska barriären 
ska framför allt fungera efter driftsfasen.  

Vid kraftig nederbörd kommer det för planerad verksamhet att finnas en viss risk för att dagvatten 
från deponerat avfall tar med sig finpartiklar som på sikt kan vandra genom åsen och försämra dess 
infiltrationsförmåga lokalt. För att säkerställa att det vatten som rinner av deponeringsytorna inte 
täpper igen det genomsläppliga materialet i åsen, kommer ett skydd att anläggas i fronten av den 
geologiska barriären under pågående deponering, bilaga 5 och bilaga 7. Skyddet utgörs av ett dike 
som fylls med ett filtermaterial bestående av sand eller grus. Vatten som avleds från aktiva 
deponiytor kommer därför antingen att passera den geologiska barriären under avfallspallen eller 
rinna av mot söder ner i diket, som också är en del av den geologiska barriären. Då den geologiska 
barriären anläggs med en mäktighet av 1 m, kan diket maximalt anläggas med ett djup 0,5 m utan 
att mäktigheten på den geologiska barriären understiger deponeringsförordningens krav (0,5 m). 
Med föreslagen konstruktion kommer inget vatten att bli stående på aktiva deponiytor, samtidigt 
som det säkerställs att vatten under normala flöden inte avrinner ytligt vid sidan om deponin. Vid 
höga flöden kommer vatten i diket att brädda över och infiltrera i åsen söder om deponiytan. 
Finpartiklar från deponerat avfall kommer att fastna i det filtermaterial som fyller diket.  

I takt med att deponering fortskrider i sydlig riktning, kommer en terrass med lutning mot norr att 
skapas på överytan, Figur 4. Vid behov kan motsvarande dikeskonstruktion anläggas även i släntfot 
mot norr. 
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9.2 Fas 2, efter anslutning mot stödvall i söder 
När den geologiska barriären så småningom ansluts mot stödvallen i söder, finns ingen naturlig 
avrinning för dagvatten. Om inte vatten kan strömma ut ur deponin kan ett vattentryck på sikt 
byggas upp, i synnerhet då deponin har formen av en balja med tät botten och täta sidor. På sikt 
kan det medföra en oönskad instabilitet i konstruktionen.  

Vid deponier för icke farligt avfall och farligt avfall finns i deponeringsförordningen krav på 
sluttäckning med tätskikt. Motsvarande krav finns inte vid deponier för inert avfall. Den geologiska 
barriären kommer därför även på lång sikt att vara mindre vattengenomsläpplig än täckningen. I 
stödvallen i söder kommer därför dräneringsledningar anläggas ca 0,5 m från botten av deponin, 
bilaga 3. På så sätt kommer pressvatten och lakvatten vid normala flöden att passera den geologiska 
barriären och vid höga flöden avrinna genom stödvallen i söder. Vid behov kan stödvallen förses 
med ytterligare dräneringsledningar högre upp på vallen för att säkerställa avrinning under hela 
deponeringsprocessen. På motsvarande sätt som beskrivs ovan, kommer partiklar från deponerat 
avfall att avskiljas i och med att ledningarna anläggs med kringfyllnad av sand eller grus. 

Lakvatten som bräddar och strömmar ut från deponin kommer att ledas till en utjämnings- och 
infiltrationsdamm söder om deponin. Möjlighet till provtagning av dag- och lakvatten kommer att 
finnas antingen i dammen eller i en provtagningsbrunn som anläggs innan dammen. 

9.3 Fas 3, efter avslutad deponering 
Lera har en naturligt låg genomsläpplighet för vatten. Hydraulisk konduktivitet för lera är 10-9 m/s 
(jfr. krav på geologisk barriär för deponi för inert avfall, 10-7 m/s). Nederbörd som faller över den 
täckta deponin kommer i mycket begränsad omfattning infiltrera ner genom deponerat avfall. Den 
största andelen nederbördsvatten kommer att rinna av på ytan av deponin och infiltrera i åsen vid 
släntfot. Under växtsäsong kommer vegetation som etablerats på den täckta deponin att bidra till 
att en stor andel av nederbördsvattnet avgår antingen genom avdunstning (evapotranspiration) eller 
växtupptag.  

Om det finns risk för att den geologiska barriären är mindre genomsläpplig än täckningen, och att 
lakvatten svämmar över eller läcker vid sidan av den geologiska barriären ska det, enligt 
deponeringsförordningen (§ 21), anläggas ett skydd mot att lakvattnet förorenar mark eller 
grundvatten. Lakvatten kommer från fas 2 i deponins uppbyggnad, att ledas till utjämnings- och 
infiltrationsdammen söder om deponin. Behovet av skydd nedströms deponin efter avslutad 
deponering, kommer därmed att kunna utvärderas. I avsnitt 14.3 beskrivs översiktligt hur kontroll 
av vatten kan ske för att utvärdera behov av skydd nedströms. 

9.4 Dagvatten från hårdgjord yta 
System för hantering av dagvatten från hårdgjord yta illustreras i bilaga 3. 

Dagvatten från asfalterad yta (500 m2) förväntas uppstå i omfattningen 300 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 dagvattenbrunnar 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 till en utjämnings- och infiltrationsdamm. Möjlighet till 
provtagning av dagvatten kommer att finnas i en provtagningsbrunn mellan avskiljaren och 
dammen. 
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För att säkerställa reningen av dagvattnet kommer skötsel- och driftrutiner att tas fram. Kontrollen 
kommer att omfattas av det kontrollprogram som upprättas för verksamheten. 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. 

 Grundvatten 
Detta avsnitt redogör för risker med att grundvatten tränger upp i deponerat avfall. Kontroll av 
grundvatten beskrivs i avsnitt 12.     

Risk för att grundvatten tränger upp i deponerat avfall bedöms som liten. Åsen består av ett 
sorterat isälvsmaterial med en stor andel grova fraktioner i åskärnan och finare material (grus och 
sand) i de ytliga lagren. Kvarvarande material i täkten har antagits bestå av lagrad grusig sand, bilaga 
8. Åsens infiltrationsförmåga kommer även vid höga flöden såsom vid kraftig nederbörd eller 
snösmältning, att säkerställa ett effektivt omhändertagande av vatten.  

I samband med en miljöteknisk undersökning (Structor Miljöteknik AB, 2018) har grundvattenrör 
installerats uppströms och nedströms det planerade verksamhetsområdet, Figur 6. I figuren är GV 
1801, 1802 och 1803 placerade nedströms, och GV 1804 uppströms det planerade 
verksamhetsområdet. Grundvattennivå är mätt vid nio tillfällen mellan december 2017 och juni 
2018 (Structor Miljöteknik) och omfattar således även en omfattande snösmältning under våren 
2018. Grundvattennivån varierar som mest 20 cm mellan lägsta och högsta notering. 

Grundvattennivå har även undersökts vid två tillfällen i den dricksvattenbrunn som förser 
Åsbymon 2:38 med dricksvatten. Brunnen är lokaliserad intill den västra slänten inom planerat 
verksamhetsområde. Brunnen, vars totaldjup är ca 3 m, består av kopplade cementringar med ett 
uppstick om ca 2 cm ovan mark (botten på f.d. täkt). Djup till vattenytan från brunnens överkant 
var vid det första undersökningstillfället (november 2017) 1,8 m. I juni 2018 hade nivån ökat 0,05 
m. 

Sammanfattningsvis stödjer genomförda undersökningar av grundvattennivå, antagandet att åsens 
infiltrationsförmåga innebär att variationer i grundvattennivå sällan blir särskilt omfattande även vid 
hög belastning, såsom vid snösmältning. Att grundvattennivån, som idag ligger ca 2 m under botten 
på den f.d. grustäkten, skulle tränga in i den planerade deponin underifrån bedöms därför inte som 
troligt även på lång sikt. 

 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) 

                                                   

2 Införlivad i svensk lagstiftning genom industriutsläppsförordningen, 2013:250 
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• 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 deponering 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.  

 Mottagningskontroll 
Kontroll av massor kommer att genomföras vid mottagning på anläggningen. Mottagningskontroll 
kommer att göras med avseende på tekniska egenskaper och för att säkerställa att avfallet är inert 
(kemiska egenskaper). 

12.1 Kontroll av tekniska egenskaper 
Mottagningskontroll vad avser tekniska egenskaper omfattar okulär besiktning samt provtagning 
med handhållen vinge (fickvinge), bilaga 9. Minst tre provningar kommer att genomföras per lastbil. 
Utifrån erhållna resultat kommer en bedömning att göras om massorna uppfyller kraven för klass 
A, B eller C. Därefter anvisas lämplig plats för deponering.  

12.2 Kontroll av kemiska egenskaper 
Mottagningskontroll vad avser avfallets innehåll av föroreningar omfattar okulär kontroll och 
kontroll av handlingar. Kontroll av handlingar kommer i möjligaste mån göras innan transport till 
anläggningen. Vid infart till anläggningen, kommer avfallets överensstämmelse med innehåll i 
handlingar gällande grundläggande karakterisering att kontrolleras. Analysdokument från lakning 
och totalhalt kommer att begäras in för samtliga massor enligt angivna gränsvärden i avsnitt 6.2 i 
denna tekniska beskrivning. 

Om avfallet överensstämmer med det som beskrivs i den medföljande dokumentationen och 
avfallet får deponeras på en deponi för inert avfall, kommer det att tas emot vid deponin. I annat 
fall kommer det att avvisas. Om avfallet inte tas emot för deponering kommer bolaget att 
underrätta tillsynsmyndigheten om detta så snart som möjligt. För varje leverans av avfall som tas 
emot för deponering, kommer ett skriftligt mottagningsbevis att utfärdas och överlämnas till den 
som levererat avfallet. Dokument och kopior på de dokument som kontrollerats kommer att sparas 
i tio år. 

 Kontroll av deponeringsarbetet 
Ett detaljerat kontroll- och uppföljningsprogram för deponeringsarbetet kommer att tas fram inför 
uppstart av verksamheten. Det kommer minst att omfatta följande delar:  

• Mottagningskontroll 
• Utförandekontroll  
• Täthetskontroll  
• Bärighetskontroll  

Mottagningskontrollen beskrivs i avsnitt 12 ovan. 
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13.1 Utförandekontroll 
Utförandekontrollen omfattar minst följande:  

• Packningskontroll vid uppbyggnad av geologisk barriär, huvudväg, sidovägar och stödvall 
• Inmätning av slänter och höjder, för att säkerställa lutningar samt mäktighet på geologisk 

barriär 

13.2 Täthetskontroll 
Täthetskontroll vid utförandet av den geologiska barriären omfattar packning och erhållna 
egenskaper. För kontrollen av erhållna egenskaper, är permeabiliteten/tätheten den viktigaste 
egenskapen. Tätheten kommer att kontrolleras med en ringinfiltrometer (bilaga 10) eller 
motsvarande och utföras med minst 1 provning per 200 m3 för varje utfyllnadsetapp av den 
geologiska barriären.  

13.3 Bärighetskontroll 
Bärighetskontrollen omfattar såväl botten som slänter i den befintliga täkten. Innan ny 
deponeringspall utförs krävs kontroll av underliggande massors bärighet. Detta kommer att göras 
med handhållen vinge (bilaga 9) eller motsvarande.  

De befintliga slänterna är ställvis branta. Det är därför viktigt att vidta åtgärder i samband med 
utfyllnaden för att säkerställa en god arbetsmiljö med minimerade risker. Under arbetena ska okulär 
syn på slänterna utföras, så att förändringar i geometri och eller mindre rörelser noteras. Extra 
besiktning ska vidtas efter kraftiga regn eller långvarig torka. Restriktioner införs så att släntkrönet 
förblir obelastat under utbyggnadsfasen. 

 Kontroll av vatten 

14.1 Grundvatten 
Mätning av grundvattennivå och provtagning av grundvattnets sammansättning ska enligt 
mottagningskriterierna (NFS 2004:10, § 42) ske var sjätte månad under den aktiva fasen 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. De parametrar som ska 
analyseras kan inkludera indikatorparametrar och ska fastställas dels utifrån den förväntade 
lakvattensammansättningen och dels utifrån grundvattnets kvalitet i området.  

I samband med en miljöteknisk undersökning (Structor Miljöteknik AB, 2018) har tre 
grundvattenrör installerats nedströms och ett uppströms det planerade verksamhetsområdet, Figur 
6. Grundvattenrör är installerade ca 3-5 m ner i grundvattnet. Grundvatten i installerade 
grundvattenrör samt i dricksvattenbrunn i anslutning till den västra slänten av den f.d. täkten har 
analyserats med avseende på alkalinitet, pH, CODMn, färg, turbiditet, klorid, konduktivitet, sulfat, 
ammonium, nitrat, nitrit, fluorid, fosfat och metaller. Utöver dessa parametrar har i grundvattenrör 
analyserats oljeföroreningar, PAH och fenolindex. 

Grundvatten från dricksvattenbrunn är tjänligt med hälsomässig anmärkning på fluorid (SGU, 
2013). Fluorid i en halt 1,3 mg/l eller mer ger en hälsomässig anmärkning pga. risk för 
tandemaljfläckar. Undersökning av vatten från dricksvattenbrunn rapporterar fluorid i en halt ca 2 
mg/l. Förhöjd halt fluorid bedöms vara naturligt förekommande i grundvattnet och har troligtvis 
inte orsakats av eventuella föroreningar från den verksamhet som bedrivits. 
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Vatten i grundvattenrör (uppströms och nedströms planerat verksamhetsområde) är starkt påverkat 
av zink, sulfat, kalcium, magnesium, och fluorid (SGU, 2013), klass 4 i SGU:s femgradiga 
klassindelning. Organiska ämnen rapporteras i halter mindre än eller i nivå med analysmetodens 
rapporteringsgräns. 

Innan deponering påbörjas, kommer ett kontrollprogram att upprättas som beskriver omfattning av 
planerad kontroll. Generellt kommer omfattningen att ligga i nivå med de krav som ställs i 
mottagningskriterierna med avseende på provtagningspunkter och provtagningsfrekvens. Val av 
provtagningsparametrar kommer att föreslås i upprättat kontrollprogram. Som utgångspunkt 
kommer de parametrar som anges i mottagningskriteriernas 22 – 23 §§ att analyseras.  

 

Figur 6. Grundvattenrör (gul markering) uppströms (GV 1804) och nedströms det planerade 
verksamhetsområdet (GV 1801 – 1803) samt dricksvattenbrunn i den västra slänten av den f.d. täkten 
(Structor Miljöteknik AB, 2018). 

14.2 Vatten från hårdgjord yta 
Vatten från hårdgjord yta kommer att kontrolleras genom att säkerställa funktionen av den 
planerade oljeavskiljaren. Upprättad driftsinstruktion kommer att omfatta återkommande drift och 
kontroll enligt tillverkarens instruktioner samt åtgärder i händelse av spill eller läckage. Syftet med 
kontrollen är att säkerställa att verksamhet med uppställning av drivmedel inte orsakar negativ 
påverkan på grundvatten i området. 
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14.3 Dag- och lakvatten från deponi 
I deponins uppbyggnadsfas 2 och framåt, kommer dag- och lakvatten från deponin att ledas till en 
infiltrationsdamm via provtagningsbrunnar och kan därmed kontrolleras. Syftet med kontrollen är 
att bedöma behov av skydd nedströms enligt krav i deponeringsförordningen (2001:512, § 21). 
Kontrollen kommer att beskrivas i ett upprättat kontrollprogram. 
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Teknisk beskrivning – ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till deponering av inert avfall inom 
fastigheten Åsbymon 2:39, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB 

Bilaga 1 - 7. Ritningsbilagor 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inom Eskilstuna kommun finns en efterfrågan för avsättning av överskottsmassor i samband med 
bygg- och anläggningsarbeten inom kommunen. Massorna består ofta av lera med låg grad av 
förorening. Tillgänglig kapacitet hos befintliga deponier inom kommunen att ta emot ytterligare massor 
är begränsad. Det finns därmed ett behov att komplettera med ytterligare en deponi inför framtida 
bygg- och anläggningsarbeten inom kommunen. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB, ESEM avser 
därför att söka tillstånd för deponering av inert avfall vid Åsbymon 2:39 

1.2 Deponins funktionalitet 
Avsikten är att skapa en deponi med ett centralt läge i kommunen, för att ta emot inerta lermassor från 
flertalet av de bygg- och anläggningsprojekt som planeras de närmaste åren. Deponin ska fungera 
under en begränsad tid (5 à 20 år) med möjlighet att ta emot inerta lermassor med olika kvalitet 
(skjuvhållfasthet). Deponin ska utformas så att transporter kan ske via befintlig anslutningsväg och en 
transportslinga anläggs inom deponin. Utformning ska även säkerställa att ytvatten tas hand om på ett 
sätt, samt att den slutlig deponeringsvolymen på ett naturligt sätt smälter in i tidigare ås karaktär. 

2 Genomförda undersökningar och utredningar 
Denna tekniska beskrivning baseras på information tillgängliggjord av Eskilstuna kommun avseende 
geotekniska undersökningar och utredningar för områden med likartade förutsättningar som områden 
för framtida bygg- och anläggningsprojekt. Utifrån från denna översikt har en bedömning gjorts av 
egenskaperna hos de massor som de finns behov av att deponera. Översikten finns redovisad i Figur 
1. 
 

•  
Figur 1 Översikt över områden med likartade förutsättningar som områden för framtida 

bygg- och anläggningsprojektet. 

Underlaget omfattar även tidigare framtaget underlag för samråd avseende deponin. 
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3 Beskrivning av området 
Fastigheten ligger ca 7 km väster om Eskilstuna tätort och har tidigare använts för täktverksamhet 
(grustäkt). Den är belägen inom Strömsholmsåsen som avgränsas av ett område med postglacial 
sand i öster och glacial lera i väster. Inom åsen som sträcker sig från Hyndevadsån i söder till 
Folkesta vägen i Norr återfinns även andra tidigare täktområden, t.ex. Åsbymon 2:2 ca 500 meter 
söder om aktuell fastighet. Tidigare täkter har i flera fall återfyllts med massor, se Figur 2. 
 

 
Figur 2 SGUs jordartskarta för aktuellt område 

Åsen består av sorterat isälvsmaterial med till stor del grova fraktioner i åskärnan och finare material i 
form av grus och sand i de ytligare lagren. För analys av slänter och grundläggning på åsbotten har 
förutsatts att kvarvarande material är en fast lagrad grusig sand.  
 
Täktens bottenarea är ca 37 000 m2 och ligger på nivå +20 till +21 m.ö.h. Täkten omges av branta 
slänter upp till nivån +30 till +33. Det är en ås så strax utanför de branta släntkanterna faller marken 
åter av ner till närliggande fastigheter på nivån +25.  
 
I åsen finns ett grundvattenflöde i riktning norrut. Utifrån tillgänglig information från närliggande brunn, 
bedöms grundvattennivån inom täktområdet ligga på +20/+21, dvs strax under befintlig täktbotten. 
 
Det har etablerats växlighet inom täktområdet i form av träd och buskar. 

4 Förslagen teknisk lösning 

4.1 Förutsättningar för vald teknisk lösning 

4.1.1 Kvalitetsklasser mottagna inerta lermassor 
Generellt gäller att de massor som bolaget avser depenonera är inerta massor med hänsyn till 
fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper, enligt deponering förordningen (2001:512). I 
huvudsak är det lermassor, som pga av dålig hållfasthet inte bedöms kunna nyttiggöras för andra 
byggändamål.  
 
Utifrån tillgänglig information om de lermassor som kan vara aktuella för deponering inom området har 
tre kvalitetsklasser identifierats. Notera att samtliga lermassor förutsätts vara mellan- eller 
lågsensitiva. 
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Lera A är bra massor med karaktären av en torrskorpelera. I tekniska termer innebär det att den har 
en skjuvhållfasthet in-situ på ursprungsplatsen, på 25 kPa eller högre. Hantering och transport av 
massorna innebär att hållfastheten reduceras till i storleksordningen 15 kPa. Massorna karaktär gör 
dock att de går att blada ut på plats med bandschaktare och packas med fårfotsvält. Detta göra att 
massorna är lämpliga att användas för såväl geologisk barriär som byggnation av transportvägar. 
 
Lera B är vanliga lermassor från närområdet. De har en skjuvhållfasthet på 20-30 kPa insitu. Efter 
transport så reduceras hållfastheten med ca 50 procent till 10-15 kPa. Massorna är hanterbara och 
kan bladas ut på plats med en bandschaktare. Efter en liggtid på ca 3 - 6 månader kan man förvänta 
sig en förbättring i egenskaperna som gör att det är möjligt att belasta massorna.  
 
Lera C är dåliga lermassor från närområdet. De har en skjuvhållfasthet på mindre än 20 kPa insitu. 
Efter transport kan skjuvhållfastheten ha reducerats till ca 5 kPa. Massorna är svårarbetade och 
placeras med långgrävare på plats i deponin. Betydligt längre liggtid krävs för att massorna ska få en 
hållfasthet som gör att de är möjliga att belasta. 

4.1.2 Befintlig geometri 
Fastigheten som avses användas för täktverksamheten utgör en oval hålighet i åsen, där 
täktverksamhet har pågått under flertalet år. Kvarlämnade slänter runt täkten är idag ställda i branta 
släntlutningar som inte beräkningsmässigt uppfyller gällande krav på säkerhet. Säkerhetsmarginalen 
är inte tillfredställande, vilket ska beaktas i samband med planeringen av arbetet i området både 
avseende risk för omgivningspåverkan och arbetsmiljörisker. I takt med att täkten fylls med lermassor 
så kommer säkerheten för de befintliga slänterna att förbättras, då lermassorna kommer att utgöra en 
mothållande belastning som elminerar riskerna för stabilitetsbrott. 

4.1.3 Tillgänglighet och tidsperspektiv 
Nyttjandet av deponin styrs av när planerade anläggnings- och byggprojekt i kommunen kommer att 
genomföras. I analysen förutsätts att tiden är minst 5 år och som längst 20 år. Varje år avses maximal 
200 000 ton inert avfall deponeras. Återställande av området med täckning sker därefter under 
ytterligare 4 år. Totalt söks tillstånd för deponering av 800 000 ton avfall. 
 
Området är idag tillgängligt med en anslutningsväg, som i möjligaste mån ska användas för deponin. 
Detta då det är svårt att etablera ytterligare lämpliga anslutningar. 

4.2 Principiell utformning 
Området avgränsas i norr, öst och väst av befintliga täktslänter som beklädds med en geologisk 
barriär. I söder avgränsas området av en stödvall mot intilliggande fastighet.  
 
Inom området etableras en huvudväg för transport i syd-nordlig riktning, som knyts ihop med två 
sidovägar för transport i nord-sydlig riktning. Detta ger en möjlig cirkulation för ankommande lastbilar 
med deponeringsmassor till området, se Figur 3. 
 
Genom etableringen av huvudväg och sidovägar erhålls även 4 separerade celler för deponering av 
lermassor. 
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Figur 3 Principiell utformning av området 

Huvudvägen utförs av friktionsmaterial och utgör den primära transportlinjen i området, som även ska 
fungera som en säkerhetsväg vid incidenter. Möjligheten att använda befintliga massor från täkten 
(uttag av ytterligare volymer inom del av täktområdet) samt att delvis använda de betongmassor som 
finns inom täkten, analyseras vidare i detaljprojekteringen. Om detta inte är möjligt så krävs att 
lämpliga massor tas från annan täkt. Kraven på friktionsmaterialet är motsvarande det som används 
för förstärkningslager vid lågtrafikerad väg. Detta kompletteras vid behov av ett tunnare lager med 
överbyggnad för att göra vägen körbar för olika typer av trafik. Huvudvägen har en bredd på 6 meter, 
med en körbar bredd på 4 meter (normal trafiklast).  
 
Huvudvägen ska även säkerställa att överskottsvatten kan transporteras från norr till söder genom att 
utformas med dränerande material samt ev. kompletteras med dräneringsledningar. 
 
Sidovägarna utförs så långt det är möjligt av deponerade lermassor klass A. I de fall sämre massor 
måste användas så kan någon av de åtgärder som beskrivs i avsnitt 7 såsom yt-stabilisering tillämpas 
för att säkerställa en tillfredställande bärighet hos sidovägen. Sidovägen har en bredd på 6 meter, 
med en körbar bredd på 4 meter (normal trafiklast). 
 
Stödvallen utförs av friktionsmaterial för de delar där vallen ska användas som accessväg. Övriga 
delar kan byggas av lermassor klass A under förutsättning att det finns tillgång till detta material. 
Stödvallen utformas så att den är tät (geologisk barriär) mot intilliggande fastighet. 
 
Cell 1 till 4 fylls med deponerade lermassor. Cell 2 och 3 är primärt avsedda för att ta emot lermassor 
klass C, medan cell 1 och 4 för lermassor klass B. Deponering sker i lutande lager med mäktighet av 2 
meter med lutningen 1:10. Inom varje cell eftersträvas att massorna har en lutning från centrumlinjen 
på cellen ut emot huvudväg, sidoväg respektive ytterkant av täkten. Detta görs för att säkerställa 
avrinning mot dränerings stråken.  
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De befintliga slänterna som återfinns runt om täkten är ställvis branta. En analys har gjorts av 
slänterna och säkerheten är med nuvarande utformning inte fullt tillfredställande på alla delar 
avseende en lokal stabilitet. Ur omgivningspåverkan och risk för närliggande fastigheter bedöms dock 
den globala säkerheten tillfredställande.  

4.3 Geologisk barriär 
En geologisk barriär kommer att anläggas i botten av deponin samt längs täktens slänter. Det krav 
som ska uppfyllas är kravet på infiltration på 10-7 m/s. Detta bedöms kunna innehållas genom att täcka 
botten och slänter med ett minst 1,0 meter mäktigt lager av klass A massor som packas.  
 
Under huvudvägen kan det krävas att en geosyntet (geomembran) används för att säkerställa ett 
robust tätskikt under deponins livslängd. Detta kan även vara mer praktiskt. 
 
Packning av lermassorna ska utföras, så att man säkerställer att det inte finns några sprickor eller 
skikt där en transport av vatten kan ske. Packningen säkerställer därmed att man erhåller ett material 
med egenskaper som uppfyller kravet på infiltration. 

5 Principiellt utförande 

5.1 Utbyggnadsordning 
Utbyggnaden av deponin omfattar följande steg: 
 

1. Etablering av accessväg. 
2. Geologisk barriär etableras längs den norra slänten och under huvudväg. 
3. Byggnation av huvudväg och sidovägar påbörjas norrifrån. 
4. Mottagande av massor, kontroll av kvalitet. 
5. Första begränsade deponeringen av lermassor sker i norra delen av området. 
6. Liggtid med efterföljande kontroll av att erforderlig bärighet erhållits. 
7. Deponering av nästa lager  

a. Klass B massor tippas och bladas ut på plats med en bandschaktare med lågt 
marktryck. 

b. Klass C massor tippas och en länggrävare används för att placera ut massorna. 
8. Fortsatt utvidgning av geologisk barriär samt vägarna från norr mot söder. 
9. Punkt 6 och 8 upprepas tills framkant av deponeringsvolym närmar sig området det stödvall 

ska etableras. 
10. Byggnation av stödvall 
11. Deponering av de sista lagren med lermassor som ansluter mot stödvallen. 
12. Terränganpassning samt yttäckning. 

 
Den principiella utfyllnaden redovisas i längdsektionerna i Figur 4 och gäller för samtliga celler. De 
första pallarna blir begränsade i storlek, vilket gör att man bör räkna de första åren som etablerings tid 
innan man kan tillgodoräkna sig full mottagningskapacitet.  
 
Utbyggnadshastigheten i de olika cellerna beror på vilket material som deponeras. I celler med klass 
C massor som kommer det krävas längre liggtid innan nästa pall kan anbringas, vilket gör att den 
fronten fortskrider långsammare mot söder än om klass B massor deponeras.  
 
Det ska noteras att den geologiska barriären på motsvarande sätt byggs upp i 2 meters pallar längs 
befintliga täktslänter samt i 1 meter mäktigt lager framför deponeringsfronten, innan deponering sker 
av lermassor. Även här blir det en succesiv utbyggnad. 
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A) Principen 

 
 
 B) Illustration för 5:e lagret då man nått full höjd i norra ändan av cellen 
 

 
C) Illustration för 6:e lagret 
 
Figur 4 Principiell utfyllnad i pallar från norr till söder 

Huvudvägen byggs upp från norr mot söder och i etapper så att den följer deponeringen av lermassor 
på ömse sidor om vägen. Detta så att lermassorna ger sidostabilitet åt vägen. Vägen blir därmed en 
flackt lutande uppförsbacke från söder mot norr.  
 
I Figur 5 redovisas hur vägen byggs upp. Innan ny höjning av vägen kan ske, så ersätts lermassorna i 
kilen närmast slänten av friktionsmaterial, varefter nästa lager i vägen kan anläggas.  
 

   
1) Geologisk barriär och bank 2) Deponeringspall 1 3) Utskiftning av lermassor i kil 

intill bank. Ersätt med 
friktionsmaterial 

   
4) Vallen höjs två meter 5) Deponeringspall 2 6) Urskiftning…. 

Figur 5 Illustration av stegen i uppbyggnad av huvudväg 

I Figur 6 redovisas hur vägen ser ut efter två deponipallar. 
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Figur 6 Utformning av huvudväg 

Stödvallen byggs när fronten närmar sig den södra delen av täktområdet. Principen för byggnation av 
stödvallen är en klassisk vägbank. Vallens höjd är endast 5 meter och den utförs med släntlutningen 
1:1,5. För stödvallen finns inga mothållande deponerade massor som kan tillgodoräknas i byggfasen, 
vilket gör att släntlutning 1:1,5 används från släntkrönet. Ytan som krävs för att anlägg stödvallen är 
därmed större basyta än huvudvägen. Det ska noteras att delar av vallen utgörs av accessvägen som 
syns som en platå på sektionen. 
 
Transporterna inom området sker genom att lastbilar anländer vi accessvägen. Mottagningskontroll 
genomförs, varefter lastbilen kör via huvudvägen till anvisad deponeringsplats. Lastbilen återvänder till 
utfarten via någon av sidovägarna. Det blir därmed en cirkulation av lastbilar inom 
deponeringsområden under pågående deponering. 

5.2 Deponerade massor 
För deponins översiktliga planering görs en bedömning av vilka lermassor som förväntas deponeras 
under de närmaste åren. Baserat på lermassornas ursprung (lokal/geologi) görs en bedömning av 
förväntade egenskaper hos lermassorna när de anländer till deponin. Detta så att en planering kan 
göras av var inom området massorna bör placeras. Med en planering som succesivt anpassas utifrån 
känd kunskap om anläggningsprojektens behov och tidigare deponerade massors förändring 
(förbättrade egenskaper), så kan man säkerställa att massor kontinuerligt kan tas emot på deponin 
utifrån de behov som finns. I enstaka fall kan det krävas att man vidtar åtgärder för att lokalt inom 
området förbättra egenskaperna hos de tidigare deponerade massorna för att komma igång med 
deponering av nästa pall. 
 
Vid mottagandet av lermassorna så görs en mottagningskontroll av lermassornas egenskaper. 
Denna utförs av personalen vid deponin. Mottagningskontrollen omfattar, okulär besiktning av 
materialet samt hållfasthetsbestämning av materialet med handhållen vinge. Utifrån erhållna resultat 
anvisas deponeringsplats inom området. 
 
En pall inom respektive cell bedöms kunna ta emot ca 5 000 – 7 000 m3 massor när man har nått full 
höjd i den norra ändan av deponin. För planeringen kan antas att 2 till 3 pallar kan genomföras 
årligen, vilket ger en volym på 15 000 till 21 000 m3 per cell. Totalt erhålls därför en maximal volym på 
84 000 m3/år. Om större volym erfordras så krävs kompletterande åtgärder, se avsnitt 7. 

5.3 Hantering av ytvatten under utförande 
Under deponeringstiden säkerställs att ytvatten ansamlas nedan för deponeringsfronten mot söder, 
genom att lutande deponeringspallar används. Det finns inte heller några öst-västliga avskärande 
vallar, utan vattenleds från norr till söder.  
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Kompletterande avledande diken kan anläggas längs huvudvägen och sidovägen, för att säkerställa 
att vattnet effektivt avleds från ytan. I utförandet säkerställs att en yta erhålls som lutar från norr till 
söder, samt från mitten av cellen mot ytterkanterna. 
 
En torr yta och avledning av ytvattnet är en förutsättning för att processen där de deponerade 
massornas egenskaper förbättras ska påskyndas. 

6 Kontroll och uppföljning 
Ett detaljerat kontroll- och uppföljningsprogram för deponeringsarbetet kommer att tas fram inför 
uppstart av verksamheten. Det kommer minst att omfatta följande delar: 

− Mottagningskontroll massor 
− Utförandekontroll 
− Täthetskontroll 
− Bärighetskontroll 

 
Mottagningskontrollen omfattar okulär besiktning samt provtagning med handhållen vinge [3 
provningar per lastbil]. Utifrån erhållna resultat görs en bedömning om massorna uppfyller kraven för 
klass A, B eller C massor. Därefter anvisas lämplig plats för deponering. 
 
Utförandekontrollen omfattar minst följande: 

− Packningskontroll vid uppbyggnad av huvudväg, sidovägar och stödvall.  
− Inmätning av slänter och höjder, för att säkerställa lutningar.  

 
Vid utförandet av den geologiska barriären ska särskild kontroll utföras av packning och erhållna 
egenskaper, för att säkerställa en tät barriär. För kontrollen av erhållna egenskaper, så är 
permeabiliteten/tätheten den viktigaste egenskapen. Den ska kontrolleras med en ring infiltrometer 
eller motsvarande och utföras med minst 1 provning per 200 m3 för varje utfyllnadsetapp av den 
geologiska barriären. 
 
Innan ny deponeringspall utförs krävs kontroll av underliggande massor bärighet. Detta kan göras 
med handhållen vinge eller motsvarande. 
 
De befintliga slänterna är ställvis branta. Det är därför viktigt att vidta åtgärder i samband med 
utfyllnaden för att säkerställa en god arbetsmiljö med minimerade risker. Under arbetena ska okulär 
syn på slänterna utföras, så att förändringar i geometri och eller mindre rörelser noteras. Extra 
besiktning ska vidtas efter kraftiga regn eller långvarig torka. Restriktioner införs så att släntkrönet 
förblir obelastat under utbyggnadsfasen. 

7 Åtgärdsberedskap 
Om kontrollerna visar att tillräcklig hållfasthet inte erhållits i de deponerade massorna för att belasta 
med nästa deponeringspall eller om det inte är möjligt att förflytta sig på massorna med 
arbetsfordonen, så måste åtgärder vidtas. Nedan ges några exempel. 
 
Om det finns utrymme för deponering av massor inom andra delar av deponin, så kan i många fall 
kompletterande liggtid gör att inga ytterligare åtgärder krävs. Det blir istället en fråga om revidering 
av planeringen av var och när deponering sker inom deponin.  
 
I de fall behovet är att komma ut till en specifik punkt inom deponin för att arbeta med massorna, är 
användning av grävmaskinsmattor en möjlighet. Alternativt kan man överväga att använda 
arbetsfordon med lågt marktryck. Det finns arbetsfordon som har ett marktryck på ca 40 kPa som 
gör att de kan användas på massor med en hållfasthet på 10 kPa. Detta är motsvarande utrustning 
som används på sopptippar. 
 
I de fall man behöver få högre bärighet i de deponerade massorna för att tidigare kunna anbringa 
nästa deponeringspall, så kan man använda sig av en förenklad version av ytstabilisering. I princip 
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innebär det att man använder en jordfräs för att blanda i cement i lermassorna, som reagerar med 
leran som får bättre egenskaper. Om denna metodik används är det dock viktigt att anpassa metoden 
så att arbetsmiljöaspekter beaktas. 
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Teknisk beskrivning – ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till deponering av inert avfall inom 
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Bilaga 9. Beskrivning Handburen vinge 
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Uppdrag PM nr Uppdragsnummer 
Åsbymon G-PM-18-1267-03 18-1267 

Till Från Datum 
 Håkan Garin 2018-08-18 

1 Fickvinge 

1.1 Allmänt 
Fickvinge är en manuell norsk inspektionsutrustning för kartering och 
kontrollmätningar på byggplatser. Den används för mätning av 
skjuvhållfasthet i lera och ingår också i den svenska så kallade ”doctors-kit 
utrustningen”. 
 
Protokollföring och rapportering görs som för övriga vingförsök. 

1.2 Utrustning 
Fickvingen består av vinge, skarvstänger och ett mäthandtag med 
inbyggda spiralfjädrar i dess över- och underdel. Vingdon finns i tre 
storlekar: 16x32 mm, 20x40 mm och 25x50 mm. Stängerna har diametern 
6 mm och längden 0,5 m.  
 
Med mäthandtaget mäts det vridmoment som erfordras för att rotera 
vingen till brott. 

1.3 Utförande 
1. Anslut vinge med erforderligt antal stänger till mäthandtaget. Vrid den graderade skalan på 
mäthandtaget till nolläge. 
 
2. Pressa ner vingen till önskad nivå utan att vrida handtaget.  
 
3. Vrid handtaget medurs så att spriralfjädern i mäthandtaget spänns. Vrid långsamt och med jämn 
hastighet tills vingen vridits loss i jorden. Läs av och anteckna värdet på skalan. Denna mätning ger ett 
värde på den odränerade skjuvhållfastheten. Om medelstor vinge används multipliceras mätresultatet 
med 1, för den mindre vingen multipliceras värdet med 2 och för den större med 0,5. 
 
4. Nollställ skalan 
 
5. Om den omrörda skjuvhållfastheten ska mätas roteras vingen minst 25 varv. Därefter nollställs 
skalan och handtaget vrids långsamt tills brott uppstår i jorden. Mätningen upprepas en gång och det 
minsta värdet av de två försöken antecknas.  
 
6. Efter nollställning av skalan fortsätts nedpressningen till nästa provninvå. 
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Uppdrag PM nr Uppdragsnummer 
Åsbymon G-PM-18-1267-04 18-1267 

Till Från Datum 
 Håkan Garin 2018-08-18 

1 Ring infiltrometer – dubbel ring 

1.1 Allmänt 
En dubbel ring infiltrometer kräver två ringar: en inre 
och yttre ring. Syftet är att skapa ett endimensionellt 
flöde av vatten från den inre ringen. Om vatten flödar 
i en dimension vid konstant flöde och en gradient 
finns i den underliggande marken är infiltrations-
hastigheten är ungefär lika med den mättade 
hydrauliska ledningsförmågan. 
En inre ring drivs in i marken, och en andra större 
ring runt den för att hjälpa till att kontrollera flödet av 
vatten genom den första ringen. Vatten tillförs 
antingen med en konstant eller sjunkande vattenyta, 
och operatören registrerar hur mycket vatten 
infiltrerar från den inre ringen i marken under en viss tidsperiod. Standardmetoden ASTM [1] 
anger inre och yttre ringar av 30 respektive 60 cm diametrar. 
För en given permeabilitet i marken kan det ansättas kriterier för tillåten avsänkning varvid 
mätmetoden kan förenklas så att den syftar till att verifiera att permeabiliteten är lägre än 
erforderlig. 

1.2 Utrustning 
 
Erforderlig utrustning för utförande: 

• Stålringar med 30 cm diameter och 60 cm diameter.  
• Skyffel 
• Vatten, cirka 100 liter 
• Klocka 

1.3 Utförande 
1. Driv ner den inre 30 cm diameter ringen minst 15 cm i marken. Håll sidan av ringen vertikalt 
säkerställ så att ca 12 cm är kvar ovanför marken. 
 
2. Driv ner den yttre 60 cm ringen i marken och placera spridaren/skyddsduken inne i infiltrometer för 
att skydda markytan när vattnet hälls i. 
 
3. Starta testet genom att hälla vatten i ringen tills djupet är ca 70-100 mm. På samma gång, tillsätt 
vatten till utrymmet mellan de två ringarna till samma djup. Gör detta raskt. 
Vattnet i de två ringarna är att förhindra en horisontell spridning av vatten från infiltrometer. 
 
4. Anteckna klocktiden när testet börjar och notera vattennivån på mätstången/tummstock. 
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5. Efter 1-2 minuter, registrera nedgången i vattennivån i den inre ringen på mätstången/tummstock 
och tillsätt vatten för att få nivån tillbaka till ungefär den ursprungliga nivån vid början av testet. 
Registrera vattennivån. Håll vattennivån utanför ringen på samma nivå som den inuti.  
 
6. Fortsätt testet tills sjunkningen i vattennivån är densamma under samma tidsintervall. Ta 
avläsningar ofta (t.ex. var 1-2 minut) i början av testet, men förläng intervallet mellan avläsningarna 
allteftersom tiden går (t.ex. var 20-30 minut). 
 
[1] ASTM (2003). "D3385-03 Standard test method for infiltration rate of soils in field using double-ring 
infiltrometer.". Annual Book of ASTM Standards 04.08. American Society Testing Materials. 
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Bilaga 11. Beskrivning Fårfotsvält 
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Uppdrag PM nr Uppdragsnummer 
Åsbymon G-PM-18-1267-05 18-1267 

Till Från Datum 
 Håkan Garin 2018-08-18 

1 Fårfotsvält 

1.1 Allmänt 
Fårfotsvält används för att komprimera lera. Detta genom att 
knåda leran under linjelast och få ut luft som kommit med vid 
utläggning.  

1.2 Utrustning 
Exempel på vanlig utrustning: 
Vikt: 1,4 ton 
Längd: 1,8 m 
Bredd:  0,8 m 
Höjd: 1,2 m 
Valsbredd: 0,8 m 
Linjelast: 9,7 kg/cm 
Fjärrstyrning: Ja 

1.3 Utförande 
1. Utläggning av lera i lager med lagertjocklek upp till 0,5 m. Lagertjocklek anpassas efter lerans 
egenskaper på plats. 
 
2. Efter utläggning av lera jämnas ytan till med slätskopa på grävmaskin eller schaktblad på 
bandschaktare.  
 
3. Komprimering av lera med flertalet överfarter till luft och fritt vatten drivits upp till ytan. 
 
4. Justering av markytan med slätvält eller skopa för att skapa svagt fall på ytan så ytvatten rinner av 
och inte luckrar upp ytan. 


