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Sammanfattning 
Överskottssand från gjuterier är en värdefull resurs som kan användas på många sätt. Nyckeln är 
att sluta tänka på överskottsand som avfall utan som en produkt. För att kunna använda sanden i 
stället för att deponera behövs ett användningsområde och en marknad. Vidare skall sanden 
uppfylla funktionskrav och tekniska krav. Slutligen får inte användningen av sanden leda till 
negativa följder för miljön eller människors hälsa. 

I de flesta fall är det inte lönsamt att återvinna produkten på långa avstånd från den primära 
användingen. För att bedöma möjligheter till återanvändning behövs i första hand en kartläggning 
över potentiella slutanvändare i närheten av anläggningen samt beräkning av hur mycket sand 
som genereras på en månad och årligen. Tekniska, miljömässiga och funktionsmässiga krav på 
produkten för potentiella användare bör utredas och nödvändiga tester på representativa prover 
av sanden utföras och resultaten dokumenteras för redovisning för slutanvändare och 
tillsynsmyndighet. 

I gjuteriet kan återvinningen underlättas (minska bensen i sanden) genom luftning efter 
urslagning, substitution av bindemedel och i vissa fall separera kärnsand och formsand. 

Behandlingskostnader för lagring och hantering skiljer sig inte så mycket från kostnaden för 
mellanlagring inför deponering om inte slutanvändaren kräver att sanden förvaras på något 
särskilt sätt (t.ex. väderskydd). Kostnader tillkommer för provtagning och kvalitetskontroll. För 
kompostering ligger behandlingskostnaden på 200-300 kr/ton sand och behandlingstiden 3 
månader för överskottssand och något längre för fint material. 

I en livscykelanalys har visats minskad miljöpåverkan när överskottssand ersätter jungfrulig sand i 
olika tillämpningar (utfyllnad, asfalt, betong och jordtillverkning) jämfört med deponering. 

I tabellen nedan sammanfattas erfarenheter av att behandla och använda överskottssand externt. 
Tabellens innehåll är grundat på rapportförfattarnas sammanvägning av resultat från källor som 
refererats i denna rapport och egen erfarenhet. De termiska metoderna innebär att bensen och 
organiska ämnen destrueras. Det kan dock finnas tekniska aspekter, avstånd mm som behöver 
utredas från fall till fall. Innehåll av metaller kan vara begränsande med t.ex. kromitsand, gjutning 
av brons, koppar, stål och mässing. När det gäller kompostering är det ännu inte helt klarlagt om 
bensen bryts ned fullt ut eller delvis ventileras bort. För metoder som innebär inneslutning eller 
solidifiering är miljökraven i Sverige utmanande. 
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Sand 
Använd-

ning Behandling 
Tekniska 

krav 

 

Miljökrav1 Erfarenheter Kommentarer Marknad 

Kompost/jord 
Biologisk, 

(Ventilation?) 
Uppfylles i 

många tester 

Separat test behövs 
för enskilda fall. 
MKM, KM, VOC 
till luft 

Hur stor andel bryts ned/ventileras bort? 
Intern luftning/lagring i gjuteriet påverkar 
t.ex. benseninnehåll före kompost. Sluten 
kompost? Behov nära gjuteri. Används i USA. 

Cement  Termisk 

Na-krav 
försvårar 
med fältspat 

Uppfylles, bensen 
och annat 
organiskt 
destrueras 

Används i USA, Tyskland kiselsand, Avstånd 
till cementfabrik? 

Bäddsand i 
fluidbädd Termisk 

Test behövs, 
Part. storlek 

Uppfylles, bensen 
och annat 
organiskt 
destrueras 

Möjligt, men sämre prestanda med fältspat, 
krav på partikelstorlek. Kan testas på 
Chalmers. Avstånd? 

Tegel Termisk Test behövs 

Uppfylles, bensen 
och annat 
organiskt 
destrueras 

Har testats och lyckats, förmodligen liten 
volym, avstånd till tegelbruk 

Stenull Termisk Test behövs 

Uppfylles, bensen 
och annat 
organiskt 
destrueras 

Behöver studeras (använder vulkanisk sten 
som råmaterial). Avstånd? 

Lättklinker/ 
LECA Termisk Test behövs 

Uppfylles, bensen 
och annat 
organiskt 
destrueras 

Behöver studeras (använder lera som 
råmaterial). Avstånd? 

Utfyllnad Inneslutning 

Uppfylles 
ofta bättre än 
andra 
alternativ 

Separat test behövs 
för enskilda fall. 
MKM 

Tekniska krav uppfyllda i de flesta fall. 
Används i stor skala i USA. Miljökrav 
avgörande. Behov ofta nära gjuteri. 

Deponi-
konstruktion Inneslutning 

Uppfylles 
ofta bättre än 
andra 
alternativ 

MKM 
Tekniska krav uppfyllda i de flesta fall. 
Används i Sverige. Miljökrav avgörande. 
Behov ofta nära gjuteri. 

Betong Solidifiering 
Låg hållfast 
betong 

Separat test behövs 
för enskilda fall. 
MKM 

Lägre hållfasthet med gjuterisand. Används i 
USA i vissa tillämpningar. Miljökrav 
avgörande. 

Asfalt Solidifiering 

Inblandning 
av liten andel 
sand  

Separat test behövs 
för enskilda fall. 
MKM 

I Tyskland och USA. Specifikationer finns för 
sand kvalitet till asfaltverk. Miljökrav 
avgörande. 

Tabell 1 Extern behandling och Användningsmöjligheter för överskottssand Tabellens innehåll är grundat på en 
sammanvägning av källorna i denna rapport och författarnas egna erfarenheter. 

 

Rekommendationer 

                                                           

1 Miljökrav avser organiskt innehåll. Sand som innehåller tungmetaller tex från gjutning av stål, brons, koppar samt olivin- och 
kromitsand undantas från bedömning här. 
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Ett stort arbete har gjorts i Sverige och Globalt för att öka återvinningsgraden av överskottssand. 
Det råder ingen tvekan om att det finns både ekonomiska och miljömässiga skäl att öka 
återvinningen. För att detta skall hända behövs: 

• Kommunikation till gjuterier om fördelar med återvinning, praktiskt tillvägagångssätt, hur 
och var man hittar kunder i närområdet.  

• Information till kunder och gjuterier om användningsapplikationer och kravställningar 
både tekniskt och miljömässigt. Goda exempel. 

• Ett utbildningsmaterial om lämpliga tillämpningar med överskottssand till väg- och 
vattenbyggnadsingenjörer skulle kunna sprida användningen. 

• När goda exempel skapats kan specifikationer (guidelines eller standarder) skapas för 
applikationer som minskar utvecklingskostnaden för varje enskilt återvinningsfall. 

• En harmonisering med EU behövs. Sverige har t.ex. tuffare generella riktvärden för mark 
KM avseende bensen.  

• Guideline för karakterisering: Hur och var tar man prover och vilka analysmetoder 
används. 

• I de enskilda fallen behövs provtagning och analysprogram av sanden för att uppfylla 
kund- och miljökrav 

• I de enskilda fallen behöver tas fram planer för lagring och hantering av sand för att möta 
kundens krav. 
 

Summary 
Surplus sand from foundries is a valuable resource that can be used in many ways. The key is to 
stop thinking about excess sand as waste but as a product. In order to use the sand instead of 
landfill, a field of application and a market is needed. In addition, the sand must fulfill functional 
requirements and technical requirements. Finally, the use of the sand must not adversely affect the 
environment or human health.  

In most cases it is not profitable to recycle the product far away. A survey of potential end-users 
near your facility is a first step. Calculate how much sand is generated in a month and yearly. Ask 
questions to end users nearby about what requirements are set. Perform the necessary tests on 
representative samples of the sand and document the results for end users and authorities.  

In the foundry, recovery can be facilitated (reduce benzene in the sand) by aeration after 
quenching, substitution of binders and, in some cases, separating core sand and mold. Treatment 
costs for storage and handling do not differ much from the cost of storage prior to landfill unless 
the end user requires the storage of the sand in any particular way (eg weather protection). There 
are costs for sampling and quality control. For composting, the treatment cost is 200-300 kr / ton of 
sand and the treatment time is 3 months for excess sand and slightly longer for fine material.  

A life cycle analysis has shown reduced environmental impact when excess sand replaces virgin 
sand in various applications (filling, asphalt, concrete and soil production).  

The table below summarizes the experience of treating and using excess sand externally. The table 
content is based on the authors' weighting of sources referred to in this report and their own 
experience. The thermal methods mean that benzene and organic substances are destroyed. 
However, there may be technical aspects, distances, etc. which need to be investigated on a case by 



 Rapport B2304 - Reducering av bensenhalten i överskottssand från gjuterier   
 

8 

case basis. Content of metals may be limiting with e.g. chrome sand, bronze, copper, steel and 
brass casting. As far as composting is concerned, it is not yet clear whether benzene is completely 
broken or partially vented. For methods involving containment or solidification, environmental 
requirements in Sweden are challenging. 

Sand use Treatment 

Technical 
require-
ments 

 

Environmental 
requirements2 Experience Comments Market 

Compost/soil 
Biologic 
(Ventilation?) 

Met in many 
tests 

Separate test is 
required for 
individual cases. 
MKM, KM, VOC 
to air 

How much fraction is broken down / vented? 
Internal aeration / storage in the foundry 
affects, for example, benzene content before 
compost. Closed compost? Needs close 
foundry. Used in the United States. 

Cement  Thermic 

Sodium to be 
avoided. 
obstructs 
with feldspar 

Met, benzene and 
other organic are 
destroyed Used in USA, Germany Silica sand, Distance 

to cement factory? 

Sand in fluid 
bed Thermic 

Test required 
Particle seize 
criticle 

Met, benzene and 
other organic are 
destroyed 

Possible, but poorer performance with 
feldspar, particle size requirements. Can be 
tested at Chalmers.  

Brick Thermic Test required 

Met, benzene and 
other organic are 
destroyed 

Has been tested and managed, probably 
small volume, distance to brickworks 

Stone wool Thermic Test required 

Met benzene and 
other organic are 
destroyed 

Need to be studied (using volcanic rock as a 
raw material). Distance? 

Ceramic tiles 
/ LECA Thermic Test required 

Met, benzene and 
other organic are 
destroyed 

Need to study (using clay as a raw material). 
Distance? 

Construction 
fill Containment 

Met, often 
better than 
other options 

Separate test is 
required for 
individual cases. 
MKM 

Technical requirements are met in most cases. 
Used in large scale in the United States. 
Environmental requirements crucial. Need 
often close foundry. 

Landfill 
construct Containment 

Met, often 
better than 
other options 

MKM Technical requirements are met in most cases. 
Used in Sweden. Environmental 
requirements crucial. Need often close to 
foundry. 

Concrete Solidification 
Low strength 
concrete 

Separate test is 
required for 
individual cases. 
MKM 

Lower strength with foundry sand. Used in 
the United States for some applications. 
Environmental requirements crucial. 

Asphalt Solidification 

Mix with 
small 
proportion of 
sand 

Separate test is 
required for 
individual cases. 
MKM 

In Germany and the United States. 
Specifications are available for true quality 
for asphalt plants. Environmental 
requirements crucial. 

Table 2 External treatment and use applications of foundry surplus sand.  

 

                                                           

2 Environmental requirements refer to organic content. Sand containing heavy metals, such as steel, bronze, copper and olive and 
chromite sand, is excluded from assessment here. 
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Recommendations  

A great deal of work has been done in Sweden and Globally to increase the recovery rate of 
surplus sand. There is no doubt that there are both economic and environmental reasons to 
increase recovery. To do this, there is a need of:  

• Communication to foundries about benefits of recycling, practical approaches, how and where to 
find customers in the immediate area.  

• Information to customers and foundations about application applications and requirements both 
technically and environmentally. Good examples.  

• A training material on suitable applications with surplus sand to road and water engineering 
engineers could spread the use.  

• When good examples are created, specifications (guidelines or standards) can be created for 
applications that reduce the development cost of each individual recycling case.  

• Harmonization with the EU is needed. Sweden has for example tougher general target values for 
soil KM for benzene.  

• Guidelines for characterization: How and where to take samples and what analytical methods 
are used.  

• In the individual cases, sampling and analysis of the sand are required to meet customer and 
environmental requirements  

• In the individual cases, plans for storage and handling of sand must be developed to meet 
customer requirements.  
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1 Inledning 
Europas gjuterier återanvänder årligen stora mängder sand i sina interna kretslopp. För att 
kretsloppet skall kunna fungera tekniskt krävs att en viss andel jungfrulig sand tillsätts i form av 
kärnor eller som tillsats i blandningen av formsanden. Motsvarande sandmängd måste även lämna 
systemet i form av överkottssand och stoft. Detta resulterar i att gjuterierna årligen genererar stora 
mängder överskottssand. I Sverige produceras idag cirka 200 000 ton överskottssand och ca 3 
miljoner ton cirkulerar i gjuteriernas interna kretslopp. 

I takt med att antalet deponier i Europa minskar samtidigt som miljökraven för användning av 
restmaterial ökar blir det allt större utmaningar för gjuteribranschen att finna en hållbar 
användning av överskottssanden. 

En av de största utmaningarna är att överskottsanden innehåller bensenrester, PAH och fenoliska 
ämnen.  Enligt Gjuteriföreningens nuvarande bedömning är bensen det ämne som är svårast att 
komma tillrätta med eftersom gränsvärden för bensen i förorenad mark är mycket låga i Sverige. 
Bensen är generellt ett oönskat ämne eftersom den är cancerogen och vissa länder tillåter endast 
mycket låga halter av bensen i exempelvis markkonstruktioner. Det finns därför ett uttalat 
önskemål att på ett ekonomiskt, kvalitetssäkrat och miljömässigt godtagbart sätt reducera 
bensenhalten i överskottsand till nivåer under 0,01 mg/kg. Generella riktvärden enligt 
Naturvårdsverket ligger på 0,012 mg/kgTS vid känslig markanvändning (KM) respektive 0,04 
mg/kgTS vid mindre känslig markanvändning (MKM) 

2 Mål 
IVL har fått uppdraget av Gjuteriföreningen att globalt undersöka ”state of the art” vad gäller 
möjligheten att reducera bensenhalten i överskottssand från gjuterier alternativt om lämplig teknik 
finns generellt för rening av förorenade jordar eller restprodukter som kan användas till 
anläggningsändamål. Med ”state of the art” menas här bästa teknik som är tekniskt och ekonomisk 
möjlig enligt IED-direktivet. Utvärderingen skall således beakta miljömässiga och ekonomiska 
aspekter jämlikt kriterierna i bilaga III i direktivet.  

I projektet skall identifieras och beskrivas referensanläggningar med avseende på såväl 
reningseffektivitet samt användningsområden för renade restmaterial.  

En sondering utföres av legala hinder att gå ifrån avfall till produkt dvs produktifiering från 
avfallslagstiftning till REACH.  

Leveranser  
• Tekniska möjligheter att reducera bensenhalten i restprodukter ner till 0,01 mg/kg. 
• Kostnad och miljöaspekter relaterade till möjliga tekniker. 
• Identifiering av referensanläggningar med avseende på reningseffektivitet samt användning av den 

renade gjuterisanden/restmaterialet 
• Rapportering (Rapport, underlag till poster, ppt-presentation) 
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3 Sand och Överskottssand 
Det äldsta formmaterialet är ”natursand”, som hämtades från den nära omgivningen. Natursand 
består av de tre komponenterna sand, lera och vatten. Natursanden har ersatts av så kallad 
”syntetisk formsand”, där den naturliga leran ersatts med en processad lera av bentonittyp. Den 
syntetiska formsanden har succesivt utvecklats till dagens råsand. 

Råsand innehåller sand, bentonit, vatten och kolhaltigt material så som sot eller 
sotersättningsmedel samt andra eventuella tillsatser. Själva sanden består till största del av 
retursand som redan använts för tidigare avgjutningar men kompletteras med en del nysand. 

 

Sandtyp Bilder ur Gjuterihandbok3  

Kvartssand 
Sverige används ren 
kvartssand i 
förhållandevis liten 
omfattning och då i 
huvudsak för 
stålgjutning. I 
Sverige finns inga 
fyndigheter av så ren 
kvartssand så att den 
går att använda i 
gjuteriverksamhet. 

 
Ren kvarts har en mycket 
hög smältpunkt, 1 713ºC. 
Sintrings- eller 
mjukningstemperaturen 
är cirka 1 500ºC.  

Kornformen är oftast rund till kantrund. 
De flesta kvartssandstyper, som idag används i 
gjuterierna, härstammar från naturliga 
kvartssandsfyndigheter. Vid upphettning från 
rumstemperatur till smältpunkten genomlöper 
kvartsen flera omvandlingar under samtidig 
volymförändring. En annan nackdel med kvartssand är 
risken att den som hanterar sanden riskerar att drabbas 
av silikos (stendammlunga). Det är partiklar av ren 
kvarts i storlekar mellan 1 och 5 μm som kräver 
kontroll, utbildning och skyddsåtgärder för att inte 
orsaka förhöjd risk för silikos vid inandning. 

Fältspat 
Kvarts-fältspatssand 
är den mest använda 
sandtypen i svenska 
järn- och 
metallgjuterier. 

En vanlig 
sammansättning är 
75 procent kvarts och 
25 procent fältspat.  

 
Densiteten är 2,65 g/cm3 
och 
sintringstemperaturen 
1 250 -1 300ºC. 

 

Fördelar med kvarts-fältspatssand jämfört med ren 
kvartssand är att inblandningen av fältspat minskar 
risken för expansionsdefekter. Även silikosrisken är 
lägre beroende på att sanden oftast levereras tvättad, 
vilket innebär att de farliga partiklarna (<5 μm) har 
avlägsnats. Genom att kornformen hos kvarts-
fältspatssand, liksom hos ren kvartssand, är rund till 
kantrund blir bindemedelsbehovet lägre. Kvarts-
fältspatssand är billigast av de nämnda sandtyperna.  

En nackdel med kvarts-fältspatssand jämfört med ren 
kvartssand är den lägre sintringstemperaturen vilket 
kan försvåra återvinning till termiska processer. 

 

Olivinsand 
Olivinsand används 
främst i stålgjuterier 
vid tillverkning av 
höglegerat 
manganstål (med 
cirka 14 procent 
mangan) . Pga av 
legeringsämnen kan 

 
Mineralet olivin består av 
magnesiumsilikat, 
fosterit, Mg2SiO4 (92 

Densiteten på mineralet är 3,2 - 3,6 g/cm3 och 
sintringstemperaturen 1 400 - 1 450˚C. Den olivinsand 
som används i svenska gjuterier bryts i huvudsak i 
Norge. En fördel med olivinsand jämfört med 
kvartsbaserade sand är att risken för silikos minskas. 
Olivinsand är dyrare än de kvartsbaserade sanderna. 
Jämfört med kromit- och zirkonsand är olivinsand 
billigare. 

En nackdel med olivinsand är att kornformen är kantig 

                                                           

3 Gjuterihandboken http://www.gjuterihandboken.se/handboken/ 

http://www.gjuterihandboken.se/handboken/
http://www.gjuterihandboken.se/media/26750/kvarts1-1024.jpg
http://www.gjuterihandboken.se/media/26742/baskarp1-1024.jpg
http://www.gjuterihandboken.se/media/26753/Olivin2-1024.jpg
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extern återvinning 
försvåras. 
 

procent av vikten) och 
järnsilikat, fayalit, Fe2SiO4 
(8 procent). 

och splittrig, vilket medför ett högt bindemedelsbehov. 
Mineralet är basiskt (pH-värdet är cirka 9), vilket kan 
ge problem med härdningsförloppet vid användning 
av vissa kemiskt bundna massor. Främst gäller detta 
vid användning av furanhartsbindemedel. 

Kromitsand  
Kromitsand används 
i huvudsak till 
medelgrovt och grovt 
stålgjutgods. Den 
används även till 
termiskt högt 
belastade delar i 
formen vid 
tillverkning av grovt 
järngjutgods, för att 
därigenom eliminera 
fastbränningar.  

 
Den kemiska formeln för 
kromit är FeO·Cr2O3. 
Densiteten för mineralet, 
som bryts främst i 
Sydafrika, är 4,6 g/cm3. 

Fördelarna med kromitsand är främst att den tål högre 
termisk belastning. Den har vidare hög kylande verkan 
och god värmeledningsförmåga.   

En nackdel med kromitsand är att det är en 
krossprodukt och därigenom har kantig kornform, 
vilket medför ett något högre bindemedelsbehov. Den 
höga densiteten ger jämfört med de kvartsbaserade 
sanderna dubbelt så tunga formar och kärnor. 

Kromitsanden lämpar sig inte att blanda med 
kvartsbaserad sand. Andra nackdelar med kromitsand 
är hög densitet som ger extra högt pris samt att den 
kan vara besvärande för personer med kromallergi. 
Pga krominnehållet försvåras extern återvinning 

Zirkonsand 

Zirkonsand används 
mestadels i 
stålgjuterier när höga 
krav ställs på 
måttnoggrannhet, 
hållfasthet och 
ytjämnhet.  

 
Zirkonsand utgörs av 
zirkonsilikat (ZrSiO4). 

Densiteten för mineralet som förekommer främst i 
Australien, Sydafrika, Madagaskar och USA, är 4,7 
g/cm3. Sintringstemperaturen är över 1 600ºC. 

En fördel med zirkonsand är den höga 
sintringstemperaturen och den därigenom minskade 
risken för inträngnings- och vidhäftningsdefekter. 
Zirkonsand har den lägsta längdutvidgningen av de i 
detta avsnitt nämnda gjuterisanderna. Kornformen hos 
den naturliga zirkonsanden är rund, vilket medför ett 
lågt bindemedelsbehov. En nackdel med zirkonsand är 
främst det höga priset. Andra nackdelar är den höga 
densiteten, vilket ger tunga formar och kärnor, samt 
den låga medelkornstorleken (max 0,15 mm). 

 

 Figur 1 Termisk expansion som funktion av temperaturen för olika sand, Gjuterihandboken4. Baskarpsand är en kvarts-fältspatsand. 

                                                           

4 Gjuterihandboken http://www.gjuterihandboken.se/handboken/ 

http://www.gjuterihandboken.se/handboken/
http://www.gjuterihandboken.se/media/26749/kromit3-1024.jpg
http://www.gjuterihandboken.se/media/26755/zirkon1-1024.jpg
http://www.gjuterihandboken.se/media/8876/5-1-Expansionskurvor.jpg
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Fördelar med kvarts- och kvarts-fältspatssand är att de är förhållandevis billiga jämfört med 
olivin-, kromit- och zirkonsand.  

Kvarts-fältspatssand  

Fördelar med kvarts-fältspatssand jämfört med ren kvartssand är att inblandningen av fältspat 
minskar risken för expansionsdefekter. Även silikosrisken är lägre.  Sanden till gjuterier levereras 
alltid tvättad, siktad, klassificerad och torkad. Genom att kornformen hos kvarts-fältspatssand är 
rund till kantrund blir bindemedelsbehovet lägre. Fyndigheter för kvarts-fältspatssand finns i 
Sverige främst sydväst om Vättern, till exempel i Baskarp och Brogård. Det finns också fyndigheter 
vid Råda i närheten av Lidköping. 

Annan användning av sand  

Ett annat användningsområde för sand är som fluidiserande bäddsand, även kallad pannsand, vid 
värmeverk och kraftvärmeverk i deras BFB eller CFB pannor för att skapa el och fjärrvärme av t.ex. 
avfall och biobränsle. Sand kan även användas hos värmeverken vid rökgasrening samt som 
filtersand vid vattenrening. I övrigt ingår sand i ett stort antal byggprodukter som vägar, cement, 
betong, asfalt, mineralull och tegel. Dessutom behövs sand vid jordtillverkning och kompostering.  

3.1  Sandens tekniska egenskaper 
Användningsområdet för sanden styrs av dess egenskaper. Nedan några egenskaper som vanligen 
testas på sand till gjuterier men även till användning inom byggindustri och fluidiserade bäddar. 
Motsvarande information efterfrågas även av potentiella kunder i samband med 
återvinningsprojekt. 

3.1.1 Kornform 
Vid provning av sand bestäms bland annat kornformen. Denna kan vara rund, kantrund eller 
kantig. Sand som hämtas i naturliga sandfyndigheter har normalt runda eller kantrunda korn. 
Exempel på sådan sand är de kvartsbaserade. Andra former av sand som exempelvis olivinsand är 
krossprodukter och har kantiga och/eller splittriga korn. Ett exempel på sand med sfärisk 
kornform är syntetisk sand tex5 sintrad bauxit. En rund sfärisk form på kornen kräver också 
mindre bindemedel enligt tillverkarna vilket är ett plus ur många synpunkter. Syntetisk sand kan 
även skräddarsys till bättre termiska egenskaper jämförbar med kromitsand. 

3.1.2 Kornstorleksfördelning 
Genom siktanalys bestäms en sands kornstorleksfördelning. En uppvägd mängd sand får passera 
genom en siktsats med successivt minskande masköppning. Den siktsats man idag använder för 
gjuterisand har 11 olika siktar med masköppningar i en geometrisk serie. Den grövsta sikten har 
masköppningen 2,0 mm och den minsta 0,063 mm. Relationen mellan masköppningarna för 
närliggande siktar är konstant och lika med roten ur två. Ett exempel på resultat från bestämning 

                                                           

5 http://dsf1919.dk/wp-content/uploads/2015/08/2015-3-Forme-og-kerner-af-syntetisk-sand.pdf 
 

http://dsf1919.dk/wp-content/uploads/2015/08/2015-3-Forme-og-kerner-af-syntetisk-sand.pdf
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av kornstorleksfördelningen hos en sand framgår av bilden nedan. Staplarnas höjd visar mängden 
av olika fraktioner i sanden. 

 

Figur 2  Sandens partikelstorleksfördening exempel ur gjuterihandboken6 

3.1.3 Medelkornstorlek 
I samband med en siktanalys bestäms även medelkornstorleken. Denna definieras som den storlek 
som sandens samtliga korn skulle ha, om alla vore lika stora och deras sammanlagda yta 
densamma som de verkliga kornens. 

3.1.4 Kornkoncentrationsgrad 
Siktkurvan (kornfördelningskurvan) ger en bild av hur koncentrerad en sand är. Ett bättre mått på 
sandens koncentration är kornkoncentrationsgraden. Härmed avses den procentuella sandmängd 
som ligger inom intervallet 2/3 - 4/3 av mediankornstorleken (se diagrammet ovan). 

3.1.5 Slamhalt 
Med slamhalt menas andelen partiklar i sanden som är mindre än 0,02 mm. Slamhalten i nysand 
bör vara mindre än 0,02 procent. De flesta nysander som levereras till gjuterierna är numera 

                                                           

6 Gjuterihandboken http://www.gjuterihandboken.se/handboken/ 

http://www.gjuterihandboken.se/handboken/
http://www.gjuterihandboken.se/media/32764/sand.jpg
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tvättade så att detta krav uppfylls. Låg slamhalt minskar bindemedelsbehovet och – för de 
kvartsbaserade sanderna – även silikosrisken. 

Vid den tvättning som sandleverantörerna gör försvinner även vissa humusämnen i sanden, som i 
annat fall kan ge upphov till negativa effekter tillsammans med vissa bindemedelssystem. 

3.1.6 Sintringstemperatur 
Sintringstemperaturen anger vid vilken temperatur sandkornen börjar mjukna och klibba ihop 
med varandra. När en sand sintrar under pågjutning ger detta upphov till defekter på 
gjutgodsytan, till exempel inträngningar. Dessa defekter medför extra kostnader i renseriet eller 
vid bearbetningen. 

3.2 Bindemedel 
För att tillverka hållbara formar och kärnor i sand krävs att sandkornen binds ihop med 
bindemedel. Ett stort antal olika bindemedelssystem används för form- och kärnmassor, vilket ger 
olika utgångspunkt för att återvinna sanden. Det är framför allt bindemedlet som påverkar 
miljöegenskaperna.  

Bilden nedan ger en översikt av de bindemedel som används. 

 

Figur 3 Olika bindemedelssystem som används i gjuterier Källa Gjuterihandboken7 

 

                                                           

7 Gjuterihandboken http://www.gjuterihandboken.se/handboken/ 

http://www.gjuterihandboken.se/handboken/
http://www.gjuterihandboken.se/media/26744/bindemedel.jpg
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Komplexiteten innebär att det krävs olika lösningar anpassade till de specifika processerna för 
återvinning av överskottssanden. 

3.3 Överskottssand- miljöegenskaper och 
återvinning 

Sanden är i Sverige vanligtvis kvarts-fältspatssand, men kan även vara olivin-, kromit- eller 
zirkonsand. Sandens innehåll i sig påverkar möjligheten till extern återvinning ur miljösynpunkt. 
Således minskar möjligheten till extern återvinning av innehåll av tungmetaller, t.ex. krom i 
kromitsand.  

Även smältans innehåll kan påverka den externa återvinningsmöjligheten, om t.ex. krom och 
nickel från stål eller koppar och zink från brons/mässing blir kvar i sanden. Sand från järn- och 
aluminiumgjutning är mest undersökt och passar bäst för extern återvinning.  

Vilken typ av bindemedel som används har stor betydelse för möjligheten till extern återvinning av 
sanden inte minst ur miljösynpunkt. 

Generellt sett innehåller överskottssand från gjuterier små föroreningsmängder och bör därför i 
största möjliga mån användas som resursmaterial i andra applikationer. Härigenom borde finnas 
förutsättningar för ekonomiskt fördelaktiga lösningar för såväl gjuterier som användare. Mindre 
uttag av jungfruliga material och korta transporter samt lägre energiförbrukning ger positiv 
miljöeffekt genom lägre resursförbrukning.  

4 Sandens kretslopp i gjuteri och 
miljöaspekter  

Nysand är normalt av jämnare kvalitet än den typiska naturliga sanden som används i 
byggarbetsplatser. Sanden är normalt beroende av en liten mängd bentonitlera för att fungera som 
bindemedelsmaterial. Kemiska bindemedel används också för att skapa sandkärnor. Beroende på 
gjutningsgeometrin sätts kärnor (core) in i formen för att bilda håligheter i gjutgodset. När 
metallen har stelnat, avskiljs godset från form (mold)- och kärnsanden i urslagning (shakeout). Vid 
gjutningsprocessen recirkuleras sanden flera gånger. Termisk belastning och erosion påverkar 
sandens kvalitet vilket innebär att sanden delvis behöver förnyas. Ny sand introduceras för att 
ersätta överskottssanden. En schematisk bild av sandflödet genom ett typiskt gjuteri återfinns i 
bilden nedan. 
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Figur 4 Gjuteriprocessen och sandens kretslopp Källa Recycled Materials Resource Center - College of Engineering8 
http://rmrc.wisc.edu/foundry-sand/ 

Formsanden i ett gjuteri återanvänds ett stort antal gånger. För varje cykel (bilden nedan) tillsätts 
en viss mängd nysand samt bentonit, kolhaltigt material och vatten. Detta görs för att förnya 
utbrända beståndsdelar i formmassan och kompensera för kärnsand som vid urslagningen blandas 
med formmassan. 

.  

Figur 5 Kretsloppet för råsand9 http://www.gjuterihandboken.se/handboken/ 

 

                                                           

8 Recycled Materials Resource Center - College of Engineering http://rmrc.wisc.edu/foundry-sand/ 
9 http://www.gjuterihandboken.se/handboken/ 

 

http://rmrc.wisc.edu/
http://engr.wisc.edu/
http://rmrc.wisc.edu/foundry-sand/
http://www.gjuterihandboken.se/handboken/
http://rmrc.wisc.edu/
http://engr.wisc.edu/
http://rmrc.wisc.edu/foundry-sand/
http://www.gjuterihandboken.se/handboken/
http://www.gjuterihandboken.se/media/26746/kretslopp.jpg


 Rapport B2304 - Reducering av bensenhalten i överskottssand från gjuterier   
 

18 

Under kylning och urslagning efter gjutning fortsätter den termiska sönderdelningen som påbörjas 
vid själva gjutningen och delvis flyktiga föreningar alstras och avgår. Typen av utsläpp vid 
gjutning är beroende av vilken bindemedelstyp som används och består av bindemedel, stoft och 
pyrolysprodukter. Vid sidan av bindemedel finns tillsatsmaterial som används för att motverka 
exempelvis sprickgrader, dåligt sönderfall, fastbränna, penetrationer, glanskolsdefekter och 
gasblåsor. Vid bentonitbundna massor tillsätts normalt ett kolhaltigt material till formmassan då 
järngjutgods skall tillverkas. Överskottssanden innehåller dessa ämnen och 
nedbrytningsprodukter varav merparten av de flyktiga ämnena avgår till luft. I tabellen nedan 
visas utsläpp till luft med olika bindemedelstyper. Emissionerna till luft av flyktiga ämnen från 
sanden beror på avsvalningstid, temperatur, diffusionsskiktets tjocklek, omrörning och 
luftgenomströmning. Genom att optimera dessa faktorer kan resthalten flyktiga ämnen, t.ex. 
bensen, i överskottsanden minskas redan i gjuteriet.  
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Tabell 3 Emissioner till luft vid gjutning, urslagning och kylning för olika bindemedel. BAT ref 200510 

 
I tabellen nedan visas exempel på analyser av överskottssand från olika processer. Analyserna är 
tagna från KASKAD11-projektet 2005. Därav framgår att Resol ester gav låga bensenhalter. 

 Furan Bentonit Resol ester 

Bensen mg/kg TS 6,7 5 <0,1 

Toluen mg/kg TS 70 5,1 <0,1 

Fenol mg/kg TS 1,2 30 5,4 

Kresoler mg/kg TS 2,6 12 <0,1 

PAH (16) mg/kg TS 6,6 13 <0,1 

Tabell 4  Här visas några exempel på innehåll i olika typer av sand med olika processer. Från KASKAD-projektet 

 

                                                           

10 BAT reference document Smitheries and Foundrys http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/sf.html 
 
11 Cascade recycling of residual products by composting, Final report 2005, Ingela Gustafsson and Peter Nayström Swedish 
Foundry Association 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/sf.html
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4.1 Underlätta extern sandåtervinning redan 
i gjuteriet 

Den interna processen i gjuteriet kan underlätta extern recirkulering av överskottssand t.ex. 
genom: 

 Substitution och minimerad mängd av bindemedel till ämnen som ger mindre och 
ofarligare pyrolysprodukter 

 Finfördelning av sand och luftning vid urslagning 

 Separera ut kärnor  

 Eventuella framtida krav på minskning av VOC-utsläpp kan innebära nya förutsättningar 
t.ex. genom att det blir önskvärt att avlägsna så mycket flyktiga ämnen som är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt från sanden i gjuteriet 

 

5 Miljökrav 

5.1 Miljöanalyser totalinnehåll Svenska krav 
En av de största utmaningarna är att överskottsand i vissa fall innehåller bensenrester, PAH och 
fenoliska ämnen.  Enligt Gjuteriföreningens nuvarande bedömning är bensen det ämne som är 
svårast att komma tillrätta med för att externt kunna återvinna överskottssanden. Bensen är 
generellt ett oönskat ämne eftersom den är cancerogen och vissa länder tillåter endast mycket låga 
halter av bensen i exempelvis markkonstruktioner. Det finns därför ett uttalat önskemål att på ett 
ekonomiskt, kvalitetssäkrat och miljömässigt godtagbart sätt reducera bensenhalten i 
överskottsand till nivåer under 0,01 mg/kg om den skall användas till mark och byggmaterial. 
Generella riktvärden enligt Naturvårdsverket (NV)12 ligger på 0,012 mg/kgTS vid känslig 
markanvändning (KM) respektive 0,04 mg/kgTS vid mindre känslig markanvändning (MKM). 

Branschspecifika riktvärden för bensen har tagits fram av Svenska Petroleum Institutet, SPI. 
Rekommendationerna gäller petroleumbranschen och man anger följande rekommendationer 
december 201013  KM 0,012 dvs lika med NV:s generella riktvärden och MKM 0,15, vilket är 
generösare. Rekommendationerna gäller under de förutsättningar som anges i SPI:s rapport sid 50 
och omfattar branschen. För den specifika platsen behövs ytterligare bedömning. 
                                                           

12  Naturvårdsverket 2016 Riktvärden förorenad mark https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/berakning-riktvarden/generella-riktvarden-20160707.pdf 
 
13 http://spbi.se/spimfab/files/2013/02/SPBI-rek_ebh-fororenade-bensinst-dieselanl_uppdaterad20120129.pdf 
 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/berakning-riktvarden/generella-riktvarden-20160707.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/berakning-riktvarden/generella-riktvarden-20160707.pdf
http://spbi.se/spimfab/files/2013/02/SPBI-rek_ebh-fororenade-bensinst-dieselanl_uppdaterad20120129.pdf
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Naturvårdsverket har även gett ut en handbok: Återvinning av avfall 
i anläggningsarbeten14 . I denna finns (tabell nedan) bara krav avseende oorganiska ämnen och 
PAH. Dessa krav klarar de flesta typer av överskottssand med undantag för PAH som för vissa 
typer av sand kan ligga över gränsen vid obehandlad sand. Bensen tas ej upp i handboken. 

 

Tabell 5  Nivåer för mindre än ringa risk ur  Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 

 

Nivåer för halter och utlakning från avfall som återvinns för anläggningsändamål och som utgör 
en risk som är mindre än ringa, anges i tabellen. För att bedöma de risker som anses väsentliga 
krävs kunskap om både halt och utlakning. Att utgå enbart från halten i avfallet medför att 
föroreningsrisken för yt- och grundvatten inte bedöms. Naturvårdsverket anger att den möjliga 
användningen för avfall som överskrider nivåerna för antingen halt eller utlakning avgörs efter en 
anmälan eller tillståndsprövning. 
 

5.2 Krav inom EU 
Kemikalieinspektionen (KEMI) redovisar i rapporten ”Nationella byggregler avseende kemiska 
ämnen” krav från några länder i EU som bl.a. tar upp gjuterisand15.  

 
I Nederländerna finns sedan länge ett generellt regelverk för användning av mineraliska produkter 
– oberoende av om de är avfall eller inte - med riktvärden för monolitiska respektive granulära 
material.  
Sammantaget innehåller det tyska och holländska regelverket rikt- eller gränsvärden för fler än 
hundra olika ämnen och den utveckling med att ta fram harmoniserade testmetoder som sker inom 
ramen för CEN TC 351 är direkt kopplad till dessa. För oorganiska ämnen gäller riktvärden, i första 
hand, utlakning från konstruktioner. Gränsvärden för organiska ämnen är idag ofta i form av 
totalhalter.  
Det saknas idag harmoniserade metoder för att ta fram exponeringsmodeller och riktvärden då 
samma ämne skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder. Tyskland och Nederländerna har dock ett 

                                                           

14 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten  http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0164-3.pdf 
15 KEMI PM 2012/5 https://www.kemi.se/global/pm/2012/pm-5-12.pdf 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0164-3.pdf
https://www.kemi.se/global/pm/2012/pm-5-12.pdf
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likartat ramverk kring sina modeller oberoende av om avfall eller primära byggmaterial skall 
riskbedömas. 
 
I tabellen nedan visas Nederländska gränsvärden för jord som ska läggas på mark. För bensen 
ligger kravet vid markanvändning boende på 0,2 mg/kg TS och för industrimark 1 mg/kgTS. 

 
Tabell 6 Nederländska gränsvärden för jord och muddermassor som ska läggas på mark (Regeling Bodemkwaliteit 2007) 

 
I Tyskland finns även riktvärden för vatten: Tyska ämnen och riktvärden för ringa påverkan av 
tyskt grundvatten. Bensen 1 μg/l 

 
Mer om krav inom EU finns i bilaga 8 till KEMI-rapporten16  
 
 

                                                           

16 KEMI PM 2012/5 sidan 99 bilaga 8 https://www.kemi.se/global/pm/2012/pm-5-12.pdf 

https://www.kemi.se/global/pm/2012/pm-5-12.pdf
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5.3 Krav USA Miljö Riskbedömning extern 
sandåtervinning 

I USA har centrala myndigheterna gjort en riskbedömning av extern sandåtervinning17. 
 
Bakgrund till riskbedömningen: Målen för USDA (US department for agriculture): s forskning var 
att: 
• karaktärisera metaller, utlakbara metaller och organiska beståndsdelar i gjutsand 
• utvärdera gjutsand i jordblandningar, inklusive eventuella effekter på markmikrober, växthälsa, 
tillgång till näringsämnen och utlakning från gjutsand; 
• utvärdera riskerna med att använda gjutsand i markanvändningar och utveckla riktlinjer för 
användning. 
 
Fyrtiofem prov av gjutsand samlades från 37 gjuterier. Prover togs från järn-, stål-, aluminium- och 
mässingsgjuterier. Åttiofem procent av proven var bentonitbunden sand (”green sand” på 
engelska). Proverna utvärderades m.a.p. metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och 
fenoler och dioxiner. Laboratorie-, växthus- och fältstudier av tillverkade jordar blandade med 
gjutsand utfördes. Potentiella exponeringar via livsmedelskedjan, markintag och ekologiska 
effekter utvärderades. Resultaten av dessa karaktäriseringar och markundersökningar har 
publicerats i artiklar och presenterats vid flera konferenser. USEPA (USA:s Naturvårdsverk) har 
utvärderat och gjort en riskbedömning baserat på dessa resultat. Riskbedömningen släpptes 2015 
och slår fast att kiseldioxidbaserad överskottssand från järn-, stål- och aluminium-
metallanläggningar, när de används i vissa markrelaterade tillämpningar visar inga skador på 
människors hälsa och miljön och ger miljömässiga fördelar. Riskbedömningen utvärderade 
användningen av icke-olivin gjutsand från järn-, stål- och aluminiummetallverkningsoperationer i 
jordar, andra mark medier eller vägar. Baserat på studier gjorda av USDA Agricultural Research 
Service (ARS) visas att det inte finns några bevis för att dessa specifika användningar av gjutsand 
skulle kunna utgöra betydande risker för människors hälsa eller miljön. Gjutsand från bly, mässing 
och bronsgjuterier och förbrukad gjutsand som innehåller olivinsand ingår inte i bedömningen. 
 

Omfattande analyser av innehåll i överskottssand har utförts av Recycled Materials Resource 
Center - College of Engineering i Wisconsin18. De har både tittat på tekniska tester, t.ex. kemiska 
och mekaniska, till olika användningsområden och miljötester i form av kemiska och biologiska 
analyser. Miljötesterna bygger i USA på laktester och kemiska och biologiska analyser på 
lakvattnet. Dessa tester speglar en verklig exponering m.a.p. de föroreningar som är tillgängliga för 
lakning. Ett laktest som används är TCLP SW-846 en EPA metod i vilken lakning sker i surt buffrat 
system efterliknande nederbörd under 18 timmar med 20 liter lakvätska per kg provmaterial. 
Riskanalysen ovan har baserats på ett stort antal sådana tester. 

                                                           

17 http://www.afsinc.org/news/news.cfm?ItemNumber=17690 
http://foundrygate.com/upload/artigos/FOUNDRY%20SANDS%20RECYCLING.pdf 

18 Recycled Materials Resource Center - College of Engineering i Wisconsin http://rmrc.wisc.edu/foundry-sand/ 

 

http://rmrc.wisc.edu/
http://rmrc.wisc.edu/
http://engr.wisc.edu/
http://www.afsinc.org/news/news.cfm?ItemNumber=17690
http://foundrygate.com/upload/artigos/FOUNDRY%20SANDS%20RECYCLING.pdf
http://rmrc.wisc.edu/
http://engr.wisc.edu/
http://rmrc.wisc.edu/foundry-sand/
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Ekotox-tester utförda på Alger och Daphnia (representerande växt- och djurliv) innefattade en 
blandning av ren gjuterisand från ett gjuteri i Wisconsin och avjoniserat vatten. Resultaten 
indikerar tillväxtinhibering och visade att gjuterisand i sin rena form skulle kunna vara skadlig för 
vattenlevande organismer. Undersökningen drog dock slutsatsen att miljörisken markant minskar 
eller försvinner när gjutsand blandas med andra material. De tre högsta nivåerna av inhibering 
observerades i sanden från gjuterier med användning av hotbox kärnor och kemiskt bindemedel. 
På grund av den allmänna komplexiteten i sammansättning och karaktär av använd gjutsand bör 
lämpliga analyser utföras på gjutsand från varje enskild källa före återvinning. 
 
Mot bakgrund av denna utblick kan konstateras att de svenska gränsvärdena är tuffare med 
avseende på bensen än de som tillämpas i USA och Europa.  

 

6 Behandling – reducera organiskt i 
överskottssand t.ex. bensen  

6.1 Inledning 
Behandlingsmetoder för föroreningar kan delas in i tre huvudkategorier: 

1. Koncentrationsmetoder 
2. Destruktionsmetoder 
3. Immobiliseringsmetoder 

Koncentrationsmetoderna syftar till att med hjälp av olika former av extraktion insamla och 
koncentrera föroreningsämnena. Föroreningskoncentratet kan därefter omhändertas genom 
deponering/inneslutning eller förstöras genom destruktion. Exempel på koncentrationsmetoder är 
vakuumextraktion, tvättning och termisk adsorption/desorption. 

Destruktionsmetoder syftar till att destruera föroreningsämnena och destruktionsmetoder är 
således uteslutande tillämpbara på organiska föroreningsämnen. Exempel på destruktionsmetoder 
är förbränning och olika kemiska och biologiska nedbrytningsmetoder. 

Immobiliseringsmetoderna syftar till att minska biotillgängligheten och hindra fortsatt spridning 
av föroreningsämnen från en föroreningskälla. 

Då gränsvärdena är satta som maximal koncentration, eller utlakning per kg TS, så är det i princip 
möjligt att komma under gränsvärdet genom att tillsätta annat material med koncentrationer 
under gränsvärdet, dvs en utspädning. Det är inte att rekommendera, men då flera av de 
potentiella behandlingsmetoderna innebär att gjutsanden blandas med annat material så kan det 
vara lämpligt om man kan visa att gränsvärdena underskrids även utan utspädningen. 
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Några exempel på erfarenheter19 från sanering av förorenad mark som skulle kunna vara 
applicerbart på gjuterisand är följande:  

• Ventilation och termisk desorption (volatilisering/avdunstning) 
o Låt VOC (och till viss del andra föroreningar) avgå som gas. Ta hand om gaserna 

genom t.ex. adsorption, förbränning (termisk/katalytisk) eller biologiskt. 
• Tvättning 

o Skölj bort det organiska materialet med någon vätska, t.ex. vatten-lösning. 
o Denna metod kan även anpassas för att få bort ev. oorganiska föroreningar, så som 

tungmetaller. 
o Kan med fördel användas för att separera fin-/grovkornigt material. Det är till och 

med så att detta kan vara en del av processen då många föroreningar är 
koncentrerade till finfraktionen. 

• Biologisk nedbrytning 
o Relativt långsam process, kräver biologiskt material, näringsämnen 

mikroorganismer och gynnsam tillväxtmiljö. 
• Kemisk nedbrytning 

o Snabb process, kräver kemikalier (peroxid, ozon, permanganat). 
o Till skillnad från förorenad jord så innehåller sanden en liten andel organiskt 

material som inte konsumerar kemikalier i onödan. 
o Denna metod kan även kombineras med tvättning för att få bort ev. oorganiska 

föroreningar, så som tungmetaller, eller för att separera fin-/grovkornigt material. 
o Var aktsam så att den kemiska behandlingen inte skapar andra svårhanterliga 

föroreningar, t.ex. genom att en oxidering av kolväten samtidigt skapar mer 
lakbara och giftigare former av bl.a. tungmetaller så som Cr(III) -> Cr(VI). 

• Termisk nedbrytning 
o Snabb process, kräver mycket energi. 

• Stabilisering/Solidifiering 
o Bind fast materialet så att de giftiga komponenterna inte kan laka ut eller 

avdunsta. 
o Det är i så fall värt att beakta vad som händer med materialet då det blir avfall 

igen (t.ex. vad som görs med betongen när huset ska rivas osv). 
• Inneslutning 

o Sätt en barriär under, över och omkring materialet så att vatten och syre inte kan 
komma in och så att lakvatten, VOC och annat flyktigt inte kan komma ut. 

o Det är i princip vad som görs vid en deponi idag. 

  

                                                           

19 Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder. Naturvårdsverket rapport 5637, (2006) 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5637-9.pdf   

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5637-9.pdf
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6.2 Destruktionsmetoder och tillämpningar 
  

6.2.1 Desorption, ventilation och destruktion efter 
urslagning i gjuteri 

Många gjuterier har en recirkulering av sin sand där större bitar krossas och sedan sorteras 
finpartiklarna (stoftet) bort genom att det blåses luft igenom sanden, så pass mycket att sanden rör 
på sig och kornen slår emot varandra och stoftet blåses bort.  Om sanden innehåller bentonit gäller 
det dock att avväga så att man inte lyfter bort finpartiklarna i form av bentonit och kolhaltigt 
material. Dessa vill man ju ha kvar i sanden till nästa cykel. 

Metoden ovan borde i sig vara tillräcklig för att minska mängden bensen och andra VOC i sanden. 
Om det inte är tillräckligt idag så kan det räcka med att höja temperaturen, luftflödet eller 
uppehållstiden något för att minska bensenhalten. Det kan i så fall vara lämpligt om luften renas, 
kanske efter uppkoncentrering genom recirkulation av luft direkt (Ren luft möter den renaste 
sanden) eller med t.ex. zeoliter, skrubber samt destruktion biologiskt eller genom termisk eller 
katalytisk förbränning. Reningen av luften är dock energikrävande vid låga halter av organiska 
ämnen och ger upphov till emissioner av koldioxid och kväveoxider vilket måste vägas mot 
utsläppet av VOC. Det är fördelaktigt att recirkulera luften som värms upp av sanden, vilket 
förbättrar avdunstningen av organiska ämnen och halten i luften som skall renas blir högre, vilket 
ger lägre energiförbrukning vid rening. För att få bästa möjliga reningseffekt på sanden bör renaste 
luften möta den renaste sanden. Stoftet i luften är problematiskt för de adsorptionsmetoder som 
används t.ex. inom fordonsindustrin. Tester behövs för att hitta lämpligaste reningsmetod. Efter 
behandlingen kan det organiska innehållet i överskottssanden komma ned till halter motsvarande 
MKM för bensen och andra flyktiga ämnen. I nuläget finns det inga referenser som visar detaljer 
och kostnader för ett sådant system. 

Vid användning i termiska processer som t.ex. i fluidiserad bädd, metallurgiska processer 
(kiselkälla), tegel, mineralull eller cementtillverkning (begränsning pga natriuminnehåll) sker en 
destruktion av de organiska ämnena som bensen. Om det är möjligt att t.ex. separera kärnsand 
som innehåller större andel organiska bindemedel skulle det vara fördelaktigt att återvinna denna i 
termiska processer. Detta gäller generellt för sand som binds med större andel organiska 
bindemedel. Även vid biologiska processer som kompostering sker vid rätt utförande en 
nedbrytning av bensen och andra organiska ämnen. 

6.2.2 Biologisk nedbrytning-Kompostering  
Kompostering innebär biologisk nedbrytning av organiskt material i fast fas med tillgång till syre. 
Ofta är syretillgången begränsande för nedbrytningen.  

Förutsättningarna för effektiv kompostering är som bäst när det ingående materialets 
fuktighetshalt ligger mellan 40 och 60 %. Även pH-värde, fosforhalt, kol-/kväverelation och 
temperatur är viktiga faktorer. Själva komposteringsmekanismen består i att organiskt material 

https://sv.wikipedia.org/wiki/PH-v%C3%A4rde
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4ve
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bryts ned av syreförbrukande organismer, varvid kol, kväve, fosfor och andra näringsämnen 
omvandlas till biomassa.20 

Mikroorganismer, bakterier och svampar sköter nedbrytningen av kolvätena. Behandlingstid 2−12 
månader beroende på halter. Något längre för PAH. 

Vid kompostering av oljeförorenad jord blandar man normalt dessa med minst lika stor mängd av 
ett uppluckrande material (t ex flis eller halm). Ofta blandar man också in gödsel eller slam från 
kommunal avloppsvattenrening, det ger både en stor mängd bakterier och närsalter. Det blandade 
materialet läggs upp i strängar med upp till 2 m höjd. Temperaturen stiger normalt snabbt upp till 
50-70°C på grund av den mikrobiella aktiviteten. 

Strängarna vänds då och då för att förbättra luftningen och för att få en så jämn nedbrytning som 
möjligt. Det har stor betydelse att materialet omblandas väl vid vändningen. Olika maskinverktyg 
har testats för omblandningen. 

Spadingmaskin (en typ av jordfräs ca 100 kkr), som användes både for sammanblandning och 
omgrävning av bäddkomposter ger bättre blandning och luftning än användande av planskopa 
(vanlig skopa), men sämre än siktkross-skopa (sorteringsskopa). Den stora fördelen med 
spadingmaskin är att utrustningen ar lätt att använda och att omgrävning går mycket snabbare än 
för någon av skoporna. Den lämnar klumpar i komposten som dock blir något mindre jämfört med 
omgrävning med planskopa. 

 

 
Figur 6  Siktkrosskopa ger bäst resultat  

 
 
För att få ett snabbare förlopp och ofta ett bättre slutresultat genomförs komposteringen ibland i en 
reaktor. Det kan enklast vara en roterande trumma med luftgenomblåsning. Där har man bättre 
kontroll över variabler som fukt, pH, syrehalt, temperatur, omblandning och inte minst utgående 
gas. I sådana system behöver man ofta inte sätta till något uppluckrande material. Å andra sidan är 
utrustningen oftast betydligt dyrare än ytan för strängkompostering och en frontlastare för 
vändning. 

I samband med kompostering nämns också ibland behandling i slurry-reaktorer. Här har man ett 
överskott av vatten och en effektiv omblandning och syrsättning i en reaktor. Processen blir 
normalt snabbare och mer fullständig än i en komposteringsreaktor. Massor som är förorenade 
                                                           

20 IVL Rapport B1329 http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b7380/1445515420537/B1329.pdf 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Biomassa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bakterier
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svampar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolv%C3%A4te
http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b7380/1445515420537/B1329.pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/maskin_expo/images/allu-siktkrosskopa-546634
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med organiskt material som är mer svårnedbrutet än olja, ofta i relativt små mängder, kan också 
behandlas med komposteringsteknik. Den stora skillnaden är att man inte får någon nämnvärd 
temperaturstegring och att syretillgången är mindre begränsande. Ibland sätter man till ett mer 
lättnedbrutet material som substrat för bakterierna. Det gäller särskilt när nedbrytningen av 
föroreningarna kräver ett extra substrat för energiproduktion eller metabolism. 

6.2.2.1 Nedbrytning av Aromatiska föreningar t.ex. bensen 
Det finns en rad bakterier och svampar som kan metabolisera både enkla bensenringar och olika 
polyaromatiska kolväten (PAH). PAH med låg molekylvikt bryts ned relativt lätt, medan PAH 
med högre molekylvikt är betydligt mer motståndskraftiga. 

Den initiala oxidativa attacken sker olika för bakterier och svampar. I samtliga fall verkar det som 
att molekylärt syre måste finnas närvarande for att den initiala reaktionen ska ske. Nästa steg i 
oxidationen kan vara att ringen klyvs mellan de två OH-grupperna, under bildning av en 
dikarboxylsyra, se bilden nedan.  

 

Figur 7 Nedbrytningsvägar vid metabolisk oxidation av aromater hos eukaryota respektive prokaryota celler. I båda fallen 
krävs molekylärt syre. (bild från Cerneglia, 1984 ). 

 

6.2.2.2 Kompostering av trädgårdsavfall och kostnader  
 
Madrasskompost 
Genomloppstiden från färskt material till färdig kompostjord uppgår till upp till 2 år. Anledningen 
till denna långsamma process är att de maskinella insatserna är relativt små. 
För att en madrasskompost skall fungera och vara ekonomiskt bärkraftig krävs att den årligen 
inlevererade mängden färskvara uppgår till minst 5000 ton. Den långsamma 
komposteringsprocessen och de stora mängderna material medför att madrasskomposter kräver 
stora ytor. Bränsleförbrukningen för att kompostera ett ton färskt material uppgår till ca 1,0 liter 
diesel på madrasskomposten. 
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Strängkompostering 
En mer intensiv komposteringsform med en genomloppstid på ca ett år är strängkompostering. 
Med denna metod sker en intensiv sönderdelning av det färska materialet, som påskyndar 
komposteringsförloppet radikalt. 
I gengäld är sönderdelningen kostsam och energikrävande. Även följande moment som vändning 
och luftning är mer energikrävande vid strängkompostering än vid madrasskompostering. 
Fördelar med strängkompostering är att den inte är lika utrymmeskrävande som 
madrasskompostering och att det är möjligt att tillämpa tekniken vid relativt små mängder. Detta 
är möjligt tack vare att den maskinella utrustningen är mobil och kan vara verksam på flera olika 
geografiska platser. Bränsleförbrukningen vid strängkompostering av ett ton färskt park- och 
trädgårdsavfall uppgår till ca 1,9 liter diesel. Kostnaden för strängkompostering av ett ton färskt 
material uppgår till från ca 200 kr.21 

6.2.2.3 EU-projekt om kompostering av Överskottssand22  
Projektet bygger vidare på erfarenheter från KASKAD-projektet (2005) där man inte lyckades med 
kommersialisering av tekniken. EU-projektet är fortfarande igång och rapporteras någon gång i 
maj-2018. Vissa detaljer omkring själva processen, d.v.s. vad som blandas och i vilka proportioner 
osv, är än så länge hemliga pga. patentansökan. Tystnaden pga. patent borde släppa någon gång 
efter sommaren 2018.  

Behandlingen tar ca 3 månader och det kostar ca 20/30 EUR per ton sand, om man redan har en 
färdig yta för att lägga komposten på. Om man behöver bygga en yta för kompost så är det en stor 
kostnad. 

Produkten (jorden) är godkänd för användande på gräsmattor i villaträdgårdar i Finland. 

De har testat bentonitbunden sand, furan bunden sand, esterhärdad fenolbunden sand och cold 
box (blandat med esterhärdad fenolbunden sand). Alla typerna av sand gick bra att behandla, men 
de kräver något olika behandlingsmetod. De håller just nu på med tester som även inkluderar 
inblandning av fint material, vilket verkar gå bra. Den kräver något längre behandlingstid men det 
verkar vara bra nedbrytning av organiska föroreningar där också. 

De ville bara använda sig av sand som är fri från oorganiska föroreningar (tungmetaller osv) så att 
det inte blir en fråga om utspädning, utan endast nedbrytning. Sanden skulle vara tillräckligt fri 
från tungmetaller för att kunna användas som den är. Det innebär bl.a. att det aldrig är aktuellt att 
behandla t.ex. kromit-sand och förmodligen inte någon olivin-sand heller. 

Utsläppen till luft mättes ofta men inte kontinuerligt. De hade höga halter i början och vid mixning 
men halterna avtog snabbt. Utsläppen till luft var inte högre än från ett kommunalt 
avloppsreningsverk. När det gäller bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX) så är det så låga 
halter att de är under eller på detektionsgränsen. BTEX bryts ner till mindre beståndsdelar så som 
metan och koldioxid. Utsläpp till luft verkar alltså mer handla om metan och illaluktande ämnen 
än om BTEX. Man kan få utsläpp av BTEX vid för kraftig ventilation. En optimering av lufttillförsel 
behövs. Målet för projektet är att minska innehållet i avfallet av PAH, fenoler och BTEX med 95 %. 
Slutrapporten får utvisa om så blir fallet. Även vid en reningsgrad på 95 % är det tveksamt om 

                                                           

21 http://www.movium.slu.se/systemstudie-belyser-kostnader-och-energiforbrukning-minimera-transporterna-av-park-och 
 
22 Muntligen Markku Tapola (projektledare i life projektet), http://life-foundrysand.com/  

http://www.movium.slu.se/systemstudie-belyser-kostnader-och-energiforbrukning-minimera-transporterna-av-park-och
http://life-foundrysand.com/
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man klarar (KM) 0,012 mg bensen/kg TS för vissa sandtyper t.ex. bentonitbunden eller furan 
bunden sand. 

Den viktigaste parametern är luftningen av komposten. Det måste finnas tillräckligt med syre för 
att processen ska fungera hela vägen in i mitten av komposthögen. Man kan använda någon form 
av ”special materials” som skulle kunna underlätta syresättningen. (Patentet?) Kanske t.ex. träflis 
för att göra det luftigare eller möjligtvis att man tillsätter kemiskt syre på något sätt. Det är också 
viktigt att sanden är ordentligt uppbruten och mixad, inga klumpar och inga oanvända formar då 
de är svåra att bryta isär. 

Om det är tillåtet att köra kompostering utomhus så kan det räcka med naturlig bevattning i form 
av regn. Men det krävs någon form av hantering av vattnet som rinner ut från komposten. Det kan 
tänkas att det räcker att leda det till ett kommunalt reningsverk och/eller recirkulering. 

Innan patentet är klart är det inte möjligt att få uppgifter om receptet för komposten (ingående 
komponenter och proportioner) Följande typer av material kan tänkas användas och väljs ut 
beroende på lokala förutsättningar: 

• Bark fibrer skogsavfall, trädgårdsavfall 
• Restprodukter Livsmedels industri 
• Jordbruksavfall 
• Avloppsslam 

6.2.2.4 Naturvårdsverket om kompostering23 
Huvudprocessen vid kompostering bör ske i sluten form på ett sådant sätt att insamling av bildad 
gas och vätska är möjlig. Frånluft innehållande luktämnen eller andra miljöstörande ämnen bör 
renas så att utsläppen reduceras till en godtagbar nivå. Styrningen av huvudprocessen vid 
kompostering bör vara sådan att tiden i huvudprocessen understiger sex månader. 
 
Miljöeffekterna vid kompostering beror till stor del på avfallets karaktär samt utformning och drift 
av komposteringsprocessen. Utsläpp kan bestå av ammoniak, lustgas och metan till luft samt 
närsalter, metaller, smittämnen och organiskt material till mark och vatten. Öppen sträng-
kompostering kan medföra främst ammoniakutsläpp men eventuellt även vissa metanutsläpp om 
strängarna är stora eller luftningen allt för begränsad i förhållande till materialets struktur.  
Används kompost som jordförbättringsmedel är det önskvärt med en hög mognadsgrad i 
komposten. Med mognadsgrad avses den syreförbrukande potentialen vid givna förhållanden. 
Mått på mognadsgraden framgår av SP:s ”Certifieringsregler för kompost och rötrest”, SPCR nr 
120. 
Samtliga ytor där avfall hanteras bör vara beskaffade så att bildat lakvatten kan samlas upp. 
Detta gäller inte ytor för efterbehandling och efterlagring av kompost i de fall materialet 
täcks så att regnvatten inte infiltrerar i materialet. Bildat lakvatten bör samlas upp och 
återföras till processen eller, renas till godtagbar nivå före utsläpp till recipient.  

                                                           

23 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0130-2.pdf?pid=2560 

 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0130-2.pdf?pid=2560
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6.2.3 Sand som bäddmaterial till förbränning i 
fluidbädd 

Att använda överskottssand i fluidbäddar är både ett sätt att destruera sandens organiska innehåll 
och samtidigt använda materialet. Framför allt används kvartssand i fluidbäddar idag pga dess 
egenskaper vid höga temperaturer. Fältspatsand har testats och har visat sig fungera i en del fall. 
En nackdel med kvarts-fältspatssand jämfört med ren kvartssand är den lägre 
sintringstemperaturen från 1250°C vilket innebär större risk för agglomerering24. Risken är att man 
behöver köra pannan med ett dyrare bränsle med en mer fördelaktig kemisk sammansättning eller 
med tillsatser som motverkar agglomerering eller helt enkelt vid en lägre temperatur som ger 
sämre effekt. Testning behövs för att visa att processen fungerar i det enskilda fallet. Tester kan 
t.ex. göras vid Chalmers försökspanna, 12 MW cirkulerande fluidbädd (CFB). 
 

6.2.4 Stenull 
De jungfruliga stenråvaror som används för tillverkning av stenull är huvudsakligen basalt, diabas 
och dolomit. I Danmark används också olika sekundära material, inklusive internt ullavfall, som 
blandas med cement i briketter25. Mineralråvarorna smälts och spinns i fibrer vid en temperatur av 
cirka 1500 °C. Sekundära resurser är oftast slagg sand 18,7 % av det totala innehållet. Här skulle 
överskottsand kunna fungera om avståndet inte är för långt. Tester lär dock behövas.  

 

6.3 Tillämpning i byggprodukter i USA 
Från en teknisk synpunkt har överskottssand flera egenskaper som passar för många 
applikationer. Trots detta återvinns inte mer än ca en tredjedel av de 10 miljoner ton 
överskottssand som produceras årligen i USA (2006). I diagrammet nedan visas användningens 
ungefärliga fördelning i USA. 

  

                                                           

24 De Geyter et al., http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ef070162h 

25 https://static.rockwool.com/globalassets/rockwool-se/bra-att-veta/epd/epd-rockwool-se.pdf 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ef070162h
https://static.rockwool.com/globalassets/rockwool-se/bra-att-veta/epd/epd-rockwool-se.pdf
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Figur 8 Användning av Överskottssand i olika tillämpningar USA26 

 
Som synes är de största användningsområdena fyllmaterial, vägbyggnad, betong och i jord. För att 
öka återvinningen har US department of Transportation, Federal Highway administration gett ut 
en handbok:  Foundry Sand Facts for Civil Engineers27 som stöttats av USEPA. Handboken 
innehåller fakta om olika typer av gjuterisand dess egenskaper och användningsmöjligheter. 
Nedan mera om applikationer i USA. 

6.3.1 Portlandcement 
Portlandcement består av kalciumsilikater, kalciumaluminater, kalciumaluminferriter och 
vanligtvis gips. När vatten läggs till cementet hydrerar kalciummineralerna och bildar en gel. 
Denna gel binder sand i betong. 
Råmaterial som används i Portlandcementtillverkning måste innehålla lämpliga proportioner 
kalciumoxid, kiseldioxid, aluminiumoxid och järnoxid. Portlandcementblandningar innehåller 
typiskt 10-12 % kiseldioxid och aluminiumoxid och järnoxider (2-5 vikt%). Dessa 
mineralkomponenter är vanliga i gjuterisand, som därför ibland kan ersätta natursand. 
Natriumhalten kan dock vara begränsande (t.ex. från fältspat i sand)  

Kemiskt innehåll hos överskottssand är viktigare än fysikaliska egenskaper vid bestämning av 
lämpligheten för Portlandcementtillverkning. Lerhalten i överskottssand kan vara ett problem 
avseende flytbarhet vid cementugnar. Natriumsilikat bör undvikas.  
 
Att använda gjutsand i tillverkningsprocessen av Portlandcement bidrar till att skapa en mer 
miljömässigt hållbar produkt. Man sparar energi genom att undvika brytning, krossning och 
malning av mineral till rätt kornstorlek. 

                                                           

26 http://www.afsinc.org/files/AFS/EHS/afs_beneficial_reuse_%20survey07.pdf 

 
27 Foundry Sand Facts for Civil Engineers https://www.fhwa.dot.gov/pavement/pubs/013791.pdf 

http://www.afsinc.org/files/AFS/EHS/afs_beneficial_reuse_%20survey07.pdf
https://www.fhwa.dot.gov/pavement/pubs/013791.pdf
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6.3.2 Asfalt 
Asfalt (HMA) produceras i både fasta och flyttbara asfaltverk som ligger nära infrastruktur. Asfalt 
består i huvudsak av stenmaterial (ca 95 %) och bitumen (ca 5 %). Asfalt består av två lager, där det 
undre skiktet ger stöd för toppskiktet.  

Hur används överskottssand i asfalt? 
Överskottssand används som finfraktion i HMA. HMA-producenter kan ofta spara pengar genom 
att köpa överskottssand i stället för jungfrulig sand. Järnhaltig slagg används också som grovt 
aggregat i HMA. 
I allmänhet har test på blandningar av HMA innehållande gjutsand presterat lika bra som 
blandningar gjorda med naturlig sand. Viss gjuterisand har visat förbättrat fuktmotstånd samt 
ökad slitstyrka. Pennsylvania DOT (Department of trade) accepterar användning av 8-10 procent 
gjuterisand i HMA. Michigan och Tennessee DOT har också tillåtit överskottssand upp till 10 %. 
ASTM utvecklar en standard för användning av gjutsand i HMA. 

Vilka är de tekniska problemen i samband med överskottssand i asfalt? 
Gjuterisand är i allmänhet finare än konventionell banksand. Finfraktionen är i allmänhet den 
begränsande egenskapen för vilken procentandel som kan ersättas med gjutsand. Bentonitbundna 
gjuterisandar kan vara känsligare för fukt. En typ av gjuterisand (natriumsilikatbindemedel) har 
visat sig försämra HMA egenskaper. Överskottssand som används för HMA får inte innehålla 
främmande material och måste ha rätt kornstorlek. Samma fältprovningsprocedurer som används 
för konventionella HMA-blandningar bör användas för blandningar innehållande gjutsand.  

6.3.3 Låghållfast betong -CLSM 
Flytbetong produceras normalt i konventionella färdig betonganläggningar. Många CLSM-
blandningar är konstruerade för att kunna grävas, med kompressionsstyrkor som sträcker sig från 
50 till 300 psi, väsentligt under standardbetong. Andra CLSM-blandningar har 
kompressionsstyrkor på upp till 1200 psi och används i struktur fyllningsapplikationer. CLSM 
levereras och placeras av betongbilar, vilket reducerar behovet av annan byggutrustning på plats. 
Flytbetong är självkomprimerande och självnivellerande, vilket gör det möjligt att fylla många 
typer av tomrum som är svåra att nå med konventionell utrustning. 

Flytbetong består av sand, vatten, cement och ibland flygaska. Sanden i CLSM-blandningar 
sträcker sig i allmänhet från 40 till 50 procent av blandningen. Överskottssand används som 
ersättning för sand, typiskt från 1: 3 till 1: 1 delar överskottssandand till jungfrusand. Ibland 
används andra industriella material som flygaska.  

Både laboratorietestning och faktisk fältanvändning har visat att gjutsand kan användas för att 
göra material av hög kvalitet som uppfyller normerna för American Concrete Institute (ACI) (ACI 
229). CLSM material som är gjord med bentonitbunden sand har vanligen en lägre tryckstyrka än 
samma blandning gjord med ren sand. Eftersom många CLSM är konstruerade med framtida 
utgrävning i åtanke är en lägre tryckstyrka ofta en fördel. 
Undersökningar har visat att CLSM tillverkat med gjutsand ofta har överlägsen flytbarhet till 
CLSM tillverkad med konventionell byggsand. Eftersom överskottssand i allmänhet är finare än 
konventionell byggsand, krävs mindre vatten för att uppfylla flytbarhetsmål. När man använder 
bentonit-bunden överskottssand i CLSM-blandningar reduceras behovet av att lägga till ytterligare 
finmaterial från flygaska eller andra finmaterial. 
Såsom är fallet med många andra tillämpningar måste överskottssand avsedd för användning i 
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CLSM och andra betongprodukter siktas för att vara fri från främmande material, inklusive metall, 
okrossat kärnmaterial och allmänt avfall.  
Mängden bentonitbindemedel och kornets form spelar en roll i egenskaperna. En högre andel av 
finmaterial kan accepteras i CLSM än i vissa andra tillämpningar. Leverantörer och slutanvändare 
måste kontrollera så att sandens egenskaper inte förändras.  

US EPA har fastställt att sand från järn-, stål- och aluminiumgjuterier är säker för användning i 
denna tillämpning.  

6.3.4 Överskottssand som byggmateriel i Deponi 
 
Efter att en deponeringscell fyllts täcks det komprimerade fasta avfallet med lera för att förhindra 
vatteninfiltrering. Man planterar också gräs och andra växtmaterial för att stabilisera sluttningarna 
och förhindra markerosion. 
Överskottssand används på olika sätt som byggmaterial i deponier. Bentonitbunden sand har goda 
hydrauliska egenskaper och kan vara enklare att hantera än vissa naturliga leror. Bentonitbunden 
sand kan vara utmärkt substitut för det lerfodermaterial som används i deponier. 
Överskottssand som innehåller syntetiska bindningssystem tenderar att vara mer permeabla än 
bentonitbunden sand på grund av deras brist på bentonitlerapartiklar och eftersom de vanligtvis 
behandlas annorlunda inom gjuteriet. Många överskottssander (både bentonitbunden sand och 
hartsbundna sandar) har partikelstorlekar och fysikaliska egenskaper som skulle göra dem till bra 
material för mellantäckning, vilka placeras över en cell före slutförslutning.  
I många deponier erkänns användningen av överskottssand som en produkt när den används i 
denna tillämpning och därför kan bortskaffningsavgiften vanligen reduceras eller elimineras. 

Fasta deponier som är konstruerade med gjutsand utförs inte annorlunda än deponier som är 
konstruerade med naturliga jordar. Liksom vid andra geotekniska tillämpningar kan konsistensen 
av gjuterisanden ge en fördel över jordar för cellkonstruktion.  
Avfallsoperatörer uppskattar vanligtvis sanden som är ett mycket rent och enhetligt material. 
Enligt vissa uppskattningar förbrukar jord- och jordliknande material 15-30 procent av all 
deponivolym, vilket delvis kan ersättas av överskottssand. 
Som med andra material som ska ingå i deponier måste gjuterisand testas för att vara säker på att 
de är icke-farliga. Gjuterisand som ska användas i deponier måste ha jämförbara fysikaliska 
egenskaper som jord, sand eller annat material som det skulle ersätta. 
 

6.3.5 Överskottssand till Strukturfyllning 
 
Strukturell fyllning är ett sorterat jordartsmaterial som används för att skapa en stark och stabil 
grund. Till exempel kan den ursprungliga jorden på en plats vara för svag för att stödja en 
struktur, så att jorden ersätts av komprimerad strukturell fyllning för att tillhandahålla det 
nödvändiga stödet. Exempel på strukturell fyllning är en ramp eller bank som används för att höja 
en väg eller järnväg ovanför det omgivande området.  
Strukturella fyllningar och vallar konstrueras vanligen genom att komprimera jordartsmaterial på 
plats till optimal vattenhalt och maximal torr densitet. Kompressibiliteten och skjuvhållfastheten är 
viktiga för det komprimerade materialet. Dessutom är dränering viktigt för att förhindra förlust av 
skjuvhållfasthet på grund av vattenmättnad. 
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Hur används Överskottssand i strukturfyllning? 
Strukturella fyllningar och vallar är stora tillämpningar för gjuterisand, speciellt för sand som 
innehåller bentonit. Traditionellt har strukturfyllningar och vallar byggts med jord och naturliga 
material inklusive småsten och sand. Gjuterisand har partikelstorleksfördelning och mekaniska 
egenskaper som är nödvändiga för att vara ett bra material för strukturell fyllning och 
vallar.  Överskottssands fungerar i allmänhet mycket bra som fyllmaterial. När sanden används 
som fyllnadsmaterial bör gjuterisand utsättas för samma typer av fysikalisk provning som andra 
fyllnadsmaterial. Plasticitetsindex, skjuvhållfasthet och fukthalt måste mätas så att den geotekniska 
ingenjören kan utforma fyllningen korrekt. Överskottssand som innehåller leror bör komprimeras 
med optimal vattenhalt. 

Traditionellt täckmaterial består av en granulär blandning med partiklar både större och mindre än 
de flesta gjuterisandar. Därför behöver designingenjören känna till de fysiska egenskaperna hos 
den specifika sanden som föreslås för täckanvändning. Skjuvhållfastheten hos gjuterisand är den 
viktigaste designfaktorn för vallar konstruerade med gjutsand, eftersom skjuvhållfasthet håller 
sluttningarna stabila. För att förhindra erosion orsakad av flytande vatten, bör vallar av gjutsand 
ha ett vegetativt jordskydd. 
  
Förutom stora konstruerade fyllningar i vägprojekt används överskottssand för att bygga ytor för 
kommersiella fastigheter, som rörbäddar och återfyllning.    
Gjuterisand kräver vanligtvis ingen speciell hanteringsutrustning eller -procedurer, och 
transporteras, placeras och komprimeras med konventionell byggutrustning. Bentonitbunden sand 
kan behöva fukt tillsatt under transport och placering för att förhindra dammbildning. Gjuterisand 
kan behöva siktas och krossas före användning, beroende på projektets krav. För de flesta 
fyllprojekt måste man se till att bibehålla rätt fuktinnehåll för att uppnå rätt komprimeringsvärden 
på arbetsplatsen. 
  
Finns det några specifika miljöfrågor i samband med användningen av gjuterisand i 
strukturfyllning? 
Efter en omfattande granskning av gjutsanddata har USAs EPA förklarat att sanden från gjuterier 
gjutjärn, stål och aluminiumprodukter är säkra för användning i jordbaserade tillämpningar. Vissa 
stater har emellertid ännu inte uppdaterat sina miljöföreskrifter för att vara förenliga med de nyare 
forskningsresultaten. Det är därför viktigt att veta vad som är tillåtet i det tillstånd där fyllningen 
eller vallen kommer att byggas. Även om strukturfyllning och vallar är de största volymerna för 
gjuterisanden rikstäckande, har vissa stater fortfarande begränsningar för placeringen av gjutsand i 
obundna applikationer.  

6.3.6 Överskottssand i jordtillverkning 
Bentonitbunden överskottssand består huvudsakligen av samma mineralkomponenter som i 
naturliga jordar - sand, lera och vatten. Sanden som används i metallgjutningsprocesser är 
naturliga sandar, och lerorna är blandningar av naturliga leror, främst bentoniter. Dessa 
ingredienser utgör mer än 95 procent av bentonitbunden sand på torrvikt. Bentonitbunden sand är 
också mörk och är vanligen likformiga i kemi från enskilda källor. Överskottssand är av intresse 
för jordblandare av ett antal skäl. För det första är sand en väsentlig ingrediens i tillverkade jordar, 
där det ger fyllmedel, vikt och dränering till en blandning. För det andra är den mörka färgen av 
bentonitbunden sand en fördel, vilket ger en jordblandning som fysiskt liknar den naturliga 
jorden. För det tredje ger lerinnehållet i gjuterisanden ytterligare vattenhållande kapacitet, en 
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väsentlig egenskap för god jord. Och slutligen ger gjuterisand ett antal makro- och 
mikronäringsämnen som är väsentliga för tillväxt. Det finns idag kommersiell erfarenhet av 
gjuterisand i ett antal olika tillverkade markprodukter till allmänna grönytor, allsidig markjord, 
och krukjord.  

Agronomisk nytta uppnås genom användning av gjutsand för att blanda jordar till en sandig 
lucker struktur. Jordar med en sandig konsistens tenderar att dränera enkelt till skillnad från 
lerjord och bildar inte en hård, ogenomtränglig skorpa som är svår för växter att växa i. En 
granskning av vetenskaplig litteratur och golfbearbetningstidningar visar att i sandjord är texturen 
som stöder växter bra på många sätt.  

Vilka är de tekniska problemen som är förknippade med överskottssand vid tillverkad jord? 
Jordblandningar för högvolymprojekt som strukturella jordar eller stora 
landskapsplaneringsprojekt innehåller ofta lågklassiga jordar, som typiskt innehåller förhöjda 
nivåer av lera. Lera är svårt att arbeta med, så gjuterisand kan förbättra texturen. Kompost eller 
annan organisk substans läggs sedan för att få den slutliga blandningen. Två av de viktigaste 
tekniska övervägandena vid användning av gjutsand är partikelstorlek och pH. En starkt sur jord 
(pH < 4) kommer att vara fytotoxisk för de flesta växter. En starkt alkalisk jord (pH > 9) kommer att 
leda till brist på mikro näring i växterna. De flesta överskottssand har ett ganska neutralt pH (6,5 
till 8), men vissa är högre (> 8). Med tanke på den låga procentandelen sand som vanligtvis 
används i en jordblandning och det faktum att gjuterisand inte är välbuffrad är det osannolikt att 
detta skulle utgöra ett problem för den färdiga blandningen. Det är också lätt att mäta och en 
blandning kan justeras efter behov. 
Vid utformning av jordblandningar betraktas andra egenskaper som bulkdensitet, organiskt kol, 
katjonbytarkapacitet och tillgängligt vatten. En typisk bra ursprunglig jord kommer att ha en 
bulkdensitet av 1,2 till 1,4 g/cm3. Gjuterisand har en något högre bulkdensitet, men det är sällan ett 
problem i en färdig jordblandning. Organiskt kol är också viktigt eftersom det ökar luftning, 
dränering, vattenhållningskapacitet och näringsinnehåll. Överskottssand har låga halter organiskt 
kol jämfört med vad som behövs i den färdiga markprodukten. I tillverkade jordblandningar 
behöver inte gjutsanden bidra med det organiska kol- eller näringsbehovet utan det kommer från 
kompost eller annan organisk substans som är en viktig del av tillverkade jordar. 

En viktig kvalitetskontrollfråga för gjutsand som ska användas i tillverkad jord är att sanden 
hanteras separat, krossas och siktas för att avlägsna allt främmande material och den måste vara 
homogen. Siktning av gjuterisand är en enkel process som kan göras med vanlig utrustning. 
Avlägsnande av främmande järnmetaller (järn och stål) från sanden kan göras med magnetiska 
huvuden på siktutrustningen. Koppar och aluminium kan separeras med virvelströmsseparator 
(eddy current separator). 

Finns det några specifika miljöproblem i samband med användningen av sanden i tillverkad jord? 
Inhemska jordar innehåller mikronäringsämnen som är väsentliga för växttillväxt. Bland de 
väsentliga mikronäringsämnena är mangan, järn, molybden, zink, bor, koppar och klorid. Många 
av dessa mikronäringsämnen är närvarande i kasserad gjuterisand. 
I US Department of Agriculture Agricultural Research Service ARS-forskningsprogram 
konstaterades att sanden från järn- och aluminiumgjuterier innehåller spårämnen och organiska 
föreningar vid koncentrationer som i allmänhet är lägre än i naturlig bakgrund. 
Forskningsprogrammet visade också att gjuterisand med framgång kan blandas med andra 
biprodukter för att skapa tillverkade jordar. En jordblandning av gödsel och sand ger stöd för 
växttillväxt och vävnadsanalys visade ingen höjning i spårelementkoncentrationer. 
Flera tidigare forskningsstudier har också visat att gjutgods från järn- och aluminiumgjuterier har 
liknande miljöprofiler som inhemska jordar och inte utgör någon större risk för människors hälsa 
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och miljön än bakgrunden. Sand från mässing- och bronsgjuterier kan - men inte alltid - ha nivåer 
av koppar, bly och andra element som kan överskrida gränsvärden, så det är i allmänhet inte bra 
kandidater för jordblandning. Vissa andra sandtyper, såsom kromit- och olivinsand, har inte 
studerats i stor utsträckning i jordblandningar. 

Det finns ingen sammanfattande rapport som täcker hela forskningsprojektet, men några av 
slutsatserna anges i olika tidskriftsartiklar28. I denna studie blandade man upp till 100 % 
överskottssand med kompost- eller kommersiell leksand och bestämde effekten på tillväxten av 
flerårigt rajgräs och Schedonorus phoenix (Scop). Dessutom bestämdes grödans näringsinnehåll vid 
olika steg av tillväxt. Baserat på en utvärdering av skottillväxt, rottillväxt och procentuell 
yttäckning bestämdes det att en kompostblandning innehållande 40 % överskottssand var optimal 
eftersom den införlivade den största möjliga mängden överskottssand utan en väsentlig minskning 
av grästillväxten. Gräsvävnaderna från 40 % överskottssand-blandningen innehöll bara en viss 
brist på kalcium i övrigt observerades inga mikronäringsbrister, vilket tyder på att överskottssand 
med framgång kan användas som en komponent i planteringsjord. 

Baserat på data för daggmaskar, tyder en annan studie29 på att överskottssand från järn-, 
aluminium- och stålgjuterier inte utgör någon ekotoxikologisk eller metallöverföringsrisk.  
Genom samarbetsforskningsavtal stödde ARS också överskottssand forskningsprojekt vid Ohio 
State University, Pennsylvania State University och Purdue University. Artiklar finns på ARS 
webbplats30. 

6.4 Breda Miljöutvärderingar 
USA:s energimyndighet (Department of Energy) stödde ett forskningsprojekt som genomfördes av 
Pennsylvania State University (PSU) och University of Wisconsin31. Som en del av studien 
analyserades nästan 400 typer av överskottssand för potentiella miljöpåverkan. Det fleråriga 
forskningsprojektet hade tre huvudmål: 
• En statistisk utvärdering av överskottssand; 
• En laboratorieundersökning för att kvalificera överskottssand som en viktig komponent i 
låghållfast betong (CLSM); 
• Identifiera de bästa metoderna för att använda överskottssand som ersättning för naturliga 
aggregat för byggnadsändamål, särskilt i asfaltbeläggningsmaterial. 

Dataseten valdes slumpmässigt av PSU för att spänna över ett brett spektrum av gjuteriprocesser 
och metalltyper, utan hänsyn till huruvida sanden kan anses lämpliga för återanvändning. Dessa 
utsattes för en detaljerad statistisk analys. Det är viktigt att notera att PSU-analysen innehöll 
dataset även från gjutning av kopparlegeringar, som kan innehålla vissa beståndsdelar som 
överskrider regleringsgränserna, men som är mindre än 3 procent av det totala tonnaget av 
gjutgods som produceras. Jämförelsen mellan bakgrundskoncentrationen av jord och 
genomsnittlig massanalys av överskottssand visar att sanden inte utgör större hot mot miljön än 
naturlig jord.  
                                                           

28 De Koff, J.P., Lee, B.D., Dungan, R.S., Santini, J.B. 2010. Effect of Compost-, Sand-, or Gypsum-amended Waste Foundry sand on Turfgrass Yield and Nutrient 

Content. Journal of Environmental Quality. 39:375-383. 

29 Metals in surplus foundry sand, Journal of Residual Science & Technology. 3: 177-184 
30 http://www.ars.usda.gov/pandp/people/publications.htm?personid=34560 
31 Excess Foundry Sand Characterization and Experimental Investigation in Controlled Low-Strength Material and Hot-Mixing Asphalt 
https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/839309 

http://www.ars.usda.gov/pandp/people/publications.htm?personid=34560
https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/839309
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LCA32 
I rapporten användes flera modelleringstekniker för att jämföra miljöpåverkan med att 
återanvända överskottssand i stället för att använda nysand i flera scenarier. Man kommer fram till 
att användning av överskottssand resulterar i miljöfördelar för alla testade 
användningsapplikationer. De viktigaste effekterna är energibesparingar och minskning av 
vattenanvändningen i samband med undviken utvinning av jungfrulig sand. Förutsättningen är att 
transportavstånd inte ändras när man byter från nysand till återvunnen sand. 

6.5 Extern behandling inom EU 
Extern användning av överskottssand inom EU har redovisats i BAT reference document, som 
innehåller branschvisa rekommendationer för anläggningar som berörs av IED-direktivet, enligt 
nedan: 

                                                           

32 EPA Waste and Materials-Flow Benchmark Sector Report: Beneficial Use of Secondary Materials - Foundry Sand; February 12th 2008 
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a lagren på deponi. 

 

Tabell 7 BAT referens dokument maj 2005 för gjuterier http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

 
Gränserna för dessa tillämpningar ges av antingen tekniska kriterier och / eller miljökriterier. 
Miljökriterier är i allmänhet baserat på utlakningsegenskaper och innehållet av organiska 
föreningar. 
Sanden visar i allmänhet en låg metallutlakningspotential vid gjutning av järn och aluminium. 
Gränsvärden överskrids för material med högt innehåll av organiskt bindemedel eller med 
specifika tillsatser. 
På grund av dess höga kvartsinnehåll och lämpliga partikelstorleksfördelning kan överskottssand i 
många fall appliceras som ett sandsubstitut i vägbyggande. Även produktion av byggmaterial 
(cement, betong, tegel, kakel, mineralull, ...) är tekniskt genomförbara men kräver en högre nivå av 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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kvalitetskontroll och logistik. Tillämpningar inom EU: 
- Vägbaser 
- Strukturfyllning 
- Betongelement 
- Cementproduktion (beroende på processens kiselbehov. I Tyskland har denna 
tillämpning stor betydelse) 
- Fyllning av gruvhåligheter (Tyskland) 
- Byggmaterial i deponier  
- Byggmaterial för förstärkning av diken 
- Solidifiering av farligt avfall 
 
Kvalitet 
För att garantera en kontinuerlig kvalitet på materialet behöver utvecklas ett separat insamlings- 
och lagringssystem. Dessutom måste materialets kvalitet kontrolleras genom regelbundna 
analyser. 
 
Ekonomi extern återvinning EU 
Kostnader för externt utnyttjande beror på den lokala marknaden och kostnaderna för transport 
och lagring. 
Investeringskostnader för separat insamling och lagring är låga. Ofta kan dessa realiseras 
genom organisatoriska åtgärder. Driftskostnader för analyser och administration kan vara upp 
till 5000 euro / år. På förmånssidan finns det en minskning av kostnaderna för bortskaffande (upp 
till 125 euro / ton). En drivkraft för återvinning är lagstiftning och eventuell deponiskatt samt höga 
avyttringsavgifter. 

7 Marknad-Ekonomi 
Överskottssand är en värdefull resurs som kan nyttjas på många sätt. Nyckeln är att sluta tänka på 
överskottsand som avfall utan tänka på det som en produkt. Kvaliteten blir viktig. Kunden? Hur 
hanteras produkten? Råvaror? Separering? Hantering? Lagring? Transport?  

Slutanvändare nära gjuteriet 
I de flesta fall är det inte ekonomiskt lönsamt att återvinna produkten långt bort eftersom 
transportkostnaderna skulle vara oöverkomliga. En kartläggning över potentiella slutanvändare i 
närheten av din anläggning är ett första steg.  

Känn din produkt 
Beräkna hur mycket sand som genereras på en månad och årligen. Bestäm hur mycket sand 
anläggningen kan lagra och hur länge. Utför nödvändiga tester på representativa prover av sanden 
och dokumentera resultaten för slutanvändare och myndighet (totalinnehåll, lakning, 
natriumsulfat, kornstorleksanalys, enligt kundens önskemål).  

Miljöanalysen på sanden bör omfatta metaller, BTEX, PAH, fenol och kresol. 

Ställ frågor 
Kommunikation är särskilt viktig när man börjar med återvinningsprojekt. När man har 
identifierat flera potentiella slutanvändare, ta reda på följande information: 
• Slutanvändarens sandspecifikationer och eventuella fysiska krav (färg etc.); 
• Slutanvändarens krav på volym och schema. 
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• Tillgänglighet och kostnader för transport; 
• Dina egna kostnader för att lagra, hantera och lasta sand; 
• Din nuvarande kostnad för sandhantering och bortskaffande. 
• Slutanvändarens totala kostnad för andra möjliga material. 
 

Under förhandlingar med en potentiell slutanvändare gäller att följande bör diskuteras: 
• Monetära villkor för affären; 
• Vem betalar för kapitalinvesteringar; 
• Vem betalar för transport 
• Vem ska betala för avgifter och rutinarbete 
• Juridiska överväganden; 
• Försäkringshänsyn. 

Väga uppstartskostnader kontra långsiktig vinst 
När man börjar marknadsföra sanden så finns det några startkostnader att överväga t.ex. 
lagefterlevnad, provtagning och analys, bearbetning kostnader, personalutbildning och 
personaltid. Det kan också finnas kapitalinvesteringar till exempel lagringsutrymmen eller ny 
utrustning. Långsiktigt kan marknaden för sanden öka när nya tillämpningsområden testats, vilket 
kan öka marknadsvärdet. 

Gör regelbunden testning av sanden 
Slutanvändare och myndigheter vill veta att din sand har godkänd kvalitet. Ett kontrollprogram 
behövs för att periodiskt prova och analysera sanden och dokumentera resultaten. 
Kontrollprogrammet skall godkännas av myndighet och slutanvändarna. 

Håll koll på gjuteriföreningens senaste fallstudier av framgångsrika återanvändningsinsatser. I 
slutet på rapporten under rubriken mer att läsa finns länkar till några praktikfall. 

8 Produktifiering-från avfall till 
produkt, vad gäller rättsligt? 

Avfall kan upphöra att vara avfall när avfallet genomgått en återvinningsprocess som t.ex. rening 
av överskottssand. Det kan dels ske genom att tillämpa så kallade End of waste-kriterier men också 
genom en bedömning i det enskilda fallet. 

8.1 Återvinna avfall så att det upphör att 
vara avfall 

En process där avfall återvinns kan vara en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt 29 
kap. miljöprövningsförordning (SFS 2013:251). Att återvinna avfall innebär att ett avfall går från att 
vara ett avfall till att bli ett föremål eller ämne. Detta kan i vissa fall innebära flera återvinningssteg 
på flera olika verksamhetsställen. Det kan i andra fall vara fråga om relativt enkla processer som 
till exempel att man gör en provtagning som visar att avfallet har motsvarande egenskaper som 
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andra produkter på marknaden. Frågan om när avfall upphör att vara avfall är viktig eftersom det 
avgör om det är avfalls- eller produkt-/kemikalielagstiftningen som ska tillämpas. 

EU-kommissionen har tillsammans med medlemsländerna arbetat med att ta fram EU-
förordningar med kriterier för när olika avfallsslag upphör att vara avfall, så kallade End of waste-
förordningar för närvarande framför allt olika typer av skrot. Om man som verksamhetsutövare 
väljer att tillämpa End of waste-kriterierna vet man vad som krävs för att avfallet ska upphöra att 
vara avfall. Den återvinning av avfall som sker i Sverige i dag sker oftast utan tillämpning av End 
of waste-kriterier och istället görs en bedömning i det enskilda fallet. 

Det är verksamhetsutövaren som ska bedöma om ett avfall efter en återvinningsprocess har 
upphört att vara ett avfall genom att rådgöra med tillsynsmyndigheten vid denna bedömning. 
Inom ramen för tillsynen granskas verksamhetutövarens bedömning och ifall myndigheten inte 
delar bedömningen att avfall upphört att vara avfall kan tillsynsmyndigheten förelägga 
verksamheten att fortsätta hantera ämnet eller föremålet som ett avfall. Ett sådant beslut kan 
överklagas.33 

I avfallsdirektivet34 artikel 6 anges hur ett visst specifikt avfall ska upphöra att vara avfall när det 
har genomgått ett återvinningsförfarande, inbegripet materialåtervinning, och uppfyller specifika 
kriterier som utarbetats på följande villkor: 

• Användningen av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till allmänt negativa följder för 
miljön eller människors hälsa. 
• Det finns ett specifikt användningsområde för ämnet eller förmålet. 
• Det finns en marknad eller efterfrågan på ämnet eller föremålet. 
• Ämnet eller föremålet har likvärdiga egenskaper som andra produkter som finns på marknaden. 
• Ämnet eller föremålet uppfyller de tekniska kraven för det tänkta användningsområdet och 
befintlig lagstiftning för produkter. 

Kriterierna ska vid behov inbegripa gränsvärden för förorenande ämnen och ta hänsyn till ämnets 
eller föremålets eventuella negativa miljöeffekter.  

För överskottssanden behöver man visa att det finns ett användningsområde och en marknad. 
Vidare skall sanden uppfylla funktionskrav och tekniska krav. Slutligen får inte användningen 
av sanden leda till negativa följder för miljön eller människors hälsa. 

8.2 Praxis 
I rättspraxis har framhållits att en förutsättning för att ett förfarande ska anses utgöra ett 
återvinningsförfarande där avfallet upphör att vara avfall är dels att avfallet fyller samma funktion 
som ett naturmaterial, dels att användningen av materialet inte ger upphov till ökade störningar 
för människors hälsa eller miljön, eller i vart fall mycket begränsade sådana störningar. 
Funktionskravet eller miljökravet kan dock inte sättas så högt att någon avvikelse från 
naturmaterialets egenskaper över huvudtaget inte accepteras. (Se MÖD 2010:7, användning av 

                                                           

33 Naturvårdsverket anser att det generellt sett inte är en uppgift för tillsynsmyndigheten att utfärda beslut om att avfall upphört att vara 
avfall enligt yttrande: Yttrande rörande anmälan avfall friklassning (pdf 40 kB) 
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv  

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/yttranden-2017/yttrande-anmalan-miljofarlig-verksamhet-555-1735-17-lansstyrelsen-hallands-lan.pdf
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gummiklipp som dräneringsmaterial vid sluttäckning av deponi.) När avfallet inte längre är avfall 
kan det istället omfattas av produktlagstiftningen som exempelvis Reach. Den som återvinner ett 
avfall så att det upphör att vara avfall betraktas som tillverkare enligt Reach. Ytterligare 
information ges i Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) vägledning.35 

9 Sammanfattning 
Överskottssand från gjuterier är en värdefull resurs som kan användas på många sätt. Nyckeln är 
att sluta tänka på överskottsand som avfall utan som en produkt. För att kunna använda sanden i 
stället för att deponera behövs ett användningsområde och en marknad. Vidare skall sanden 
uppfylla funktionskrav och tekniska krav. Slutligen får inte användningen av sanden leda till 
negativa följder för miljön eller människors hälsa. 

I de flesta fall är det inte lönsamt att återvinna produkten långt bort. En kartläggning över 
potentiella slutanvändare i närheten av din anläggning är ett första steg. Beräkna hur mycket sand 
som genereras på en månad och årligen. Ställ frågor till slutanvändare i närheten om vilka krav 
som ställs. Utför nödvändiga tester på representativa prover av sanden och dokumentera 
resultaten för slutanvändare och myndighet. 

I gjuteriet kan återvinningen underlättas (minska bensen i sanden) genom luftning efter 
urslagning, substitution av bindemedel och i vissa fall separera kärnsand och formsand. 

Behandlingskostnader för lagring och hantering skiljer sig inte så mycket från kostnaden för 
mellanlagring inför deponering om inte slutanvändaren kräver att sanden förvaras på något 
särskilt sätt (t.ex. väderskydd). Kostnader tillkommer för provtagning och kvalitetskontroll. För 
kompostering ligger behandlingskostnaden på 200-300 kr/ton sand och behandlingstiden 3 
månader för överskottssand och något längre för fint material. 

I en livscykelanalys har visats minskad miljöpåverkan när överskottssand ersätter jungfrulig sand i 
olika tillämpningar (utfyllnad, asfalt, betong och jordtillverkning). 

I tabellen nedan sammanfattas erfarenheter av att behandla och använda överskottssand externt. 
Tabellens innehåll är grundat på artikelförfattarnas sammanvägning av källor som refererats i 
denna rapport och egen erfarenhet. De termiska metoderna innebär att bensen och organiska 
ämnen destrueras. Det kan dock finnas tekniska aspekter, avstånd mm som behöver utredas från 
fall till fall. Innehåll av metaller kan vara begränsande med t.ex. kromitsand, gjutning av brons, 
koppar, stål och mässing. När det gäller kompostering är det ännu inte helt klarlagt om bensen 
bryts ned fullt ut eller delvis ventileras bort. För metoder som innebär inneslutning eller 
solidifiering är miljökraven i Sverige utmanande. 

  

                                                           

35 Guidance on waste and recovered substances 
https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-publishes-new-guidance-on-waste-and-recovered-substances 
 

https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-publishes-new-guidance-on-waste-and-recovered-substances
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Sand 
Använd-

ning Behandling 
Tekniska 

krav 

 

Miljökrav36 Erfarenheter Kommentarer Marknad 

Kompost/jord 
Biologisk, 
(Ventilation?) 

Uppfylles i 
många tester 

Separat test behövs 
för enskilda fall. 
MKM, KM, VOC 
till luft 

Hur stor andel bryts ned/ventileras bort? 
Intern luftning/lagring i gjuteriet påverkar 
t.ex. benseninnehåll före kompost. Sluten 
kompost? Behov nära gjuteri. Används i USA. 

Cement  Termisk 

Na-krav 
försvårar 
med fältspat 

Uppfylles bensen 
och annat 
organiskt 
destrueras 

Används i USA, Tyskland kiselsand, Avstånd 
till cementfabrik? 

Bäddsand i 
fluidbädd Termisk 

Test behövs, 
Part. storlek 

Uppfylles bensen 
och annat 
organiskt 
destrueras 

Möjligt, men sämre prestanda med fältspat, 
krav på partikelstorlek. Kan testas på 
Chalmers. Avstånd? 

Tegel Termisk Test behövs 

Uppfylles bensen 
och annat 
organiskt 
destrueras 

Har testats och lyckats, förmodligen liten 
volym, avstånd till tegelbruk 

Stenull Termisk Test behövs 

Uppfylles bensen 
och annat 
organiskt 
destrueras 

Behöver studeras (använder vulkanisk sten 
som råmaterial). Avstånd? 

Lättklinker/ 
LECA Termisk Test behövs 

Uppfylles bensen 
och annat 
organiskt 
destrueras 

Behöver studeras (använder lera som 
råmaterial). Avstånd? 

Utfyllnad Inneslutning 

Uppfylles 
ofta bättre än 
andra 
alternativ 

Separat test behövs 
för enskilda fall. 
MKM 

Tekniska krav uppfyllda i de flesta fall. 
Används i stor skala i USA. Miljökrav 
avgörande. Behov ofta nära gjuteri. 

Deponi-
konstruktion Inneslutning 

Uppfylles 
ofta bättre än 
andra 
alternativ 

MKM 
Tekniska krav uppfyllda i de flesta fall. 
Används i Sverige. Miljökrav avgörande. 
Behov ofta nära gjuteri. 

Betong Solidifiering 
Låg hållfast 
betong 

Separat test behövs 
för enskilda fall. 
MKM 

Lägre hållfasthet med gjuterisand. Används i 
USA i vissa tillämpningar. Miljökrav 
avgörande. 

Asfalt Solidifiering 

Inblandning 
av liten andel 
sand  

Separat test behövs 
för enskilda fall. 
MKM 

I Tyskland och USA. Specifikationer finns för 
sand kvalitet till asfaltverk. Miljökrav 
avgörande. 

Tabell 2 Extern behandling och Användningsmöjligheter för överskottssand Tabellens innehåll är grundat på en 
sammanvägning av källorna i denna rapport och författarnas egna erfarenheter. 

 

 

                                                           

36 Miljökrav avser organiskt innehåll. Sand som innehåller tungmetaller tex från gjutning av stål, brons, koppar samt olivin- och 
kromitsand undantas från bedömning här. 
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10 Rekommendationer 
Ett stort arbete har gjorts i Sverige och Globalt för att öka återvinningsgraden av överskottssand. 
Det råder ingen tvekan om att det finns både ekonomiska och miljömässiga skäl att öka 
återvinningen. För att detta skall hända behövs: 

• Kommunikation till gjuterier om fördelar med återvinning, praktiskt tillvägagångssätt, hur 
och var man hittar kunder i närområdet.  

• Information till kunder och gjuterier om användningsapplikationer och kravställningar 
både tekniskt och miljömässigt. Goda exempel. 

• Ett utbildningsmaterial om lämpliga tillämpningar med överskottssand till väg- och 
vattenbyggnadsingenjörer skulle kunna sprida användningen. 

• När goda exempel skapats kan specifikationer (guidelines eller standarder) skapas för 
applikationer som minskar utvecklingskostnaden för varje enskilt återvinningsfall. 

• En harmonisering med EU behövs. Sverige har t.ex. tuffare generella riktvärden för mark 
KM avseende bensen, vilket kan hämma återvinning.  

• Guideline för karakterisering: Hur och var tar man prover och vilka analysmetoder 
används. 

• I de enskilda fallen behövs provtagning och analysprogram av sanden för att uppfylla 
kund- och myndighetskrav. 

• I de enskilda fallen behöver tas fram planer för lagring och hantering av sand för att möta 
kundens krav.  

11 Mer att läsa – praktik fall 
Case Study: A Resource Recovery Corporation 
A foundry-owned processing cooperative in western Michigan processes sand from multiple 
foundries. Principal markets include asphalt paving, landfill liners, and manufactured soils. 
 
Case Study: Foundrysand as a Manufactured Potting Soil 
A near-by potting soil facility blends local peat moss with foundrysand from an Indiana foundry.  
 
Case Study: The City of Reedsburg Industrial Park 
An industrial park in Reedsburg, Wisconsin, was developed on a 35 acre site, ultimately using 
some 230,000 cubic yards of sand. 
  
Case Study: Foundrysand as an Alternative Raw Material in the Manufacturing of Cement 
A Michigan cement manufacturer works with foundries in Iowa, Minnesota, Wisconsin and Illinois 
to reuse 75,000 tons of sand annually. 
 
Case Study: Foundrysand as an Asphalt Pavement Ingredient 
An Indiana foundry supplies sand for asphalt pavement at a high performance test track. 
 
Case Study: Foundrysand in Land Application 
A raingarden is a type of landscape in which the soils and plantings are designed to absorb and 

https://afsinc.s3.amazonaws.com/Documents/FIRST/20091205.pdf
https://afsinc.s3.amazonaws.com/Documents/FIRST/20091206.pdf
https://afsinc.s3.amazonaws.com/Documents/FIRST/20091216.pdf
https://afsinc.s3.amazonaws.com/Documents/FIRST/20091207.pdf
https://afsinc.s3.amazonaws.com/Documents/FIRST/20091208.pdf
https://afsinc.s3.amazonaws.com/Documents/FIRST/20091213.pdf
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filter stormwater runoff to remove impurities before the water enters storm drains or surface 
waters.  This example, in the City of Seven Hills, Ohio used sand to install a raingarden on 
community property near City Hall.  
 
Case Study:  Foundrysand as Structural Fill 
A Wisconsin foundry supplied 38,000 tons of sand for site development for a national “big box” 
retail store.  
 
Case Study: Foundrysand in Land Application 
An Indianapolis foundry supplied 75,000 tons of sand for the creation of a berm at the Marion 
County Fairgrounds. 
  
Case Study: Foundrysand as Backfill Material 
A Wisconsin foundry beneficially reused 80,000 tons of sand to backfill an old gravel mining pit. 
 
 
Case Study: Foundrysand as Subbase Fill for an Airport Runway 
A Wisconsin foundry supplied iron green sand as subbase for a commercial airport runway. 
 
Case Study: Foundrysand for Roadbase and Manufactured Soil 
A Pennsylvania coal mine was reclaimed using sand, some of it blended into a manufactured soil. 
  
US Federal highway administration 
http://www.fhwa.dot.gov/pavement/recycling/cleveland.cfm 

EU-projekt om kompostering av överskottssand som avslutas 2018 

http://life-foundrysand.com/ 

Marksanering i Sverige: 

http://www.marksaneringsinfo.net/behandlingsanl.htm 

Jordanalys  

https://www.renova.se/contentassets/2a7781d29fa143f898d9184842ebf241/anl-analys-
grasmattejord--oktober-2015.pdf 

 

 

  

 

 

 

 

https://afsinc.s3.amazonaws.com/Documents/FIRST/20091217.pdf
https://afsinc.s3.amazonaws.com/Documents/FIRST/20091218.pdf
https://afsinc.s3.amazonaws.com/Documents/FIRST/20091209.pdf
https://afsinc.s3.amazonaws.com/Documents/FIRST/20091211.pdf
https://afsinc.s3.amazonaws.com/Documents/FIRST/20091212.pdf
http://www.fhwa.dot.gov/pavement/recycling/cleveland.cfm
http://life-foundrysand.com/
http://www.marksaneringsinfo.net/behandlingsanl.htm
https://www.renova.se/contentassets/2a7781d29fa143f898d9184842ebf241/anl-analys-grasmattejord--oktober-2015.pdf
https://www.renova.se/contentassets/2a7781d29fa143f898d9184842ebf241/anl-analys-grasmattejord--oktober-2015.pdf
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