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Varför utveckla askhanteringen?

Cirkulär ekonomi och hållbarhet 

• Öka materialåtervinning

• Minska deponering

• Ny lagstiftning

• Metallrik råvara

• Aska = malm?



Hur utvinns metaller från fasta material? 

• Pyrometallurgi 

• Hydrometallurgi  



─ Aska… intressant material, men..

•För lågt metallinnehåll

•Slaggbildande element

•Oönskade element

•Ny teknik krävs!

•Metall i användbar form

•Gemensam utmaning i branschen

Varför inte använda askan som råvara direkt?
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Princip för zinkåtervinning

Mål
• Säljbar zinkråvara

• Minskad deponering

• Nedbrytning av dioxin 

• Lokal hantering av 

restprodukter

Aska + syra
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Askrest

Förbränning/deponering
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(>99,9%)



Process zinkåtervinning
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Slagg och tvättad 

flygaska

Återföring av tvättad aska till förbränningen

Askrest till förbränning

Bryta ner 
dioxin
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•>90% av tvättad aska i slaggen

•<10% ökning av flygaskmängd

•Ingen tydlig påverkan på slaggen

Återföring av tvättad aska till förbränningen



Summering
• Omfattande och resurskrävande projekt har kunnat 

genomföras tack vare Askprogrammet

• 70% Zn-återvinningsgrad

• Upp till 80 vikts% Zn(OH)2 i produkten

• >90% av förbränd askrest hamnar i slaggen

• Potential för fortsättning
• Zn-produkt
• Sparade naturresurser
• Minskad deponering
• Minskade transporter
• Cirkulär ekonomi
• Kunskap tillgänglig för andra

• Beslut om fullskalig byggnation
• Driftsätts 2021



Energiforsk-rapport

www.energiforsk.se
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Tack för uppmärksamheten!
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