
EXAMENSARBETE 
Genomlysning av askfrågor för Kraftringen 
  
VERKSAMHET  
 
Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. 
Huvudkontoret ligger i Lund och merparten av verksamheten finns i de fyra kommuner som 
äger bolaget: Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. Verksamheten är också starkt etablerad i 
nordvästra Skåne, Blekinge, Småland, Södermanland, Sjuhäradsbygden och på 
Västgötaslätten.  
 
Kraftringen erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom elnät, elhandel, fjärrvärme, 
fjärrkyla, gasnät, gashandel, fordonsgas, fiber, entreprenad och energitjänster. Företaget är 
också involverad i ett flertal större projekt där Örtoftaverket, Brunnshög med 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS är några exempel.  
 
Kraftringen har runt 400 anställda och 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 
miljarder kronor. Ledorden i verksamheten är ”affärsmässig samhällsnytta” och all vinst 
återinvesteras i ägarkommunerna.  
 
Företaget är ISO 14001-certifierat och sedan april 2015 är man även ansluten till FN:s Global 
Compact, vilket innebär att man förbinder sig till att efterleva tio principer kopplade till 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, samt att årligen rapportera 
företagets utveckling inom områdena till FN.  
 
När det gäller miljö och klimat har Kraftringen som mål att all fjärrvärme och fjärrkyla vara 
fossilfri senast 2020, ett mål som man kom ett stort steg närmare genom invigningen av det 
biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta.  
 
 
BAKGRUND  
 
Örtoftaverket, som är ett av Sydsveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk, använder 
biobränslen för el- och värmeproduktion. Biobränslet utgörs av skogsbränsle, torv och 
returträ. Skogsbränslet utgörs av bark, sågspån, bränsleved, samt grenar och toppar (grot). 
Vi använder cirka 310 000 ton bränsle om året och detta blir det 11 000 ton aska. Denna 
fördelar sig på 7 000 ton flygaska och 4000 ton bottenaska. 
 
I dag används bottenaskan till deponitäckning efter att den har blandats med rötslam. 
Flygaskan transporteras till Langöya i Oslofjorden för gruvåterfyllning. Langöya kan ta emot 
askor enligt egen utsago till 2030. 
 
I vårt miljötillstånd står det att 
Aska ska, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, hålla en sådan kvalitet att 
näringsämnena kan återföras till skog- och jordbruksmark eller på annat sätt återvinnas. 
Bolaget ska verka för att återvinning kommer till stånd. 
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Vi säger vidare utåt till våra besökande och vid presentationer att: 
• Askåterföring till skogen är möjlig om tungmetallhalten är låg vilket den inte är om 

returträ eldas. Kostnadsfördelen av att använda returträ är väsentlig.  
• Återföring till skogen är begränsad i landet på grund av kostnader och begränsade 

kommersiella kanaler.  
• Örtoftaverkets lösning initialt är deponitäckning men med strävan att komma mot 

olika former av nyttiggörande t.ex. för vägbygge och liknande.   
• Örtoftaverkets askstrategi utreds och kommer successivt att växa fram. Vi har 

ambitionen att på sikt hitta lösningar som tydligare lever upp till positionen ”vi bygger 
det hållbara samhället”.  

 
Det hade varit bra om askan från Örtofta kunde återföras till skogen och/eller användas för 
andra ändamål, där den kan ersätta andra naturresurser, exempelvis grus. Dock är halten av 
tungmetaller från returträ för hög för att detta skall låta sig göras. 
Vi behöver inom Kraftringen öka vår kunskap om askor generellt, för att besluta om vad vi 
skall göra med askorna i framtiden. 
 
 
UPPGIFT  
Examensarbetet skall bli en genomlysning av Kraftringens askhantering idag och vilka 
möjligheter det finns att få en hållbar avsättning av askorna.  
 
Arbetet ska inledas med en litteraturstudie samt studier av aktuell forskning på området, det 
finns mycket material från Värmeforsks askprogram, att del av. 
 
Genomgång av de askanalyser som gjorts på Örtoftaverket skall ingå, likaså ny provtagning 
av botten- och flygaska. Proven skickas till krediterat labb för analys. Provtagningsmetodik 
blir därmed också en del av arbetet. För att komplettera analysunderlaget kommer även 
bränsleprover att behöva tas för analys. 
 
En del av arbetet innebär intervjuer av aktörer inom askbranschen och skogsägare. 
 
Specifikt behöver åtminstone följande frågor besvaras: 

• Vilka nivåer gäller för tungmetaller, för att få återföra askor till skogsmark? 
• Var kommer tungmetallerna ifrån? Vilket bränsle är det, är det färger, lim, metallrester 

i rivningsvirket, som ger tungmetallerna eller något annat? 
• Finns det en marknad för askorna? 
• Vill skogsägare ta emot askan? 

 
 
Förkunskaper  
Examensarbetet är lämpligt för dig som läser ekologi/miljö/kemi/energi.  
 
Omfattning  
Examensarbetet utförs på masternivå (20 veckor).  
 
Ort  
Örtofta 
 
 
Kontaktperson 
Pål Börjesson, Avdelningen för Miljö och Energisystem, LTH 
Liisa Fransson, Kraftringen/ Avdelningen för Miljö och Energisystem, LTH 
Peter Ottosson, Kraftringen  
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