
Här blir avfallet en  

guldgruva

15 000 ton metaller och 
mineraler silas ut varje år  
i ZAV:s anläggning i Zürich.

D
en trasiga kulspetspennan 
hamnar i hushållssoporna. 
När avfallet förbränns går 
plasten upp i rök, men den 
lilla metallspiralen och spet-
sen överlever förbränningen 
och vad händer sedan?  
I Sverige återvinns metaller 
som blir kvar i askan vid 
avfallsförbränning utan  

lagkrav. I kantonen Zürich i Schweiz silas och åter-
vinns metallerna i askan enligt lag. 

René Müller, vd på företaget ZAV i Hinwil i Schweiz, 
förklarar processen, som numera är så effektiv att det 
finns en avfallsförbränningsanläggning mitt i Zürich, 
som är kopplad till fjärrvärmenätet.

–Ur flygaskan som stiger upp med röken utvinns 
framför allt zink, som återvinns och används i in-
dustrin. Resterna som blir kvar innehåller skadliga 
ämnen som kadmium och kvicksilver, som enligt lag 
måste slutförvaras i Schweiz. 

Förutom flygaska bildas också bottenaska. På ZAV:s 
anläggning i Hinwil är det sedan 2016 möjligt att sila 
ut värdefulla metaller och mineraler ur torr bottenaska 
och sälja dessa på den öppna marknaden. Tidigare 
blandades avfallsaskan med vatten. För att undvika en 
dammig arbetsmiljö hämtade ingenjörerna inspiration 
från cement- och mjölindustrin för att skapa slutna 
system där inget damm läcker ut. Enligt ZAV:s egna 
undersökningar kan ungefär 30 procent mer järnfria 
metaller utvinnas ur den torra askan jämfört med den 
som blandas med vatten. 

ZAV:s anläggning är ett exempel på ett nytt sätt att 
tänka kring avfall. I en cirkulär ekonomi är konsumen-
ter också producenter.  

– Vi är tvungna att hitta modeller för att återvinna 
de ändliga resurserna. Det vi gör här är en form av 
urban mining, säger René Müller.

Det som drivit på utvecklingen är att det är obliga-
toriskt i Schweiz att återvinna de järnfria metallerna i 
bottenaskan. 2013 skrevs det in i lagen att alla par-

Företaget ZAV utanför 
Zürich i Schweiz kan utvinna 
30 procent mer järnfria 
metaller ur bottenaskan efter 
avfallsförbränning genom att 
använda torr bottenaska, så kallad 
thermorecycling. Förra året 
kunde 55 kilo guld silas ut. 
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tiklar större än 2 millimeter ska återvinnas i enlighet 
med den tekniska utvecklingen.   

– Lagarna ställer hela tiden högre krav på ut-
släppsvärdena, men de säger inte hur anläggningarna 
ska leva upp till kraven tekniskt. Det skapar en tävlan 
mellan olika återvinningssätt och leder till nya innova-
tioner, säger René Müller. 

– Till saken hör också att Schweiz är ett litet land 
och att slutförvaringen ska ske inom landets gränser.  

I Sverige arbetar bara 1 av 34 energiåtervinningsan-
läggningar med torr aska, så kallad thermorecycling. 

– Det unika är att askan inte blandas med vatten. 
Utan vatten är det lättare att sila ut återvinningsbart 
material och metallerna förblir intakta. 

Varje år levereras 100 000 ton bottenaska i 
vattentäta containrar med lastbil eller tåg 
till ZAV. När metaller och mineraler silats 
ut återstår 85 000 ton. Då har 15 procent 

metaller, mineraler och glas sorterats bort. Målet är att 
anläggningen ska ta emot dubbelt så mycket aska om 
några år. 

ZAV:s anläggning ligger i en stor hall och ljudet är 
öronbedövande. Hjälm och öronproppar är ett måste. 
Silandet ger upphov till ett ständigt dunkande som 
sliter på maskinerna. Underhållsarbetet är dyrt, men 
det blir sällan stopp i flödet och inget damm syns till. 

–Den stora utmaningen är att anläggningen måste 
vara igång 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. 

Den torra askan kan inte lagras utan återvinningen 
måste ske direkt annars finns det risk att den blir fuktig. 

Övrig logistik måste också flyta på – själva silningen 
sker automatiskt. Personal övervakar processen natte-
tid. Endast på ett ställe sitter några få medarbetare och 
sorterar ut järnskrot, som är för stort för att processas 
av maskinen. 

Här återfinns bilmotorer, cykelnav och även en och 
annan prydnadskatt och andra pinaler, som överlevt 
förbränningen nästintill intakta.   

För att göra processen överskådlig har de olika 
silarna fått olika färg. Först förs askan igenom en mag-
net som drar ut allt järn. Askan vandrar sedan till en 
röd grovmaskig sil, som sorterar ut delar som är större 
än 80 millimeter.  Slagg som klumpat ihop sig bryts 
ner till mindre delar. Silarna blir allt mer finmaskiga. 
De minsta beståndsdelarna är 0,2 millimeter stora. 

I de mindre gröna och gula silarna återstår enbart 
grus av olika metaller och mineraler, som aluminium-
klumpar men också ett och annat guld- och silverkorn. 

– Förra året utgjorde askan med små partiklar 
knappt 0,5 procent av den totala mängden aska, men 
stod för 50 procent av avkastningen. Här återfinns 
nämligen koppar, guld och silverkornen.

Var finns guldet i soporna?
– Ett och annat smycke hamnar i soporna av 

misstag. Guld finns också i klockor, elektronik och i 
kontokortschip. 

Det finns fortfarande skilda meningar om thermo-

Vi är tvungna att 
hitta modeller för 
att återvinna de 
ändliga resur-
serna. Det vi gör 
här är en form av 
urban mining.  

René Müller, vd på 
ZAV i Schweiz.

Varje år levereras 100 000 ton bottenaska i vattentäta containrar till ZAV:s anläggning i Zürich.

EON först i Sverige 
med torr bottenaska

ALLA PARTIKLAR ÖVER  
2 MILLIMETER ÅTERVINNS
G Vid avfallsförbränning bildas flygaska och bottenaska. Enligt 
schweizisk lag måste alla partiklar i bottenaskan som är större 
än 2 millimeter återvinnas. Andelen järnfria metaller får inte 
överskrida 1 procent av askans vikt efter återvinningen. 

G Genom thermorecycling silas metaller som aluminum, kop-
par och guld ut ur torr bottenaska och återvinns. Järn och stål 
silas också ut och återvinns. 

recycling är det bästa sättet att utvinna metaller ur 
botten aska. Tekniken utvärderas i olika forsknings-
projekt. Byggnationen av anläggningen i Hinwil och 
omställningen från blöt till torr bottenaska har inte bara 
tagits emot positivt av  förbränningsanläggningarna. 
Metallpriserna svänger kraftigt, vilket kan göra det 
svårt att förutsäga ZAV:s ekonomi. I grova drag räknar 
ZAV med att metallförsäljningen ger cirka 900 kronor 
per ton bottenaska. Samtidigt hjälper återvinningen till 
att spara omkring 50 000 ton koldioxid per år. 

Trots att avfallsförbränningsanläggningarna i 
kantonen Zürich är delägare i ZAV betalar de 
bolaget för omhändertagandet. Tanken är att 
avkastningen från det återvunna materialet 

ska påverka priset som avfallsförbränningsanläggning-
arna betalar. Ju mer ZAV tjänar på metallförsäljningen, 
desto billigare blir det att leverera bottenaskan. 

– När metallpriserna stiger kommer det bli billigare 
att leverera aska. Förutom den ekologiska vinningen 
kommer det befolkningen till godo ekonomiskt, för-
klarar René Müller. 

 Här återfinns bilmotorer,  
cykelnav och en och annan  
prydnadskatt.

Aluminium och ädelmetaller silas ut ur askan och sorteras i olika storlekar.

Eon:s kraftvärmeanläggning i Högbytorp är först 
i Sverige med att producera torr bottenaska. 
Inspirationen kommer från Schweiz. 

Närheten till Ragn-Sells, som kommer att 
återvinna askan, gjorde Eon:s val av torr aska 
lättare eftersom transportvägen är kort. Inga 
lastbilstransporter behövs.  

– Vi tar emot organiskt avfall, restavfall och grovsopor. 
Inspirerade av Schweiz valde vi att tänka ett steg längre 
och vi valde torr utmatning. Vi sparar på vatten och 
hoppas få ut mer ädelmetaller ur bottenaskan, berättar 
Antonio Abizzo, ansvarig på Eon:s anläggning i Högbytorp. 

Tillförs inget vatten blir askmängden 20 procent 
mindre, enligt Antonio Abizzo. Flera studier visar att 
fördelen med torr utmatning är att det går att utvinna 
en större andel metaller samt även små fraktioner, som 
ofta har ett stort värde. I det våta förfarandet rostar, 
oxiderar eller fastnar metaller i större utsträckning.  

Utmaningen med Eon:s nybygge har varit att göra 
processen dammfri. Undertryck och slutna system har 
gjort det möjligt att skapa en rimlig arbetsmiljö. 

– I vårt system kyler luften askan. Luften cirkulerar 
på ett sätt som främjar hela förbränningsprocessen, 
fortsätter Antonio Abizzo. 

Med start i höst kommer en sluten transportör att 
föra askan från Eon till Ragn-Sells silos, som förvarar 
askan. Sedan blandas den med våt bottenaska för att 
undvika damning. 

– Samma anläggning som används för att utvinna me-
taller ur våt aska kommer att användas. Vi blandar torr 
aska med våt för att uppnå rätt fukthalt. Den våta askan 
behöver inte längre lagras och torkas och vi spar plats, 
berättar Ulrik Améen, projektledare på Ragn-Sells.

I Skåne har avfallsföretaget Sysav valt att bygga en ny 
anläggning för att återvinna metaller ur våt bottenaska 
inomhus. Raul Grönholm, projektledare på Sysav, men-
ar att det våta förfarandet fortfarande har fördelar. 

– Det skulle kosta enorma summor att bygga nytt 
och anpassa logistiken till torr aska. Den våta botten-
askan är lättare att hantera när den väl har återvunnits 
– och slaggrus är en viktig resurs. 

ELISABETH FORSLUND

Eon:s kraftvärme anläggning 
i Högbytorp.
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