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Sammanfattning 

En större kunskap kring sammansättningen på bränsleblandningen som kommer in till 
avfallsförbränningsanläggningarna kan ha en väsentlig positiv inverkan på driftekonomi, 
tillgänglighet, utsläppsnivåer och underhållsbehov av anläggningarna. I framtiden kommer 
det troligen också att vara nödvändigt att kunna verifiera sammansättningen av t.ex. andelen 
fossilt kol i anläggningens bränsleblandning för att den skall kunna klassas i rätt skattenivå.  

Ett problem för att få denna bättre kunskap är att ett gram av avfallet ska utgöra en spegelbild 
av, och till fullo motsvara, en hel bunker på 1000-tals ton avfall. Metoder för provtagning, 
storleken på uttagna prover, neddelning och provberedning har stor inverkan på relevansen av 
analysresultat som erhålls från laboratoriet. Även hanteringen av fraktioner som textil, metall, 
sten samt stora hårda plastbitar utgör problem då de är svåra att mala till den storlek som 
efterföljande analys kräver. Idag utesluts sådana fraktioner från provet trots att de kan ha 
betydelse för att beskriva bränsleblandningens förbränningsegenskaper. Ytterligare ett 
problem i sammanhanget är att anläggningsägarna inte alltid vet om hur mycket och vid vilka 
tillfällen som fraktioner har plockats bort. 

Mot denna bakgrund är det intressant att ta reda på vilka metoder som är lämpliga att 
applicera på provtagning av fast heterogent avfallsbränsle ur avfallsbunker? Hur skall ej 
malbart material hanteras på laboratoriet? Har den initiala provkvantiteten någon betydelse för 
kvaliteten på resultaten? Ännu en intressant fråga är hur mycket arbetsmetoden i fält och på 
laboratoriet kan förenklas utan att resultaten påverkas negativt? 

Rapporten syftar till att sammanställa, utvärdera och komplettera metodik för provtagning, 
neddelning och provberedning för heterogena fasta avfallsbränslen. Syftet är även att ge ett 
förslag till en arbetsmetod för provtagning och analys av heterogent avfall. En empirisk 
undersökning har utförts i projektet för att se hur väl de metoder som nämns i teorin lämpar 
sig för provtagning av heterogent avfallsbränsle ur avfallsbunker.  

Ett av de uttagna proverna var betydligt större än de övriga proverna då det fungerade som ett 
så kallat referensprov. Syftet med referensprovet var att undersöka relevansen och 
jämförbarheten i resultaten hos de mindre proverna med det större provets resultat för att 
eventuellt föreslå en funktionell provkvantitet som skulle kunna ge ett representativt resultat.  

I det här projektet har det dock inte framkommit något som kunnat styrka att de större 
proverna uppvisar ett resultat med högre kvalitet än de mindre proverna. Detta innebär att 
anläggningsägaren med fördel kan förenkla arbetsmetoden genom att ta ut mindre kvantiteter 
av varje prov. Det har dessutom i en analys av det totala provtagningsfelet visat sig att 
laboratorieförfarandet bidrar med en ytterst liten del av det totala felet och att det är 
provtagningen som står för den största felkällan. Det betyder att även arbetsmetoden i 
laboratoriet kan förenklas utan att mätosäkerhet ökar i någon större omfattning. Till exempel 
kan en mindre kvantitet användas för fortsatt partikelreducering och istället för att utföra ett 
stort antal värmevärdesbestämningar per prov räcker det att endast utföra två utan att förlora i 
noggrannhet.  

Genom användandet av mindre provkvantiteter underlättas hanteringen både vid 
anläggningen och på laboratoriet och arbetet kan förenklas och går därmed fortare att utföra 
utan att resultatet påverkas negativt. Detta leder till lägre kostnader per provtagnings- och 
analystillfälle vilket i sin tur möjliggör att fler prov kan tas och/eller att prov kan utföras 
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oftare. Ett större antal provtagningar möjliggör en bättre vetskap av avfallets variation och 
sammansättning över tiden.  

Nyckelord: provtagningsmetoder, bränsleprovtagning, heterogent fast avfall, RDF, 
analysmetod, neddelningsmetod, avfallsförbränningsanläggning, provkvantitet 
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Abstract 

An increased knowledge about the composition of the fuel mixtures used by an incineration 
plant may have a large positive impact on the running costs, accessibility, level of 
environmental impact and maintenance of the plants. In the future it will probably be 
compulsory to verify the composition of e.g. the share of fossil carbon in the incineration 
plant’s fuel mixture to make sure that it is classified in the right tax level.  

One difficulty to receive this increased knowledge is that one gram of the fuel, which is used 
in the laboratory, is supposed to reflect a storage of 1000 tonnes of waste. Methods for 
sampling, sample sizes, mass reduction and preparation of samples have large influence on 
the relevance and the quality of the results. The way in which fractions like fabric, metal, 
stone and big hard pieces of plastic are handled is another problem since they are difficult to 
grind into the size that is necessary for the chemical analysis. Today these fractions are 
excluded from the sample even though they might be of great importance to describe how the 
fuel mixtures will burn. An exclusion that the majority of the plant owners are not aware of 
today.  

Taking this into consideration it is of great interest to find out which methods that are suitable 
to apply on sampling of solid heterogeneous waste fuel. How should materials that are not 
possible to grind be handled in the laboratory? Does the initial sample quantity have any 
significant impact on the quality of the result? Another interesting question is how much the 
sampling method in the field and in the laboratory can be simplified without any negative 
effect on the results? 

The aim of the report is to summarize, evaluate and complete methodology for sampling, 
mass reduction and preparation for sampling of heterogeneous solid residual fuels. The 
purpose is also to make a proposal for a method of sampling and analysis of heterogeneous 
waste. An empirical investigation was conducted in the project to see how well the methods 
that are mentioned in the theory are suited for sampling of heterogeneous waste fuels from a 
bunker. 

One of the samples, a so-called reference sample, contained a larger sample quantity than the 
other samples to investigate the relevance and comparability of the results from smaller 
samples compared to the reference sample. 

In this project it has not been established that larger sample quantities show results with better 
quality than smaller sample sizes. This means that the owners of an incineration plant can 
simplify their sampling methods by taking smaller quantities for each sample. Furthermore it 
has been shown that the main part of the error is generated during the sampling and that only 
a very small part of the error is related to the procedure in the laboratory. This means that the 
method in the laboratory can be simplified without any significant negative effect on the 
quality of the results. For example a smaller quantity can be used in the continued size-
reduction of the particles and instead of carrying out a great amount of heat calorific 
determinations in every sample it is enough to do two without loosing in accuracy. 

The use of smaller sample quantities facilitates a simplified procedure both at the plant and in 
the laboratory which will result in lower costs for every sample and analysis occasion. Thus 
sampling tests can be performed more frequently at the same cost. A large amount of samples 
make it possible to gain a better knowledge of the waste and the composition over time.  
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Terminologi 

Avfall 
Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 
till att göra sig av med (kap 15, § 3 Miljöbalken). 

Avfallsbränslen 
Brännbart avfall som användes som energibärare vid (energi-) återvinning. Merparten är 
biomassabaserat material. 

CV 
Coefficient of variation – ett mått på hur stor andel standardavvikelsen utgör av medelvärdet 
 
Effektiv inkrementkvantitet 
Minsta möjliga provkvantitet dividerat med antalet inkrement. Den effektiva 
inkrementkvantiteten ska aldrig vara mindre än minsta inkrementkvantiteten. 

Effektiv provkvantitet 
Effektiva inkrementstorleken multiplicerat med antalet inkrement. Den effektiva 
provkvantiteten ska aldrig vara mindre än minsta provkvantiteten. 

Formfaktor (s) 
En faktor som korrigerar storleken på den minsta provkvantiteten i de fall partiklarna i 
populationen ifråga inte är granulära. 
 
Hushållsavfall 
Avfall från hushåll och avfall med liknande sammansättning. 

Industri-/verksamhetsavfall 
Avfall/restprodukt från industri-, affärs- eller kontorsverksamhet. 

Inkrement/delprov  
Avser prov som tas med syfte att slås samman med andra inkrement/delprov till ett 
samlingsprov. 

Minsta inkrementkvantiteten 
Minsta kvantiteten av ett inkrement som ska bli uttagen från en population men ändå med 
bibehållen god representerbarheten. Produkten av minsta inkrementkvantiteten multiplicerat 
med antalet inkrement ska aldrig vara mindre än minsta provkvantiteten. 

Minsta provkvantiteten 
Minsta provkvantiteten som behövs under provtagning och förbehandling av prov men ändå 
bibehåller god representerbarheten. Den minsta provkvantiteten är lika med den effektiva 

inkrementkvantiteten multiplicerat med antalet inkrement och är kopplad direkt mot den 
nominella största storleken (d95) 
 
Nominell största storlek (d95) 
Öppningen i skikten ska vara så pass stor att minst 95 % av provets massa kan passera 
 
Population  
Är alla de element som har den eller de egenskaper en undersökare är intresserad av. I 
praktiken avses hela den mängd avfall som skall representeras genom provtagningen. 
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Provtagningsplan  
Förutbestämd procedur för val, uttag, förvaring, transport och beredning av den del som är 
uttagen från populationen som ett prov. I provtagningsplanen ska det anges om enskilda 
och/eller samlingsprov ska tas. Samlingsprov bör i första hand väljas eftersom dessa 
representerar en större kvantitet avfall än enskilda prov och är därför mer representativt för 
hela avfallspartiet som ska karakteriseras än enskilda prov. 

Samlingsprov 
Avser ett prov som består att flera inkrement som slagits samman för att representera en större 
kvantitet avfall. 

Stratifierad provtagning 
Populationen delas in i olika klasser, strata, från vilka prov tas. Exempel på strata är kön, 
ålder, region, socialgrupp. 
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1. Bakgrund 

År 2004 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att undersöka ”Kvalitet hos avfall som 
förs till förbränning”. I redovisningen av uppdraget sägs att lämpliga regelverk kring 
insamling och sortering redan finns idag och att dessa inte behöver utökas. Det framkommer 
dock att kunskapen om det heterogena avfallets sammansättning och egenskaper bör 
förbättras precis som vad gäller kännedomen om vad som ska och inte ska eldas [1].  

1.1 Inledning 

Energiåtervinning genom förbränning av fasta heterogena bränslen, såsom hushålls- och 
verksamhetsavfall och utsorterade avfallsfriktioner, även kallad Solid Recovered Fuel (SRF) 
ökar kraftigt i Sverige. Dels beror det på att från och med 2002 är det förbjudet att deponera 
brännbart avfall i Sverige och dels på att avfall är ett lättillgängligt bränsle som med känd 
teknik transformeras till elektricitet och (fjärr)värme. En större kunskap kring 
sammansättningen på bränsleblandningen som kommer in till 
avfallsförbränningsanläggningarna kan ha en väsentlig positiv inverkan på driftekonomi, 
tillgänglighet, utsläppsnivåer och underhållsbehov av anläggningarna. I framtiden kommer 
det troligen också att vara nödvändigt att kunna verifiera sammansättningen av t.ex. andelen 
fossilt kol i anläggningens bränsleblandning för att den skall kunna klassas i rätt skattenivå. 
Det är därför viktigt att anläggningsägaren har en god kunskap om bränslets egenskaper.  

Rapportens huvudsakliga målgrupp är anläggningsägare och personal som arbetar med 
bränsleanalyser. Det finns idag verifierade metoder i form av tekniska rapporter, 
specifikationer och manualer som är framtagna och utvärderade för homogena fasta bränslen, 
biobränsle och utsorterade avfallsfraktioner, vilka beskriver hur ett prov ska tas ut, neddelas 
och provberedas för att ett representativt provresultat ska erhållas. Metoder för kraftigt 
heterogena bränslen, såsom blandat avfallsbränsle, är däremot inte utvärderade i samma grad. 
De kvalitetskontroller som utförs i dagsläget, vilka oftast endast är okulära besiktningar av det 
bränsle som tas emot, är idag en metod som fler och fler anläggningsägare försöker arbeta 
med för att höja kvaliteten på den slutliga bränsleblandningen. En leverantör som levererar ett 
bränsle av god kvalitet kan således bli erbjuden ett bättre pris vilket initierar ett ökat 
miljöengagemang i hela leveranskedjan, från bränsleleverantör till kund.  

1.2 Problemdiskussion 

Ett problem med blandat avfallsbränsle, jämfört med biobränsle och utsorterade 
avfallsfriktioner, är att avfallet som kommer till anläggningarna är starkt heterogent när det 
gäller kemiska sammansättningar. Den i många fall kraftiga heterogeniteten hos bränslet gör 
det svårt att bestämma dess kemiska och förbränningstekniska egenskaper på ett relevant sätt. 
Därmed är det idag ett stort problem att de framtagna analysresultaten inte alltid 
överensstämmer med den verkliga sammansättningen eftersom utfallet av provtagnings- och 
provberedningsmetoder anpassade för heterogena fasta bränslen är dåligt verifierat jämfört 
med metoder för homogena bränslen.  

Metoder för provtagning, storleken på uttagna prover, neddelning och provberedning har 
också stor inverkan på relevansen hos de analysresultat som erhålls. Felkällorna vid 
provtagning och beredning av fasta ej extremt heterogena bränslen uppskattas att vara så höga 



 12 

som 80 % respektive 15 % av det totala felet, analysen uppskattas stå för endast 5 % av det 
totala felet. Att analysen enbart står för 5 % av felet beror på att laboratorieproven är små, att 
hanteringen i laboratoriet sker försiktigt och miljön skyddad [2]. Provtagningen görs däremot 
ute i svår, smutsig miljö, avfallsbränslen är heterogena och att de ofta är segregerade på så sätt 
att fina partiklar eller tyngre partiklar ansamlas i vissa partier. Korrekt provtagning är således 
avgörande för resultatet. Det slutliga provet om ett gram ska vara spegelbild av, och till fullo 
motsvara en hel bunker på 1000-tals ton avfall [3] (Figur 1). Ett problem i samband med 
dessa felkällor är att de kan vara olika stora i varje provtagning, dvs. det är svårt att uttala sig 
om möjligheten att få likadana resultat vid två olika provtagningstillfällen.  

 
Figur 1. Några gram används i laboratoriet av det ursprungliga provet på flera ton för att bestämma en 

kvantitet på 1000-tals ton i bunkern [3].  

På laboratoriet är det hanteringen av fraktioner som textil, metall, sten samt stora hårda 
plastbitar som är problemet då dessa är svåra att mala till den storlek som efterföljande analys 
kräver. Idag utesluts sådana fraktioner från provet trots att de kan ha betydelse för att beskriva 
bränsleblandningens förbränningsegenskaper. Problemet är att anläggningsägarna inte alltid 
vet om hur mycket och vid vilka tillfällen som fraktioner har plockats bort. 
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tiotal kg  
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1.3 Problemformulering 

Följande frågeställningar är intressanta: 

- Vilka metoder är lämpliga att applicera på provtagning av fast heterogent avfallsbränsle ur 
avfallsbunker?  

- Hur ska provet neddelas och hur bör relativt stora föremål hanteras? 
- Hur skall ej malbart material hanteras?  
- Har den initiala provkvantiteten någon betydelse för kvaliteten på resultaten? 
- Vilken betydelse har kvantiteten av det prov som skickas till laboratoriet?  
- Är det möjligt att upprepa resultaten?  
- Hur mycket kan arbetsmetoden i fält förenklas utan att resultatet påverkas negativ? 
- Hur mycket kan arbetsmetoden på laboratoriet förenklas utan att resultatet påverkas 

negativt? 

1.4 Syfte 

Rapporten syftar till att sammanställa, utvärdera och komplettera metodik för provtagning, 
neddelning och provberedning för heterogena fasta avfallsbränslen. Syftet är även att ge ett 
förslag till en arbetsmetod för provtagning och analys av heterogent avfall. 

1.5 Avgränsningar 

Val av prov och anläggning fokuseras på en anläggning som använder ett obehandlat 
heterogent fast bränsle. Detta eftersom majoriteten av anläggningar använder den typen av 
bränsle idag samt att om en metod fungerar för ett påtagligt heterogent prov kommer det även 
att fungera för ett mindre heterogent prov. Geografiska området avgränsas till Sverige. 
Undersökta parametrar avgränsas till element som är inkluderade i beräkningen av det 
effektiva värmevärdet.  

1.6 Genomförande 

Arbetet innefattas av fem delmoment:  

1) Teoretisk referensram 
2) Metod 
3) Empirisk undersökning 
4) Utvärdering 
5) Utarbetande av en arbetsbeskrivning relevant för heterogena fasta bränslen  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Avfall som bränsle 

Genom att använda avfall som bränsle för produktion av värme och el gör det möjligt att ta 
tillvara energiinnehållet i avfallet samtidigt som avfallets vikt reduceras till ungefär en 
femtedel. Hushållsavfall står för cirka 60 procent av det avfall som används i svenska 
avfallsförbränningsanläggningar medan det resterande är från industrier och annan 
verksamhet samt i viss mån farligt avfall [4]. Fördelningen mellan dessa avfallsfraktioner 
varierar dock något mellan anläggningarna. 

Hushållsavfallet som levereras till förbränning varierar i beskaffenhet mellan de olika 
förbränningsanläggningarna beroende på att kommunerna har olika insamlingssystem för 
avfall. Normalt levereras dock ett utsorterat brännbart hushållsavfall och då ska hushållen ha 
sorterat ut farligt avfall, batterier, elektriska produkter, tidningar och förpackningar vilket 
resulterar i att avfallets innehåll av tungmetaller och andra farliga ämnen begränsas [4]. För 
övrigt avfall som levereras till anläggningarna ställs det krav avseende på 
förbränningsegenskaper som till exempel att avfallet inte bör ha för hög fukthalt eller 
innehålla material som är olämpligt att förbränna. För att dessa krav ska uppfylls genomför en 
del anläggningar idag stickprov och besiktning i samband med att avfallet tas emot för att se 
till att kraven fullgörs.  

Vid förbränning av avfall precis som vid förbränning av andra bränslen frigörs koldioxid. 
Avfallet som behandlas i svenska avfallsförbränningsanläggningar består dock till cirka 85 
procent av papper, matrester etc. med förnybart ursprung. Då avfall ersätter fossila bränslen 
reduceras utsläppen av koldioxid med fossilt ursprung, vilket leder till minskad växthuseffekt 
[5].  

2.1.1 Påverkan av svavel och klor i en förbränningsanläggning 

Svavel (S) förekommer i biobränslen och i fossila bränslen och följaktligen därmed i 
avfallsbränslen då avfallsbränsle består både av bio- och fossiltbränsle. Svavel i 
avfallsbränslen återfinns både i hushållsavfall och verksamhetsavfall i form skosulor, gips, 
plast och däck. Mängden svaveloxid står direkt i proportion till mängden svavel i bränslet.  
 
Klor (Cl) av både organiskt och oorganiskt ursprung kan bilda väteklorid (HCl) och salter 
som är starkt korrosiva. Den största källan av oorganiska klorider kommer från natriumklorid 
(bordssalt) i matrester medan organiska klorider kommer främst från plaster. Framförallt PVC 
utgör en stor klorkälla, dock görs ansträngningar att försöka minska mängden PVC i avfall. 
 
Mängden svavel och/eller klor påverkar en förbränningsanläggnings ekonomi på ett påtagligt 
sätt då svavel och klor bidrar till att det bildas påslag (beläggning) som påskyndar korrosion 
på de värmeupptagande delarna i pannan. Resultatet blir att svavel och klor förkortar de 
värmeupptagande delarnas beräknade livslängd så att en renovering av pannan måste 
tidigareläggas. Förutom material- och arbetskostnader blir även driftavbrottet av pannan en 
kostnad genom uteblivna intäkter.  



 15 

2.2 Påverkan av fel vid provtagning 

Vid provtagning för analys föreligger en svårighet i att ta ut ett representativt prov. Viktigt att 
tänka på vid själva provtagningen är att: 

- hela innehållet skall vara åtkomligt, 
- samtliga delar skall ha samma chans att ingå i provet, 
- uttag av många små inkrement bör göras, 
- eventuell neddelning av tagna prover till en hanterlig totalvolym utförs lämpligen på plats 

samt 
- provtagningen skall ske slumpmässigt. 

När det gäller (hushålls)avfall ligger de största svårigheterna i att göra en rimlig kompromiss 
mellan kostnad och risken för provtagningsfel vid [6]: 

- indelning i delområde (definiering av provpopulation) 
- val av tillräcklig provstorlek för moderprovet (”the lot”) respektive provstorleken på 

neddelat prov för sortering med tanke på fundamentala felet samt 
- valet av antal parallella prov för att få en tillräcklig statistisk signifikans. 

2.2.1 Kort redogörelse för Pierre Gy’s Theory of Sampling 

Pierre Maurice Gy (25/7 1924, Paris) var till yrket kemist och statistiker. Efter sin examen 
som kemiingenjör 1946 arbetade Gy som kemiingenjör i Kongo till 1949 efter vilket han 
återvände till Paris och började forska för en fransk handelsorganisation inom gruvindustrin. 
Det var under den här tiden som Pierre Gy ställde sig de fundamentala frågorna inom 
provtagning, speciellt de som rörde karakterisering av industriella bulkkemikalier, 
sammangyttringar (”aggregates”) och kemiska processer. Pierre blev en ledande person för 
laboratorier som arbetade med mineralbehandling och Gy utvecklade också under den här 
tiden den provtagningsteori som vanligtvis benämns ”De sju fundamentala felen”. Pierre Gy’s 
”Sampling of particulate materials – theory and practise” även benämnd ”Theory of 
sampling” (TOS) publicerades på franska 1975 och översattes till engelska 1979 [7].  

Av nedanstående uttalande från statistikern Richard Bilonick tydliggörs det att Pierre Gy’s 
TOS är grunden för hur en korrekt provtagning ska utföras. 

“It should be clear that Gy’s theory does far more than simply present a correct method of 
estimating particulate material sampling precision. The theory organizes all facets of 
sampling: how errors are generated, how they can be eliminated and reduced, and how the 
residual error can be estimated” [8]. 

Från början var teorin utarbetad för malmbrytning men vid en närmre granskning av teorin 
kom Gy fram till slutsatsen att teorin är applicerbar på en mängd partikulära eller diskreta 
material och då bland annat avfall från industrin och hushållen [9]. Dock bör det beaktas att 
Pierre Gy’s bok Theory of Sampling är bara delvis tillämpar på (hushålls)avfall men utgör 
ändå en teoretisk grund för att systematiskt undersöka möjligheterna att undvika 
provtagningsfel [6]. 

I Pierre Gy’s TOS är sju typer av provtagningsfel (beskrivs närmare i avsnitt 2.2.3) 
identifierade vilka kan uppstå i samband med provinsamling och provneddelning av 
heterogent avfall. Gy menar att all provtagning är en kompromiss mellan kostnad och 
precision och att det alltid är fysiskt möjligt att ta fullgoda prov, men det är inte alltid som 
kostnaden kan accepteras [6]. 
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2.2.2 Heterogenitet 

En av de grundläggande principerna i TOS är att mediet som provtas inte är likformigt i sin 
sammansättning och fördelning av beståndsdelar, dvs. det är heterogent, vilket är den största 
orsaken till provtagningsfel. Graden av heterogenitet beror på skillnaden mellan till exempel 
partiklar, volymer och fragment som en kvantitet innehåller. Statistisk mätning av spridning, 
varians och standardavvikelse, är användbara indikatorer för att beskriva i vilken grad en 
kvantitets innehåll är heterogent. Detta förutsatt att fel i provtagningen inte är signifikant 
bidragande till variansen - vilket är ett optimistisk antagande [3].   

Pierre Gy’s teori identifierar tre olika typer av heterogenitet: 

a) ”Short-range” heterogenitet 
”Short-range” är en diskontinuerlig term generad av heterogeniteten inuti varje del av 
populationen och fluktuationerna är i huvudsak slumpmässiga [8]. Två olika typer av 
heterogenitet återfinns i ”short-range”. Den ena avspeglar skillnaden i sammansättningen 
mellan de individuella partiklarna och den andra reflekterar fördelningen av dessa partiklar i 
avfallet. Heterogenitet som beror på sammansättningen är konstant och kan inte ändras på 
något annat sätt än genom en reduktion av partikelstorleken. Heterogenitet genom fördelning 
har en stor betydelse och uppstår genom att partiklarna separeras för att sedan gruppera sig i 
klumpar. Fördelningen kan öka vid tyngdkraftens påverkan men kan reduceras genom 
homogenisering (mixning) eller genom att många små inkrement tas till proven [3]. Exempel 
på ovanstående ”short-range” heterogenitet är när avfall med olika fördelningar, variationer 
och sammansättningar tippas i avfallsbunkern.    

b) ”Long-range” heterogenitet 
”Long-range” är en diskontinuerlig term generad av lokala tendenser och fluktuationerna är i 
huvudsak ej slumpmässiga [8]. ”Long-range” har betydelse för att avgöra om en population 
ska delas upp i mindre ”inre” homogena enheter eller om en stratifierad provtagning ska 
användas [3]. Det finns två olika typer av ”long-range” heterogenitet; slumpmässig och ej 
slumpmässig. Den sistnämnda kan vara separerad i tid, rum eller i komponenter. För att öka 
precisionen eller reproducerbarheten i den förstnämnda måste proven som tas vara (1) stora 
individuella prover eller (2) att många inkrement tas som sedan slå ihop till ett prov. ”Long-
range” heterogenitet kan exemplifieras av att avfallets sammansättning från olika områden, 
såsom villa- eller flerfamiljshusområde, på avstånd ser lika ut men att det vid en närmare 
granskning är möjligt att se att avfallets sammansättning skiljer sig något åt. 

c) Periodisk heterogenitet 
Periodisk heterogenitet är en diskontinuerlig term generad genom till exempel hantering eller 
behandling. Dess fluktuationer är cykliska och i huvudsak ej slumpmässiga [8]. Periodisk 
heterogenitet tillhör även den ”long range” heterogenitet och återfinns i t.ex. avfallsströmmar 
[3]. Att ha förståelse för periodisk heterogenitet kan var behjälpligt vid indelning av avfall i 
olika avfallsströmmar eller för upprätta en stratifierad utformning av provtagningen. Periodisk 
heterogenitet kan t.ex. vara hur avfallets sammansättning ändras under året vilket beror på 
återkommande tilldragelser som jul, påsk, semester etc. 
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2.2.3 Typer av provtagningsfel 

Delar av nedanstående text är hämtat ur Avfall Sveriges1 rapport 2005:19. 
Det är viktigt att provtagaren har en förståelse för vilka olika typer av fel som kan uppstå vid 
en provtagning och vad orsaken till felen är och därmed undvika dessa. De sju 
provtagningsfelen enligt TOS kommenteras nedan i relation till provtagning av 
(hushålls)avfall [6]:  

1) Fundamentalt fel (Fundamental error)  
Beror inte på provtagningssättet, utan det beror på materialets inneboende variation, 
t.ex. variationer i partikelstorlek och partikeldensitet, vilket innebär om ett för litet 
prov tas, kommer bara vissa typer av partiklar med (Figur 2). Det fundamentala felet 
är aldrig noll om inte populationen är homogen eller att hela populationen ingår i 
analysen. Det finns två sätt att reducera detta fel: öka provstorleken och/eller minska 
partikelstorleken. Om provtagningens kvantitet blir för stort kan det bli svårt att 
hantera provet både när det gäller i fält och i laboratoriet vilket innebär att minska 
partikelstorleken är att föredra av två alternativen. Enligt TOS kan nödvändig 
provkvantitet för t.ex. ett jordmaterial, för en viss accepterad grad av osäkerhet, 
uppskattas om skiktstorleken som 95 % av materialet passerar igenom är känd. För 
hushållsavfall finns inte någon tillförlitlig skiktkurva och det är inte meningsfullt att 
mäta diameter på formföränderliga material som t ex plastpåsar, mjölkförpackningar 
och tidningar. Vidare kan sammansatta produkter i avfallet som t.ex. kasserade 
leksaker, skor och väskor knappast betraktas som enskilda ”partiklar” i ett material. 
Om undersökningen avser avfallets innehåll som det ser ut när det lämnas från 
hushållet så är en homogenisering genom malning inte aktuell. Det enda sättet som då 
återstår för att minska det fundamentala felet är ta ett större prov. Vad som är 
tillräckligt stort är en bedömning som måste göras i det enskilda fallet.  

 
Figur 2. Effekten av provstorleken när det gäller fundamentalt fel. Små provstorlekar såsom ”A” orsakar att 
innehållet av intresse blir underrepresenterat i de flesta fall och endast i ett fåtal prov blir det eftersökta 
innehållet istället överrepresenterat. I större prov såsom ”B” blir sannolikheten större att den återspeglar 
moderprovet bättre [3]. 
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2) Fel som beror på grupperingar och segregation i materialet (Grouping and 
segregation error)  
Ett prov kan bli missvisande om variationen i materialet inte är jämt fördelad utan 
samlad klumpvis (Figur 3). Felet kan minskas dels genom att materialet i moderprovet 
blandas om och dels genom att ett antal mindre prov tas på olika ställen i moderprovet 
och slås samman till det prov som ska analyseras. Francis Pitard (1993) föreslår att 
mellan 10 till 25 inkrement bör tas som ett sätt för att kontrollera gruppering 
respektive segregations fel. Dessa inkrement slås sedan ihop till ett prov som skickas 
till laboratoriet för analys. Felet som beror på gruppering och segregation i materialet 
kan minimeras genom att göra en ordentlig homogenisering och sedan dela provet [3]. 

 
Figur 3. Exempel på hur partiklar som är grupperade och segregerade påverkar provtagningen. Grupperings- och 
segregeringsproblem kan minimeras genom att ta många små inkrement. Exempel när gruppering respektive 
segregering kan uppkomma är vid elektrostatik laddade partiklar respektive gravitering av partiklar [3]. 

3) Fel som beror på snittytan där provet skiljs av (Increment delimitation error)  
Detta fel uppstår när utformningen av provtagningsinstrumentet utelämnar eller 
separerar vissa delar av materialet som ska provtas. Provneddelningen är korrekt om 
alla partiklar som har sitt masscentrum inom den definierade provvolymen kommer att 
ingå i provet. Vid provneddelning rekommenderas att snittytan är minimal eftersom 
det alltid blir ett fel i gränsen mellan vad som ska höra till provet och inte. Detta kan 
åstadkommas genom att provet tas som skivor av en platt, avlång sträng vilket är en 
bättre metod än koning och kvartering.  

4) Fel som beror på att alla partiklar som hör till provet kanske inte kommer med 
(Increment extraction error)  
Detta fel uppstår när en del av provet går förlorat (t.ex. det mest finkorniga materialet 
blir kvar på marken) eller extra material inkluderas i provet. Har 
provtagningsinstrumentet t.ex. en för liten öppning för att kunna ta de stora delarna i 
avfallet skjuts partiklar som egentligen ska ingå i provet åt sidan och det uppstår bias i 
samband med provtagningen (se vidare i avsnitt 2.2.4). Felet minimeras genom 
noggrannhet vid provtagningen och genomtänkt val av redskap.  

 

 

Gruppering 

Inkrement Inkrement 
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5) Fel som uppstår vid hanteringen av provet (Preparation error)  
Kan bero på att: provet förorenas, material dammar in och ut från provet, material 
fastnar på verktyg, det sker förändring av provet genom kemiska reaktioner, det sker 
fysikalisk förändring av provet (t.ex. fukthalten), det sker misstag vid provhantering 
t.ex. förväxling på grund av slarv eller missförstånd eller att någon saboterar och 
medvetet lämnar falska uppgifter om provet. Felen som uppstår vid hanteringen kan 
minimeras med noggranna och genomtänkta procedurer som skyddar materialen, 
tydliga instruktioner, kunnig och motiverad personal. 

6) Fel som beror på spatial variation (Long-range heterogeneity fluctation error)  
Den spatiala (rumsliga) variationen i provtagningsmaterial innebär att ett prov från en 
viss plats inte blir representativt för andra delar av undersökningsområdet. Variationen 
kan undersökas genom stratifiering, dvs. indelning i områden där delprovet tas från 
varje område och undersöks var för sig. En enkel vanlig stratifiering vid plockanalyser 
för hushållsavfall är i villaområden och flerfamiljsområden. I utvärderingen viktas 
delproven i förhållande till folkmängden i det område respektive delprov kommer 
ifrån. En annan metod för att minska felet som beror på den rumsliga variationen är att 
slå samman små provmängder från många olika platser i undersökningsområdet till 
det prov som ska undersökas. 

7) Fel som beror på periodiska variationer (Periodic heterogeneity fluctuation error) 
Periodiska variationer kan vara säsongsvariationer, eller speciella återkommande 
aktiviteter, som påverkar hushållsavfallets innehåll, till exempel storhelger som jul, 
nyår, påsk, midsommar och semesterperioder. Variationen kan undersökas genom att 
provtagning sker vid flera tillfällen, vid olika säsonger, och sedan jämföras. Om det 
inte är praktiskt genomförbart att ta prov vid flera olika tillfällen rekommenderas att 
provtagningen sker under perioder som bedöms vara mest relevanta för den aktuella 
undersökningen, t.ex. mars eller oktober – november om storhelger och 
semesterperioder ska undvikas. (Hushålls)avfallets sammansättning varierar också 
mellan vardagar och veckoslut, därför bör ett prov innehålla avfall från minst en hel 
veckas aktiviteter.  

De sju felen kan grupperas på följande sätt: 

1. Fundamentalt fel 

2. Grupperings och segregationsfel 

3. Avgränsningsfel 

4. Extraktionsfel 

5. Hanteringsfel 

6. Spatial variationsfel 

7. Periodiska variationsfel 

 

 

Provuttaget (utrustning och teknik) 

Material variation (”short-range” heterogenitet) 

Provförändringar 

∑ Totala provtagningsfelet 

Tid, plats & anläggningsrelaterad variation (”long-
range” och periodisk) 
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2.2.4 Precision och bias 

Hur representativt ett prov är kan beskrivas i termer av precision (varians) och bias. Precision 
är ett mått på överensstämmelsen mellan repeterade mätningar medan bias är ett systematiskt 
fel som hela tiden ger ett högre eller lägre värde än ”det sanna värdet”. Analogin med en 
måltavla används ofta för att illustrera precision och bias. I Figur 4 förtydligas detta genom att 
varje måltavlas mitt representerar det sanna (men okända) medelvärdet och ”skotten” i 
måltavlorna i (a) till (d) representerar mätresultaten från proven som är tagna för att uppskatta 
medelvärdet [3]. 

I Figur 4 (a) indikerar en hög precision och en låg bias i provresultaten. Om ett prov är precist 
men är bias kan det se ut som i (b) där det visas att proven är repeterbara, dvs. att resultaten 
ligger nära varandra men långt ifrån det sanna värdet. I illustrerad figur (b) ges exempel på att 
en 70 % bias kan förekomma utan att det uppmärksammas när det ”sanna” värdet är okänt. 

I (c) är situationen den motsatta jämfört med (b), dvs. det råder en stor spridning runt mitten 
av måltavlan (dålig precision), men är inte bias då inget systematiskt fel finns och 
medelvärdet av resultaten reflekterar det ”sanna medelvärdet”. Precisionen kan förbättras 
genom att antalet prov ökas eller genom att volymen av varje prov ökas. I (d) visas provet 
både opreciserat och bias. I (b) och (d) kommer bias att resultera i en inkorrekt uppskattning 
av det sanna värdet även om oräkneliga prov samlas och analyseras för att kontrollera 
inverkan av oprecisionen, dvs. bias kommer inte att försvinna även om provmängden 
utvidgas. 

Måltavlorna i figuren är sammankopplade med en normalfördelningskurva. Dessa kurvor 
visar att när exaktheten minskar (variansen ökar) plattas kurvan ut och mätningarna återfinns 
längre ifrån varandra, (c) och (d), medan mätresultat som ligger närmare varandra resulterar i 
en brantare kurva, (a) och (b). Ju större bias desto längre ifrån det sanna värdets medel 
kommer mätningarna att vara, (b) och (d), medan det är tvärtom för (a) och (c) [3]. 
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Figur 4. Slumpmässiga och systematiska effekter på analysresultat och mätosäkerhet kan åskådliggöras med hur 
bra någon lyckas pricka målet – referensvärdet eller det sanna värdet. Varje punkt motsvarar ett rapporterat 
analysresultat [3]. 

Det finns flera typer av bias och det kan vara olika orsaker som ligger till grund att bias 
uppstår, till exempel kan bias uppstå i samband med provtagning, analys och statistisk [3]. 

Bias i samband med provtagning (metodbias): det finns tre potentiella källor till bias i 
provtagning: 

1) Bias kan introduceras både i fält och på laboratoriet genom ett olämpligt val av 
redskap, och användning av dessa redskap, i samband med provtagning och 
neddelning till mindre prov. Bias relaterat till redskapen kan minimeras genom att 
försäkra sig om att allt material av intresse i studien är åtkomligt med hjälp av rätt 
provredskap. 

2) Bias kan uppkomma genom en olämplig provtagningsplan då detta kan leda till att 
delar av ”populationen” blir över- eller underrepresenterade vilket i sin tur kan orsaka 
att det uppskattade värdet systematiskt flyttas ifrån det sanna värdet. Bias relaterat till 
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provtagningsplanen kan minimeras genom att försäkra sig om att det är en lika stor 
chans för varje del i provet att komma med i provtagningen. 

3) Bias kan uppkomma genom förlust eller förorening av provet under provtagningen 
och hanteringen av provet. Denna sorts bias kan kontrolleras genom att försäkra att 
rätt redskap och material alltid används vid hanteringen av provtagningen och vid 
förvaringen av denna.  

Bias vid analys (laboratoriebias): kan till exempel orsakas av förorening av instrument, 
felkalibrerade instrument eller av förlust av material under transport och hantering. 

Statistisk bias: efter att ha erhållit resultaten från provtagningen kan statistik användas för att 
uppskatta populationens parametrar. Statistisk bias kan uppstå i två situationer: 

1) När antaganden gjorda om fördelningen av proven inte överensstämmer med 
bakomliggande populations fördelning. 

2) När den statistiska utvärderaren själv utgör ett systematiskt fel.  

2.2.5 Orsak till slumpmässig varians och systematisk bias 

Målet med att genomföra provtagningar är att försöka värdera en populations parameter 
såsom medel, median eller procentandel men parametrar värderade från provtagningar 
kommer alltid att innehålla en viss slumpmässig varians och bias. Detta beror främst på (1) 
den inneboende variansen i avfallet s.k. ”between-sampling-unit variability” och (2) 
oexaktheten i metoden som används vid provtagning och analys s.k. ”within-sampling-unit 
variability” [3].  

De två komponenterna, slumpmässig variabilitet och bias, är oberoende av varandra vilket 
beskrivs i Figur 4, ”måltavlediagrammet”. I figuren, där den slumpmässiga variabiliteten 
(uttryckt som varians) hänvisar till ”graden av ansamling” och bias relaterar till ”graden av 
offset från måltavlans mitt” [3].  

Slumpmässig varians och bias uppstår vid varje steg i en provtagning. Varians beror på 
heterogeniteten i det provtagna materialet, slumpmässiga variationer i provet samt på hur 
provet har hanterats. Även bias kan uppstå i varje steg i provtagningen som en följd av vilka 
provtagningsredskap som använts, neddelning, förvaring samt transport- och analyssätt. Även 
om det är ett vanligt förfarande att beräkna variabiliteten av provet på analysresultaten (”after 
the fact”) är det betydligt svårare att identifiera källorna och potentiell inverkan av 
systematisk bias. Det är därför bra att ha förståelse för de potentiella felkällorna och i förhand 
göra mätningar för att minimera dessa fel vid planering och genomförande av provtagningen 
samt vid analys [3]. 

Även om slumpmässig variabilitet och bias är oberoende av varandra är de i hög grad 
relaterade till varandra. Fel som härrör från varians kan adderas ihop för att uppskatta det 
totala felet vilket även kan göras med bias, det är dock svårt att mäta den sistnämnda i 
praktiken. Variansen och bias (som kvadreras) kan sedan summeras ihop för att tillsammans 
uttryckas som medelkvadratfelet ”mean square error” )(xMSE  vilket ger ett kvantitativt mått 
av hur representativt ett prov är (Figur 5) [3]. I praktiken är det inte nödvändigt att beräkna 
medelkvadratfelet men om provtagaren är medveten om orsakerna och inverkan av variabilitet 
och bias är det lättare att kontrollera dessa i provtagningen och förbättra representativiteten av 
proven. 
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Figur 5. Komponenter som bidrar till varians och bias i provtagning och analys [3]. 

2.3 Provtagningsplan 

I avsnitt 2.3 och 2.4 nedan har mycket material hämtats ur Avfalls Sveriges ”Manual för 
provtagning av homogent avfall för provning av halten organiskt kol (TOC)” [10]. Källorna 
[3,6,11 - 14] har även utgjort viktiga inslag i kapitlen. Som grund för Avfalls Sveriges manual 
ligger standarden SS-EN 14899:2005 [11] och den tekniska rapporten från Nordtest, NT 
ENVIR 004 [13]. Manualen är egentligen avsedd för homogent material men den är även 
tillämplig på heterogent material då provtagningsplan upprättas och neddelning utförs på 
samma sätt.  

Att upprätta en provtagningsplan har flera syften genom att provtagaren måste tänka igenom 
och analysera uppgiften vilket anses leda till ett bättre provtagningsresultat. Dessutom ger 
provtagningsplanen ett viktigt stöd för utförande och dokumentation vid själva provtagningen 
samt vid utvärdering av resultaten [10]. 

En provtagningsplan innebär [10]: 

- att provtagaren tvingas tänka igenom uppgiften noggrant innan provtagningen utförs, 
- att provtagningen utförs på samma sätt vid olika tillfällen, oberoende av vem som 

utför provtagningen, 
- att resultaten från tidigare utförda provningar kan värderas lättare, 
- ett stöd för den som skall utföra provtagningen, 
- att sannolikheten för felaktigt utförd provtagning minskar samt 
- att dokumentationen underlättas. 

Följande punkter tar upp det viktigaste frågorna som bör upprättas vid en provtagning [10]: 

- Provtagningen skall utformas i samråd med övriga berörda parter. 
- När, var, av och hur proverna skall tas och samlas in. 
- Skyddsåtgärder som skall vidtas för att skydda den som utför provtagningen. 
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- Åtgärder som skall vidtas provtagning och provhantering för att garantera provernas 
tillförlitlighet. 

- Provtagningsplanen skall ta hänsyn till krav som kommer från andra steg i 
provtagningsförfarandet, till exempel mängden provmaterial som behövs för de olika 
provningsmetoderna. 

2.3.1 Val av provtagningsstrategi 

Provtagningsplanen måste ta hänsyn till variabiliteten i den avfallsmängd som ska provtas och 
eftersom resultatet av en provtagning är sammankopplad med en viss osäkerhet måste ett 
beslut fattas hur denna osäkerhet ska hanteras. I standarden SS-EN 14899:2005 [11] anges två 
alternativa angreppssätt nämligen sannolikhetsbaserad och bedömningsbaserad provtagning. 
Det tillvägagångssätt provtagaren väljer avgör sedan hur, var och när proverna ska tas för att 
uppnå en representativ och hanterbar kvantitet ska uppnås, vilken även så långt som möjligt 
ska svara mot de krav som ställs på provtagningen. Förutom de ställda kraven på 
provtagningen måste provtagaren ta hänsyn till övriga begränsningar såsom kostnader och 
eventuella andra hinder som kan påverka val av provtagningsstrategi [10]. 

1. Sannolikhetsbaserad provtagning 

a. Principen: Alla delar av avfallet (hela populationen) ska ha samma 
sannolikhet att bli vald. 

b. Osäkerheten: En acceptabel osäkerhet i resultaten specificeras. Detta 
angreppssätt innebär att den provtagningsstrategi som väljs måste kunna ge ett 
kvantitativt mått på osäkerheten så att denna kan jämföras mot den acceptabla 
osäkerheten. 

 Bedömningsbaserad provtagning 

 Principen: Provtagningen baseras på en subjektiv bedömning av avfallet vilket 
innebär att allt avfallsmaterial inte har samma sannolikhet att hamna i provet. 

 Osäkerheten: Ingen osäkerhetsnivå anges. Detta angreppssätt innebär att det inte 
är möjligt att avgöra om resultatet av provtagning är tillräckligt säkert för ett visst ändamål. 

Fördelen med bedömningsbaserad provtagning kan vara, jämfört med sannolikhets baserad, 
kostnadseffektiv om provtagaren har tillräcklig kunskap om avfallet och var provpunkterna 
ska placeras. Nackdelarna kan vara att [3]: 

- Det är svårt att påvisa att provpunkterna som har valts ut inte är utvalda genom 
provtagarens egna ”fördomar”. 

- Variansen beräknad från bedömningsbaserad provtagning kan vara en dålig 
uppskattning av populationens varians.  

- Statistik för populationen kan inte bli generad av data då slumpmässighet ej ingår i 
uttagningen. 
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2.3.2 Provtagningspunkternas placering 

I provtagningsplanen ska det anges var provpunkterna ska placeras eller hur provtagaren ska 
gå till väga för att välja provpunkter. Provpunkterna placeras beroende på vilken 
provtagningsstrategi provtagaren har valt, sannolikhetsbaserad (systematiskt slumpmässigt 
etc.) (Figur 6) eller bedömningsbaserad provtagning (Figur 7). 

 
Figur 6. Slumpmässig, systematisk och systematiskt slumpmässig provtagning [3].  

 

 
Figur 7. Bedömningsbaserad provtagning, (1) är baserad på en sannolikhetsbaserad infallsvinkel medan (2) 
infallsvinkel helt och hållet är bedömningsbaserad [12]. 

Det finns en mängd beskrivningar av hur sannolikhetsbaserad provtagningen kan utföras på 
olika sätt. För sannolikhetsbaserad provtagning är de två enklaste och mest tillämpade 
metoderna slumpmässig provtagning och systematisk provtagning samt en kombination av 
dessa, (Figur 6). Slumpmässig provtagning kan vara både rumsligt och tidsmässigt 
slumpmässig. Vid systematisk provtagning väljs prover ut genom en systematisk indelning av 
populationen [10]. 

Provpunkterna/provtillfällena får inte väljas utgående från vad provtagaren subjektivt tycker 
är slumpmässigt eftersom detta inte ger en tillräcklig slumpmässighet. För att garantera att 
proven verkligen tas slumpmässigt måste en formell metod anges för hur urvalet ska göras. 
Som hjälp kan slumpvalstabeller eller slumpvalsfunktioner i kalkylprogram användas. 
Provtagningsplanen ska beskriva hur det formaliserade och slumpmässiga provurvalet ska ske 
[10]. 

En viss anvisning kring hur provpunkterna ska placeras vid provtagning av avfall finns 
angivet i de tekniska rapporterna från Nordtests NT ENVIR 004 [13] och den europeiska 
standardiseringsorganisationens CEN/TR 15310-1 [12]. I dessa konstateras det bl.a. att 
provtagning från hög är ett av de allra svåraste provtagningssätten eftersom det är svårt att ta 
prover som representerar hela högen av material.  

1 2 
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2.3.3 Provtagning från hög 

Provtagning i hög är ursprungligen applicerad på tillfällig lagring av avfall i hög och på 
deponier. En avfallsbunker skiljer sig något åt från hög och deponier, bl.a. kan en 
avfallsbunker anses vara ”dynamisk” jämfört med en hög eller en deponi beroende på att i en 
avfallsbunker sker det hela tiden ett in- och utflöde av avfall. Därmed varierar nivån hela 
tiden i en avfallsbunker och följaktligen är inte samma lager överst hela tiden vilket innebär 
att inget speciellt ytlager påverkas av omkringliggande atmosfär, t.ex. uttorkning. Dessutom 
är det begränsat med vilka maskiner/redskap som kan användas i en avfallsbunker för att ta ut 
prover.  

Här nedan följer en beskrivning från litteraturen om hur en provtagning ska ske från hög. 

”Större högar och områden, såsom deponier, bör delas in i delområden med provuttag jämnt 
fördelade från respektive delområde för att få ett representativt prov för hela 
avfallsmängden/populationen, (Figur 8). Vanligast förekommande provtagningsutrustning för 
provtagning från hög är borr, provtagare och provtagningsskopa. Till följd av högens storlek 
eller storleken på partiklarna måste ibland grävmaskin/frontlastare eller liknande maskin 
användas. Vid provtagning ska en grop som är minst 0,3 m grävas innan provet kan tas från 
botten av gropen. Dess sidor ska ha en sådan vinkel att partiklar från gropens kant inte rasar 
ner i gropens botten och på så sätt kontaminerar provet. Efter att provet tagits ut ska eventuellt 
finpartikulärt material som fastnat på insidan av provtagningsutrustningen borstas av så att det 
inkluderas i provet [3,10]. 

 
Figur 8. Skiss som visar systematisk placering av provpunkterna i en hög i sektion (övre figur) och plan (undre 
figur) [13]. 

 

Beträffande provtagning från hög (efter NT ENVIR 004): 

Fast avfall som lagras i hög har troligen blivit kraftigt 
segregerat. Fina partiklar har en tendens att förflyttas mot 
högens mitt och lämnar de grövre fraktionerna vid ytan. 
Dessutom sker sannolikt en uttorkning vid ytan vilket leder till 
att fukthalten ökar och därför ska en provtagning från hög 
endast utföras om inga andra alternativ finns. Det är avsevärt 
lättare att ta representativa prover om provtagningen utförs då 
avfallet levereras eller bortförs från platsen där det lagras i hög. 
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2.3.4 Antal prov och mängd material i proverna 

Antalet prov som behöver tas beror i första hand på följande faktorer: 

- Specificerad osäkerhetsnivå.  
- Avfallets heterogenitet samt variabilitet över tiden. 
- Avfallsvolymen som skall karakteriseras. 

I provtagningsplanen ska det anges hur många enskilda prov eller samlingsprov som ska tas 
och för samlingsproven ska det även anges hur många inkrement som varje samlingsprov ska 
bestå av. Antalet inkrement är avgörande för hur väl samlingsprovet kommer att avspegla den 
population där provtagningen kommer att utföras och därför bör antalet inkrement vara så 
stort som möjligt. Ett avfall som är väldigt heterogent, eller som har stor variabilitet över 
tiden, kräver fler inkrement för att nå en bestämd säkerhet i resultatet. Eftersom heterogenitet 
(eller variabiliteten) normalt inte är känd är det inte möjligt att fastställa det exakta antalet 
nödvändiga prover på förhand. Vid upprepad provning kan heterogenitet vara bättre känd 
vilket gör att det blir lättare att bestämma det nödvändiga antalet prov för att nå en bestämd 
säkerhetsnivå. Om alla inkrementer slås samman till ett samlingsprov går det inte att räkna 
fram variabiliteten vilket innebär att minst två samlingsprover bör tas [10]. 

2.3.5 Val av provtagningsteknik och provtagningsutrustning 

Provtagningsplanen ska beskriva vilken teknik och vilken typ av utrustning som ska användas 
vid provtagningen. Vid valet av provtagningsteknik och provtagningsutrustning ska det 
särskilt beaktas att den teknik och utrustning som används minimerar risken för att 
systematiska fel (bias) uppkommer vid provtagningen såsom att vissa typer eller storlekar av 
partiklar blir under- eller överrepresenterade [10]. Provtagningsredskapet ska till exempel 
vara utformat så att dess öppning är minst 2,5-3 större än den största nominella 
partikelstorleken (d95)

2 som finns i det aktuella provet [3,10,13]. 

2.3.6 Förbehandling av avfall före provtagning 

Relativt heterogena avfall med innehåll som varierar i storlek kan kräva någon form av 
förbehandling för att tillräckligt representativa prover ska kunna tas [10]. Tre angreppssätt 
kan användas vid förbehandling: 

- Hela avfallspartiet förbehandlas. 
- En delmängd av avfallet väljs ut och förbehandlas. 
- Ingen förbehandling utförs. 

Att förbehandla hela avfallspartiet är orealistiskt att göra och därmed är det mer naturligt att 
endast den delmängd som tas ut kommer att förbehandlas. Den delmängd som tas ut blir 
därmed en provtagning från avfallsbunkern som måste beskrivas i provtagningsplanen. 
Förbehandling är oftast någon slags krossning av avfallet för att minska partikelstorleken och 
eventuellt blir det även en omblandning av den uttagna delmängden d.v.s. ”mer” 
homogeniserat. I provtagningsplanen ska förbehandlingsmetoden beskrivas samt vilket 
resultat den ska ge, till exempel i form av en största partikelstorlek i materialet. Det bör 
påpekas att avfallets egenskaper kan påverkas av förbehandlingen vilket kan leda till mindre 
representativa provningsresultat [10]. 

                                                 

2 95 % av partiklarna är mindre än d95 
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2.4 Neddelningsmetod 

Neddelningens funktion är viktig, dels för att underlätta uttaget av ett laboratorieprov och dels 
för att kvantiteten vid provtagningen ska vara repetitiv. Dock bör proven, vid behov, 
storleksreduceras för att underlätta neddelning.  

Vid provneddelning är huvudfrågorna [6]: 

- Med vilken metod bör neddelningen ske? 
- Hur stort ska ett inkrement vara? 
- Hur många parallella prov behövs? 

Syftet med neddelningen av större provmängder kan vara att [10]: 

- transportera hela moderprovet till laboratoriet är problematiskt och kostsamt, 
- förenkla hanteringen och förvaringen av proverna,  
- minska beredningskostnader för material som skickas till laboratoriet för analys 
- få representativa inkrement från ett och samma provuttag vid multipla analyser av 

samma material. 

Generellt sett medför neddelning en liten påverkan av representativiteten hos det ursprungliga 
provet. För torra material med liten partikelstorlek kan eventuellt en mindre mängd försvinna 
som damm vid förfarandet. Efter att provet delats ned ska eventuellt finpartikulärt material 
som fastnat på insidan av provtagningsutrustningen borstas av så att det inkluderas i provet 
[10]. Det finns flera olika metoder för att dela ner ett stort prov till ett mindre, både manuellt 
och med hjälp av apparater. De fyra vanligaste tillvägagångssätten för manuell neddelning är 
sträng-, kak-, kon- och kvarteringsmetoden.  

2.4.1 Kon- och kvarteringsmetoden 

Metoden används till material som är möjlig att skyffla såsom pellet, chips samt fluff och kan 
även används till att neddela ett subprov till ca 1 kg. Metoden är även lämplig till delning av 
stora eller relativt fuktiga prov och som kan utföras direkt i samband med provtagningen med 
enkel utrustning. Provet hälls på ett hårt underlag i en konformad struktur och en 
omblandning utförs tre gånger. Den tredje gången plattas konen ut till ett lager varefter 
materialet delas i fyra lika delar (Figur 9). Motstående delar samlas upp till ett delprov och det 
resterande materialet kasseras och detta upprepas till att önskad minsta kvantitet är uppnådd 
[10, 14]. 

 
Figur 9. Koning och kvartering [14]. 
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2.4.2 Kakmetoden ”manual increment division” 

Denna metod är lämplig för pellet eller andra fasta bränslen med en liten partikelstorlek och 
som kan arbetas med en skyffel. Placera provet på en hård och ren yta och homogenisera 
provet genom att göra en omblandning. Använd skyffeln till att sprida ut provet till en 
rektangel med ett djup som inte är större än tre gånger största nominella partikelstorleken. 
Dela upp rektangeln i minst 20 delar genom att märka lätt med hjälp av skyffeln och ta sedan 
ett inkrement från varje del (Figur 10) [14]. 

 

Figur 10. Principen bakom neddelning enligt kakmetoden [14]. 
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2.4.3 Strängmetoden ”strip mixing” 

Kan användas till de flesta typer av material och är en lämplig metod när ett prov ska 
neddelas till ett mindre antal laboratorieprover. Placera provet på ren och hård yta och blanda 
om med en skyffel. Placera en vertikal platta i varje ända av remsan och fördela materialet 
längs med denna så jämnt som möjligt, arbeta från ända till ända på respektive sida. Längden i 
förhållande till bredden ska inte vara mindre än 10:1. Ta minst 20 inkrement som är jämnt 
fördelade längs med strängen. Varje inkrement tas genom att föra in två plattor vertikalt i 
strängen och ta bort allt material som finns däremellan (Figur 11). Distansen, som ska vara 
densamma hela tiden, väljs så att metoden åstadkommer en tillräcklig kvantitet för 
laboratoriet att analysera [14]. 

 

Figur 11. Beskrivning av metoden neddelning med strängmetoden. Relation mellan längd och bredd av 
strängen får inte understiga 10:1 [14]. 
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2.5 Befintliga tekniska rapporter, teknisk specifikation och manual 

Det finns fyra metoder, som beskrivs nedan, som är intressanta att granska närmare för att 
sammanfatta en teoretisk grund för provtagning av heterogent fast avfall ur hög.  

På europanivå är standardiseringorganisationen European Committee for Standardization 
(CEN) aktiv i vilken det finns tekniska kommittéer inom olika områden. Följande 
kommittéers arbeten i CEN har granskats: 

- Technical Committee CEN/TS 343 tekniska specifikation ”Solid recovered fuels” 
CEN/TS 15442/15443 (January 2006) 

- Technical Committee CEN/TR 292 tekniska rapport ”Characterization of waste” 
CEN/TR15310-(1, 2, 3, 4, 5) (October 2005)  

Inom Norden är organisationen Nordtest (ingår i Nordisk InnovationsCenter, NICe) aktiv 
vilken finansieras av de nordiska länderna. Nordtest har publicerat en stor mängd tekniska 
rapporter bland annat en rapport som heter ”Solid waste, particulate material: sampling” (May 
1996) vilken kommer att granskas inom detta arbete. 

I USA har Environmental Protection Agency (EPA) publicerat en manual, SW-846, med 
titeln ”Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods”. I detta arbete 
har en uppdaterad version av kapitel 9 från SW-846 som heter ”RCRA Waste sampling draft 
technical guidance” (August 2002) använts som jämförelse med övriga nämnda metoder. 

2.5.1 Solid Recovered Fuels – Methods for sampling CEN/TS 15442 

Inom European Committee for Standardization har det nyligen (2006) tagits fram ett förslag 
för fasta återvinningsbränslen. Detta beskriver följande: 

- definition av bränsleparti, 
- hur en provtagningsplan utarbetas, (syfte) 
- val av provtagningsförfarande, 
- bestämning av minsta provkvantitet och antal inkrement, (≥ 24) 
- fysiska provtagningsmetoder och utrustning för dessa samt 
- fördelning av inkrementer i tid respektive rum 

Den minsta provkvantiteten bestäms bl.a. av följande fysikaliska egenskaper: 

- Bränslets maximala partikelstorlek och storleksfördelning. 
- Bränslets formfaktor. 
- Bränslepartiklarnas densitet. 

Den minsta provkvantiteten beräknas med Ekvation 1. 
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Ekvation 1. Beräkning av den minsta provkvantiteten. 
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där 

• mm -> The mass of the minimum increment size  [g] 
• d95 -> The nominal top size of a particle3  =? [cm] 
• d05 -> The nominal minimum size4

   =? [cm] 
• V95 -> The maximum volume of a particle  =? [cm3] 
• s =V95/(d95)

3 -> The shape factor   =? [cm3/cm3] 
• λ -> The particle density    =? [g/cm3] 
• ρ -> The bulk density   =? [kg/m3] 
• g = d95/d05 -> The distribution factor5  =0,25  
• p -> Fraction of the particle with a specific characteristic =0,1 [g/g] 
• CV -> The coefficient of variation caused by fund. error =0,1 

Av dessa parametrar måste partikelstorleken och partikelvolymen vara kända för att den 
minsta provkvantiteten skall kunna beräknas. Resterande parametrar har uppskattats enligt 
rekommendationer i CEN/TS 15442. Formfaktorn (s) kan även uppskattas till 1 om 
storheterna partikelstorleken och partikelvolymen inte är kända.  

Den minsta provkvantiteten för tre olika partikeltyper (olika relationer mellan, d*h*b) samt 
generella fallet med s=1 modellerades enligt Figur 12. 
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Figur 12. Beroendet av partikelstorlek hos fyra olika partikeltyper för den minsta provkvantiteten som behövs 
för att ta ett representativt prov från bränsleblandningen. 

 

                                                 

3 95 % av partiklarna är mindre än d95 
4 5 % av partiklarna är mindre än d05 
5 Avfallet har stor skillnad mellan den största och den minsta partikeln vilket resulterar i att kvoten (d95/d05) alltid 
är större än 4, vilket ger 0,25 från distributionstabellen i CEN/TS 15442 
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Det syns tydligt i Figur 12 att den generella uppskattningen med en formfaktor s =1 ger 
upphov till enormt stora provkvantiteter. Det lönar sig därmed att lägga ned tid på att storleks 
och volymbestämma bränsleblandningen innan provtagning startar. Av de tre 
bränslepartiklarna A, B och C som presenteras i modellen ovan är styckes formen A och B 
mest trolig i ett heterogent avfallsbränsle.  

För att bestämma massan av den minsta kvantiteten på ett inkrement för SRF med en d95 
större än 3 mm används Ekvation 2. 

[ ]kgdmm ρ⋅⋅⋅= − 3
95

8107,2  

Ekvation 2. Beräkning av den minsta inkrementkvantiteten. 

där 

• mm -> The mass of the minimum increment size  [kg] 
• d95 -> The nominal top size of a particle  [mm] 
• ρ -> The flow density of the bulk  [kg/m3] 

Provtagningsplanen ska både uppfylla det minsta antalet inkrement och en provkvantitet som 
innehåller ett tvunget antal inkrement. Av denna anledning kan den effektiva inkrement- och 
provkvantiteten bli större än ett minimum av inkrement- och provkvantiteten vilket resulterar 
i fallen (a) och (b). 

a) Den effektiva storleken på ett inkrement ska vara ett minimum så vida inte den minsta 
provstorleken dividerat med antalet inkrement överstiger minsta inkrementkvantiteten. 

b) Den effektiva provkvantiteten ska vara ett minimum så vida inte den minsta 
inkrementkvantiteten gånger antalet inkrement överstiger den minsta provkvantiteten. 
I detta fall ska den effektiva provstorleken vara lika med minsta inkrementkvantiteten 
gånger antalet inkrement. 

Exempel 

Den minsta provkvantitet för avfallstyp A beräknas med följande data: 

• d95  = 40  [cm]  
• d05 =  5   [mm] 
• V95 = 8000  [cm3] 
• s =V95/(d95)

3 = 0,125 [cm3/cm3] 
• λ = 1   [g/cm3] 
• ρ = 300 6  [kg/m3] 
• g = 0,25  
• p = 0,1  [g/g] 
• CV = 0,1 
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6 Ett antagande av bulkdensiteten. 
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=> Minsta provkvantiteten = 940 kg 

Minsta inkrementkvantiteten blir enligt Ekvation 2. 
kgmm 520300400107,2 38 ≈⋅⋅⋅= −  

=> Minsta inkrementkvantiteten = 520 kg 

• Antal inkrement = 24 

Den effektiva provkvantiteten blir därmed ( )3425,1224520 mton≈⋅  och det innebär att 
minsta inkrementkvantiteten gånger antalet inkrement blir styrande (fall (b) ovan). 
 
Begränsningen med metoden är att den är avsedd för fasta återvunna material (SRF) och att 
den antingen hanterar granulära fasta material (pellet) med en liten distribution eller material 
av typen fluff med en stor distribution [15]. Den maximala vikten av en population (eller 
subprov) får heller inte överstiga 1500 ton. Om vikten överstiger gränsen ska provet hanteras 
som en ny population (eller subprov) [15].  

2.5.2 Characterization of waste – Sampling of waste materials CEN/TR 15310-(1-5) 

År 2005 släppte CEN en teknisk rapport som behandlar karakterisering av avfall och som är 
uppdelad i följande delar: 

• Part 1: Guidance on selection and application of criteria for sampling under various 
conditions. 

• Part 2: Guidance on sampling techniques. 
• Part 3: Guidance on procedures for sub-sampling in the field. 
• Part 4: Guidance on procedures for sample packing, storage, preservation, transport and 

delivery. 
• Part 5: Guidance on the process of defining the Sampling plan. 

Flera likheter finns mellan den tekniska specifikationen 15442 och den tekniska rapporten 
15310-(1-5), emellertid är den tekniska rapporten något mer detaljerad i varje steg för hur en 
provtagning ska genomföras. Ännu en skillnad som bör lyftas fram är att formfaktorn (s) ej 
ingår (eller satt till s=1) i beräkningen av den minsta provkvantiteten vilket innebär att 
kvantiteten ökar drastiskt i takt med att partikelstorleken blir större (Figur 12). 

Den minsta provkvantiteten beräknas med Ekvation 3. 
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Ekvation 3. Beräkning av den minsta provkvantiteten. 
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där 

• mm -> The mass of the minimum increment size  [g] 
• d95 -> The nominal top size of a particle7  =? [cm] 
• d05 -> The nominal minimum size8

   =? [cm] 
• λ -> The particle density   =? [g/cm3] 
• ρ -> The bulk density   =? [kg/m3] 
• g = d95/d05 -> The distribution factor9  =0,25  
• p -> Fraction of the particle with a specific characteristic =0,1 [g/g] 
• CV-> The coefficient of variation caused by fund. error =0,1 

 

För att bestämma massan av den minsta kvantiteten på ett inkrement med en d95 större än 3 
mm används Ekvation 4. 

[ ]kgDM inc ρ⋅⋅⋅= − 3
95

8107,2  

Ekvation 4. Beräkning av den minsta inkrementkvantiteten. 

där 

• Minc -> The mass of the minimum increment size  [kg] 
• D95 -> The nominal top size of a particle  [mm] 
• ρ -> The flow density of the bulk  [kg/m3] 

Precis som i föregående nämnda metod (Solid Recovered Fuels – Methods for sampling 
CEN/TS 15442) måste även denna metod innehålla en provtagningsplan som både uppfyller 
det minsta antalet inkrement och en provkvantitet som innehåller nödvändigt antal inkrement. 
Därmed kan den effektiva inkrement- och provstorleken bli större än ett minimum av 
inkrement- och provkvantiteten (se 2.5.1 för beskrivning).  

Exempel 

Den minsta provkvantitet beräknas med följande data: 

• d95 = 40  [cm]  
• λ = 1   [g/cm3] 
• ρ = 30010  [kg/m3] 
• g = 0,25  
• p = 0,1  [g/g] 
• CV = 0,1 

( )
( )

kgmm 7500
1,01,0

1,01
25,0140

6 2
3 ≈

⋅

−
⋅⋅⋅⋅=

π
 

=> Minsta provkvantiteten = 7500 kg 

                                                 

7 95 % av partiklarna är mindre än d95 
8 5 % av partiklarna är mindre än d05 
9 Avfallet har stor skillnad mellan den största och den minsta partikeln vilket resulterar i att kvoten (d95/d05) alltid 
är större än 4, vilket ger 0,25 från distributionstabellen i CEN/TS 15442 
10 Erfarenhetsbaserat från anläggningsägare. 
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Minsta inkrementkvantiteten blir enligt Ekvation 4. 

kgmm 520300400107,2 38 ≈⋅⋅⋅= −  
=> Minsta inkrementkvantiteten = 520 kg 

• Antal inkrement = 24 

Den effektiva provkvantiteten blir därmed ( )3425,1224520 mton≈⋅  och det innebär att 
minsta inkrementkvantiteten gånger antalet inkrement blir styrande. 

2.5.3 Nordtest 

Nordtests tekniska rapport ”Solid waste, particulate materials:sampling”, NT ENVIR 004, är 
avsedd för provtagning av fast material, såsom askor, slagg och liknande material med en 
maximal partikel storlek på 80 mm (Nordtest 1996) [13]. Detta gör att denna rapport lämpar 
sig bättre för provtagning vid fluidbäddsanläggningar än en rosterbädd som oftast förbränner 
partiklar med en betydligt större storlek än 80 mm. Materialet som ska provtas och som består 
av större partiklar måste förbehandlas på något sätt före provtagning vilket skulle innebära att 
först måste hela bunkerns innehåll förbehandlas vilket skulle vara orimligt. Eftersom en del 
litteratur om provtagning av avfall i hög hänvisar till NT ENVIR 004 kommer ett 
räkneexempel att utföras för att undersöka vilken kvantitet som skulle behöva provtas med 
denna metod.  

Om populationens varians är okänd kan det minsta antalet prov bestämmas ur Tabell 1 som 
anger minsta antalet provpunkter baserat på en provtagningspopulation vars mängd är 30 ton 
eller mindre, vilket motsvarar lasten från en normalstor lastbil. Den faktiska precisionen som 
fås ska sedan jämföras med den precision som specificerats av ”beställaren” av provtagningen 
[10]. 

Tabell 1. Minsta antalet från en population som innehåller mindre än 30 ton fast avfall [13]. 
Kategori Grad av heterogenitet Antal prover 

A 
Homogent fast avfall, t.ex. provtagning 
av kolflygaska från fallande ström  

5 

B 
Heterogent fast avfall, t.ex. provtagning av bottenaska 
från förbränning, från en fallande ström 7 

C 
Mycket heterogent fast avfall, t.ex. provtagning av  
stationärt avfall 

10 

 

Eftersom en avfallsbunker innehåller betydligt mer än 30 ton, oftast 1000-tals ton, måste det 
minsta antalet enskilda prover istället bestämmas ur Ekvation 5. 

[ ]kgNwn ⋅⋅= 183,0  

Ekvation 5. Minsta antalet prover från en population som innehåller mer än 30 ton.  

 där 

• n = minsta antal prover  [st] 
• w = totala mängden avfall  [ton]  
• N = antalet prover enligt Tabell 1 
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Provmängd vid provtagning från en stationär population bestäms på samma sätt som vid 
provtagning från fallande ström. Minsta provvolymen bestäms enligt Ekvation 6 [13]. 

[ ]33
max )03,0( dmdV ⋅= , 31dmV ≥  

Ekvation 6. Minsta kvantitet på provvolym. 

där  
• V -> minimum primary sample volume [dm3] 
• maxd = maximum particle size11  [mm] 

Exempel 
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Vilket innebär en total kvantitet på ( )tonm 672231728129 3≈⋅ . 

2.5.4 RCRA Waste sampling draft technical guidance 

Den amerikanska manualen ger inga lämpliga instruktioner på hur många inkrement och hur 
stor kvantitet som behöver tas ut i samband med provtagning. De beräkningar som återfinns i 
denna manual är för granulärt fast material med en maximum partikelstorlek på 3,72 cm [3]. 
Beräkningen utgår från vilken varians som önskas på det fundamentala felet som kan vara 
svårt/omöjligt att veta/uppskatta innan en första provtagning är genomförd. Det som är bra 
med denna manual är att den har en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet vid en 
provtagning och att den samtidigt ger en generell beskrivning (att manualen kan appliceras på 
flera olika utgångspunkter för provtagning) av de olika stegen före, under och efter en 
provtagning. 

Följande ”rule of thumb” (se nedan) ger ett tillräckligt bra första steg för att bestämma 
förhållandet partikelstorlek – provkvantitet och dessutom bibehålla det fundamentala felet 
inom önskat intervall. Variansen av det totala felet på provtagningen (S2

FE) är direkt 
proportionell mot den största partikelstorleken och är omvänt proportionell mot provets 
massa. För att beräkna lämplig provkvantitet föreslog Pitard (1989) en ”Quick Safety Rule” 
baserad på en standardavvikelse av det totala felet på 5 % ( )%52 ±=FES  och blir enligt 
Ekvation 7 [3]. 

[ ]gdM S

310000≥  
Ekvation 7. ”Rule of thumb” beräkning av provkvantiteten med 5 % standardavvikelse. 

                                                 

11 95 % av partiklarna är mindre än d95 
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där 

• MS = massa   [g] 
• d = diameter av den största partikeln12 [cm] 

Om provtagaren kan acceptera %162 ±=FES blir det enligt Ekvation 8. 

31000dM S ≥  
Ekvation 8. ”Rule of thumb” beräkning av provkvantiteten med 16 % standardavvikelse. 

Exempel 

d = 40 cm 

tonM

tonM

S

S

64401000

6404010000
3

3

=⋅=

=⋅=
 

Med en standardavvikelse på 5 % blir kvantiteten mycket stor, motsvarande med 16 % blir det 
en mer rimlig hanterbar mängd. Dock bör det beaktas att när partikelstorleken blir större ökar 
kvantiteten drastiskt. 

2.5.5 Jämförelse mellan metodernas kvantiteter 

Sammanställningen13 i Tabell 2 ger en överblick av resultatet från respektive metods 
beräkningsmodell. Beräkningsexemplen är baserade på data som kan anses representativa för 
det heterogena avfall som behandlas på Renovas kraftvärmeanläggning. 

 
Tabell 2. Jämförelse mellan metodernas kvantiteter 

 CEN/TS 15442 CEN/TR 15310-(1-5) Nordtest 

Minsta provkvantitet 940 kg 7,5 ton 1,7 m3 

Minsta inkrementkvantitet 520 kg 520 kg  

Antal inkrement 24 24 129 

Effektiv provkvantitet 12,5 ton 
(42 m3) 

12,5 ton 
(42 m3) 

(67 ton) 
223 m3 

 

Metoderna 15442 och 15310 ger olika minsta provkvantiteter och beror på formfaktorn (s). 
Beräkningen av minsta inkrementkvantitet för de båda metoderna, med samma 
förutsättningar, blir kvantiteten lika vilket innebär att med 24 inkrement blir den effektiva 

provkvantiteten densamma. I Nordtest beräknas kvantiteten i volym istället för massa och 
minsta inkrementkvantiteten beräknas ej, istället är det antalet inkrement som är föremål för 
beräkning, som multiplicerat med provkvantiteten ger den effektiva provkvantiteten som 
behövs provtas. Om densiteten uppskattas till ca 300 kg/m3 ger det en effektiv provkvantitet 
på ca 67 ton. 

                                                 

12 95 % av partiklarna är mindre än d95 
13 Metodbeskrivningen i RCRA är endast en fingervisning av vilken provkvantitet som behöver provtas - av 
denna anledning redovisas inte kvantiteten i tabellen. 
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2.5.6 Methods for laboratory sample preparation CEN/TS 15443  

Utöver förslag till hur provtagning ska utföras har också en specifikation för upparbetning till 
laboratorieprov tagits fram. Specifikationer beskriver bl.a. följande: 

- framtagning av upparbetningsplan, 
- metoder och utrustning för neddelning samt 
- metoder och utrustning för reduktion av partikelstorlek (malning etc). 

Syftet med denna specifikation är att beskriva metoder och riktlinjer för neddelning av provet 
på laboratoriet innan analys. Innan neddelning påbörjas skall följande undersökas: 

a) Minsta provkvantiteten som behövs för analys 
b) Den aktuella provvolymen (m0) 
c) Den nominella partikelstorleken (d95) 
d) Formfaktorn (s) 
e) Den nödvändiga reduktionen av provstorleken 
f) Vilka förbehandlingsmetoder som krävs med avseende på vad som skall analyseras 
 

Hur stor minsta provkvantiteten måste vara beräknas enligt Ekvation 9. 

3

2
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2

1
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Ekvation 9. Minsta provkvantitet efter partikelreducering. 

där 

• m1 -> is the sample size of sample to be reduced 
• m2 -> is the sample size of sample after reduction 
• s1 -> is the shape factor of sample to be reduced 
• s2 -> is the shape factor of sample after reduction 
• d1 -> is the nominal top size of sample to be reduced 
• d2 -> is the nominal top size of sample after reduction 

Inför varje ny partikelreducering av kvantiteten måste en ny formfaktor (s1) samt en nominell 
största partikelstorlek (d1) konstateras14 för att möjliggöra beräkningen av m2. Det finns två 
orsaker till varför en beräkning av massan måste genomföras före reduceringen av 
partikelstorleken:  

1) För att varje partikel som finns i aktuell kvantitet ska ha lika stor sannolikhet att ingå i 
den nya mindre kvantiteten krävs det att provet utgörs av en beräknad minsta massa 
(m2). 

2) Resultatet av beräkningen ska jämföras med den minsta massa som behövs för att 
kunna genomföra analysen. Den minsta massa som behövs vid en specifik analys 
nämns bl.a. i den tekniska specifikationen CEN/TR 15442 (Annex I). Som exempel 
behövs 1 gram för att bestämma det effektiva värmevärdet vilket därmed innebär att 
det vid en trippelanalys skulle behövas 3 gram.  

                                                 

14 Vid en efterföljande reducering av partikelstorleken används föregående reduceringsstegs s2, d2 som därmed 
blir de ”nya” s1, d1. 
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Detta betyder att det även om inte önskad (d2) har uppnåtts och (m2) har nått sin minimigräns, 
måste en fortsatt reducering av partikelstorleken ske med konstant massa. För icke-granulära 
material med en formfaktor som är mycket mindre än 1,0 behöver en korrigering utföras för 
den ändrade formfaktorn. Hur korrigeringen ska utföras är specificerat i CEN/TR 15443. 

Data som ingår i nedanstående exempel kan anses vara representativt för avfall som skickas 
från Renova till laboratoriet. 

Exempel 

m1 = 50 kg 
m2 = ? 
s1 = 0,125 
s2 = 1,015  
d1 = 300 mm 
d2 = 30 mm 

kg

d

d

s

s

m
m 4,0

3

2

1

2

1

1
2 ≥









⋅

≥  

Enligt ovanstående beräkning behöver laboratoriet en minsta provkvantitet på 0,4 kg för att 
genomföra efterföljande steg i en partikelreducering.  

                                                 

15 Då provet storleksreduceras 13 gånger och är icke granulärt, blir den korrigerade formfaktorn från tabell A.1 i 
15443 [14] s2 = 1,0, f0= 0,15 och formen ”mixed/average”. 
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3. Metod 

3.1 Kunskapsinsamling  

En litteraturstudie har utförts för att sammanställa kunskapsläget vad gäller provtagning av 
heterogent avfallsbränsle. Kunskapssammanställningen är baserad på Pierry Gy’s Theory of 
Sampling, befintliga tekniska rapporter, tekniska specifikationer samt manualer om hur 
provtagning i hög ska utföras på heterogent fast material. Material har i huvudsak insamlats 
på Internet med Google som sökmotor. 

3.2 Empirisk undersökning 

En empirisk undersökning kommer att utföras i projektet för att se hur väl de metoder som 
nämns i teorin lämpar sig för provtagning av heterogent avfallsbränsle ur avfallsbunker. En 
plockanalys kommer också att utföras på två av proven med Avfall Sveriges16 rapport 
2005:19 som utgångspunkt. Den empiriska undersökningen kommer att innefatta följande 
fyra delmoment: 

- Bränsleprovtagning 
- Neddelning 
- Provberedning i laboratoriet med val av kritiska parametrar 
- Plockanalys 

3.2.1 Bränsleprovtagning 

Ett prov kommer att bestå av ett förutbestämt antal inkrementer som tas ut från 
lagringsplatsen av avfallet. Uttagen av inkrement kommer inte att tas i en följd för respektive 
prov utan istället kommer uttag att ske kontinuerligt enligt ett bestämt provschema, med syfte 
att få uttagen jämnt fördelade under hela provtiden. Anledningen till att ett bestämt schema 
för uttag av inkrement används är för att säkerställa att dessa kan relateras till varandra. För 
att möjliggöra detta är det viktigt att inkrementen tas under samma tidsperiod och från samma 
bränsleparti. Om uttag av inkrement istället hade skett till ett prov åt gången hade följden 
kunnat bli att avfallets sammansättning, t.ex. fukthalt och materialtyp, förändrats pga. att 
uttaget inför varje nytt inkrement hade skett djupare ner i avfallshögen.  

3.2.2 Neddelning  

När ett laboratorieprov ska erhållas är det viktigt att den kvarvarande mängden från proven är 
densamma oavsett vilken kvantitet provet har vid uttaget, och för att uppnå detta kommer 
neddelning att behöva utföras olika många gånger för respektive prov. I detta projekt är 
utgångspunkten att det är lämpligast att använda sig av en manuell neddelningsmetod. 
Fördelen är att ingen speciell apparat behöver införskaffas men med nackdelen att 
provtagarens omdöme kan påverka neddelningen. På grund av sin enkelhet kommer 
metoderna koning/kvartering och kakmetoden att användas.  

                                                 

16 Tidigare RVF 
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3.2.3 Provberedning i laboratoriet  

Efter att ett prov på laboratoriet har fuktbestämts vilket sker genom att väga det inkomna 
fuktiga provet, därefter torkas provet i ett torkskåp för att sedan vägas igen. Viktskillnaden 
mellan det inkomna fuktiga provet och det sedan torra provet är den procentuella fukthalten. 
Efter bestämningen av fukthalten är nästa steg förbehandling vilket är att mala provet till en 
fin fraktion. Mängd och sort av avfallstyp som inte kan malas ned kommer att noteras för 
varje prov. Därefter kommer dessa prover neddelas, provberedas och analyseras efter 
föreskrivna standarder.  

3.2.4 Val av kritiska parametrar och analysmetoder 

I det här projektet beräknas det effektiva värmevärdet i varje prov. Följande parametrar är 
nödvändiga för att beräkna det effektiva värmevärdet: 

- Askhalt 
- Kol (C), väte (H), kväve (N), syre (O), svavel (S) 
- Fukt 
- Kalorimetriskt värmevärde 

Följande analysmetoder har använts: 

Total fukt: CEN/TS 14774-2 
Aska: modifierad SS 187171 
Svavel: CEN/TS 15289 (svavelanalysator) 
Kol, väte, kväve: CEN/TS 15104 
Värmevärde: CEN/TS 14918 (likvärdig med ISO 1928) 

Det finns två olika typer av värmevärden, kalorimetriskt och effektivt värmevärde. För att 
fastställa ett bränsles kalorimetriska värmevärde används en så kallad bombkalorimeter. 
Bestämningen kommer att gå till på följande sätt; efter att bränslet torkats, malts och vägts, 
förbränns provet fullständigt i en sluten stålbomb vilken omges av vatten. Efter förbränningen 
mäts temperaturstegringen i detta vatten för att få det kalorimetriska värmevärdet. Därefter 
beräknas det effektiva värmevärdet utifrån det kalorimetriska värmevärdet samt att en 
korrigering utförs av provets fukt-, svavel-, syre-, vätehalt. I förbränningssammanhang nämns 
det effektiva värmevärdet eftersom fukten normalt försvinner ut genom skorstenen.  

Även askhalten har en betydande inverkan på värmevärdet. En ökning av askhalten i bränslet 
ger en sänkning av värmevärdet med motsvarande procenttal. Askhalten beräknas genom 
kvoten av askans massa och torrsubstansens massa före förbränning.  

3.2.5 Plockanalys 

En enklare plockanalys kommer att utföras inom ramen för detta arbete. Plockanalysen ingår 
dels för att ge en uppfattning av de olika fraktionernas fördelning och variation i avfallets 
innehåll och dels för att undersöka repeterbarheten mellan två inkrement. Avfall Sverige har 
författat manualen 2005:19 [6] om hur en plockanalys ska utföras och vilka fraktioner avfallet 
ska delas in i. Plockanalysen som kommer att genomföras i detta projekt skiljer sig dock 
något från ovan nämnda manual. Avfallet kommer endast att delas in i primära fraktioner och 
den primära fraktionen ”övrigt oorganiskt” kommer att ersättas av ”hushållssopor i påsar”. 
Förslutna soppåsar kommer inte att öppnas utan istället klassificeras som ”hushållssopor i 
påsar” och avfall som inte kan klassificeras till någon bestämd fraktion kommer klassas till 
fraktionen övrigt. 



 43 

Avfallet kommer att sorteras i följande 10 fraktioner: 

- Hushållssopor i påsar 
- Bioavfall 
- Papper och kartong 
- Plast 
- Glas 
- Metall 
- Trä 
- Textil 
- Farligt avfall och elektronik 
- Övrigt (ej papper) 

När provets plockanalys är avslutad och respektive fraktion är vägd kommer fraktionerna åter 
att omblandas med varandra för att därefter ingå i bränsleprovtagningen.  
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4. Empirisk undersökning 

Första provtagningen utfördes den 14-15 oktober 2006 och bestod av fem prover (A, B1, B2, 
C1, C2) (Tabell 3) som var indelade i tre olika stora kvantiteter, varav den största utgjorde ett 
referensprov (A). Syftet med att skapa en referens var att se om de mindre provmängderna 
skiljde sig ifrån referensprovet i analysen. En andra provtagning utfördes den 17 februari 
2007 och denna bestod av ytterligare fyra C-prov vilka fick benämningen C3, C4, C5, C6, 
(Tabell 4). Provtagningen utfördes med syfte att undersöka om dessa provers resultat var 
jämförbara med första provtagningens resultat och även att fastställa upprepningsförmågan 
inom provtagningen.  

4.1 Kort beskrivning av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs 

Det inkommande avfallet tippas i en avfallsbunker som rymmer 22 000 m3 vilket är 
tillräckligt med avfallsbränsle för en veckas drift av samtliga tre ugnarna. 
Förbränningskapaciteten i de tre pannorna är för linje 1, 15 ton/h, och för linje 4 och 5, 22 
ton/h vardera. Avfallsbränslet består av 60 % hushållsavfall och 40 % verksamhetsavfall [16] 
och den totala mängden biobränsle i avfallet varierar mellan 75-85 %. Avfallet lyfts från 
bunkern med hjälp av gripklo som tar ca 4 ton per gång (ca 8 m3) till respektive ugns 
inmatningsficka för att sedan skjutas framåt och in i ugnen av en ”pusher” (Figur 13). På 
pannans botten finns en snedställd rörlig roster, som utgör pannans botten, som ser till att föra 
bränslet framåt och att det rörs om så förbränningen blir fullständig. Avfallet torkas, avgasas 
och slutförbränns till aska när den flyttas framåt genom eldstaden. Vid förbränningen 
förbrukas 5000m3 luft per ton avfall, luft som till största delen kommer från avfallsbunkern 
(primärluft). Alla luktämnen i avfallet förbränns vid en temperatur över 8500C. Primärluften 
förvärms, med 7 bars ånga, i en värmeväxlare från 200C till 1300C för att avfallet ska torka 
och därmed brinna bättre. Primärluften tillförs via vindboxar underifrån samt sekundärt via 
pannans väggar. Det som återstår efter förbränningen är slagg (aska) vilket faller ner i ett 
vattenfyllt tråg för att kylas ner för att sedan matas till slaggbunkern (Foto a). Slaggens vikt är 
ca 20 % av den ursprungliga vikten som matades in i ugnen och består mest av aska och icke 
brännbara material såsom järnskrot, metaller och glasrester [17]. 
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Figur 13. Skiss över avfallsbunkern respektive ångpannan på Renovas anläggning [17]. 

 

 
Foto a. Översiktsbild av slaggbunkern [17].  

4.2 Bränsleprovtagning av avfall vid Renova  

För att ett så representativt provmaterial som möjligt ska kunna uppnås krävs att provtagaren 
(läs traversföraren) har stor erfarenhet och kunskap om avfallsbränslet som finns i bunkern. 
Personen ifråga måste ha en god kännedom om vad som ”normalt” brukar finnas i 
lagringsplatsen och dessutom gäller det att få en bra omblandning av materialet. Det är även 
viktigt att inkrementen som tas från bunkern är representativa för vad som matas in i 
förbränningsprocessen. Detta innebar t.ex. att inte extremt stora, ej brännbara partiklar, ska 
inkluderas och att andra ej representativa mängder av t.ex. ren flis ska utgöra för stor del av 
inkrementet. Omblandningen görs genom att traversföraren tar avfallet som har tippats i 
avlastningsgropen med en gripklo som han sedan sprider ut till en ”limpa” på lagringsplatsen. 
Limpan erhölls genom att klon som tagit upp avfallet från tippgropen sakta öppnas under fart 
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över lagringsplatsen och på så sätt sprids avfallet ut relativt jämnt över lagringsplatsen (Foto 
b).  

 
Foto b. Översiktsbild över Renovas avfallsbunker [17]. 

När en del till ett prov (inkrement) skulle tas ut, ca två ton per gång, var det lämpligt att ta ett 
prov som var något större, ca 2,2-2,5 ton. Vikten erhölls genom avläsning av den våg som var 
inbyggd i klon. Därefter gjorde traversföraren en okulär besiktning av avfallet som fanns i 
gripklon för att se om detta såg representativ ut för avfallet i stort, d.v.s. om innehållet var 
”normalt” och inte innehöll några stora dominerade fraktioner. Traversföraren öppnade sedan 
gripklon så pass mycket att material föll av tills ca två ton återstod.  

Därefter lades material nedanför en tipport på en uppbyggd platå (Foto c) för att möjliggöra 
för en traktorgrävare att med en gripklo nå provvolymen (Foto d). För att maskinisten som 
körde traktorgrävaren skulle veta när han hade nått ner till den uppbyggda platån och inte 
skulle ta upp mer avfall lades ett lager med flis på toppen av denna platå. Maskinisten lade 
därefter provet i en container (Foto e, Foto f) för att sedan transportera detta till 
hammarkvarnen.  

”Limpa” 
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Foto c. Provet som har tagits ifrån bunken läggs på en 
uppbyggd platå nedanför en tipport. 

 
Foto d. Traktorgrävaren tar provmaterialet med 
gripklon från den uppbyggda platån. 

 
Foto e. Provet läggs i en container för att sedan 
transporteras till hammarkvarnen. 

 
Foto f. Provtagningsmaterial har placerats i en 
container. 

4.2.1 Provtagningsschema 

Ett förutbestämt antal inkrementer togs ur avfallsbunkern enligt ett bestämt schema (Tabell 3 
och Tabell 4). För att proverna skulle kunna relateras till varandra var det viktigt att de togs 
under samma tidsperiod och därmed härstammade från ”samma bränsleparti”. 

Platå 
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Tabell 3. Provtagningsschema för 14-15/10 2006. För att proverna skulle kunna relateras till varandra var det 

viktigt att de togs under samma tidsperiod för att säkerställa att de härstammade från ”samma bränsleparti”. 

Ett inkrement var på ca två ton och lades kontinuerligt på den uppbyggda platån istället för att inmatas i 

pannan.  

Lördag den 14 oktober    Söndag 15 oktober  

Inkrement A  
(ton) 

B1  
(ton) 

B2  
(ton) 

C1  
(ton) 

C2  
(ton) 

A  
(ton) 

B1  
(ton) 

B2  
(ton) 

C1  
(ton) 

C2  
(ton) 

1 2     2     
2  2     2    
3 2     2     
4   2     2   
5 2     2     
6    2     2  
7 2     2     
8  2     2    
9 2     2     

10   2     2   
11 2     2     
12 2     2     
13  2     2    
14 2     2     
15   2     2   
16 2     2     
17     2     2 
18 2     2     
19  2     2    
20 2     2     
21   2     2   
22 2     2     

Totalt 22,5 7,3 7,5 2,5 1,9 23,5 7,4 7,4 2,0 1,7 
Proverna delades upp i containrar innehållande ca 8 ton avfall styck. 

- A-provet var fördelat på 6 containrar, innehållande totalt 46 ton avfall 

- B1-provet var fördelat på 2 containrar, innehållande totalt 14,7 ton avfall 

- B2-provet var fördelat på 2 containrar, innehållande totalt 14,9 ton avfall 

- C1-provet var fördelat på 1 container, innehållande totalt 4,5 ton avfall 

- C2-provet var fördelat på 1 container, innehållande totalt 3,6 ton avfall  

Tabell 4. Provtagningsschema för 17/2 2007. Provtagningen utgjordes av fyra stycken prov med en vikt på fyra 

ton vardera. Ca två ton per inkrement lades kontinuerligt på den uppbyggda platån istället för inmatning till 

pannan. Målet med dessa prover var att jämföra dem med föregående provtagningsresultat samt att undersöka 

reproducerbarheten mellan de fyra proverna.  

Inkrement C3 
(ton) 

C4  
(ton) 

C5  
(ton) 

C6  
(ton) 

1 2    
2  2   
3   2  
4   2  
5    2 
6    2 
7 2    
8  2   

Totalt 3,8 3,9 4,2 3,7 

- C3 provet var fördelat på 1 container, innehållande totalt 3.8 ton avfall 

- C4 provet var fördelat på 1 container, innehållande totalt 3.9 ton avfall 

- C5 provet var fördelat på 1 container, innehållande totalt 4.2 ton avfall 

- C6 provet var fördelat på 1 container, innehållande totalt 3.7 ton avfall 
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4.2.2 Malning 

Innehållet i varje container maldes två gånger genom en hammarkvarn belägen i 
förbehandlingen på Renova (Foto g) och materialet sönderdelades till varierande storlekar 
beroende på materialtyp. Textila och metalliska material innebar mest problem att sönderdela 
till en mindre fragmentstorlek (Foto h). En finare sönderdelning av materialet hade lett till en 
bättre omblandning och dessutom hade neddelningen och uttaget av laboratorieprov 
underlättats om avfallet utgjorts av mindre beståndsdelar.  

 
Foto g. Innehållet från en container är på väg in i 
hammarkvarnen för sönderdelning. 

 
Foto h. Textila och metalliska material var det mest 
problematiska att sönderdela. 

4.2.3 Neddelning och uttag av laboratorieprov 

Det malda avfallet samlades upp i en container som sedan tippades på ett torrt och belagt 
underlag (Foto i) och grävmaskinisten spred ut högen i en kvadrat som helst skulle ha en jämn 
höjd över hela kvadraten. Neddelningen påbörjades därefter (Foto j, Foto k) genom att 
omkring hälften av högen togs bort vid varje neddelningssteg och beroende på provets initiala 
storlek neddelades det mellan 3-7 gånger (Tabell 5). Efter att neddelningen var klar togs 
laboratorieprov av avfallet i kvadraten med hjälp av en skyffel enligt kakmetoden. I 
möjligaste mån togs laboratorieproven så att hela kvadraten täcktes in i provtagningen. 

 
Foto i. Det färdiga materialet samlades upp i en 
container som sedan tippades på ett torrt och belagt 
underlag. 

 
Foto j. Innehållet fördelades därefter jämt i en kvadrat. 
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Tabell 5. De tre provstorlekarna neddelas i olika många steg för att uppnå en slutkvantitet som var densamma 
oavsett vilken kvantitet provet hade vid uttaget. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Foto k. Avfallet fördelades jämnt i ett tunt lager för att 
möjliggöra provtagning med spade. 

 
Foto l. Kvarvarande kvantitet (3 ton) efter tre 
neddelningar av den ursprungliga kvantiteten (23 ton) 
av referensprovet A. 

 

Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet för neddelning av respektive provkvantitet. 

Prov A: Med anledning av den stora mängden (46 ton ca 200 m3) behandlades A-provet 
inledningsvis som två delprover. Varje delprov av A utgjordes av tre containrar vardera med 
malt avfall på drygt 20 ton. Första delprovets tre containrars innehåll tömdes på golvet i 
tipphallen i tre strängar (Foto i). Innehållet i de tre strängarna fördelades därefter jämnt i en 
kvadrat (ca 10*10*0,5 m ) varefter provet delades ned till hälften. Neddelningen utfördes tre 
gånger tills en mängd på ca tre ton kvarstod (Foto l). Vid varje neddelning blandades den 
kvarvarande mängden avfall och spreds ut på en yta ca 10*10 meter. Samma procedur 
utfördes för den andra halvan av A-provet innehållande ytterligare dryga 20 ton avfall. De två 
högar som resulterat från neddelningen av delproven blandades därpå ihop för att tillsammans 
utgöra ett nytt A-prov. Det nya A-provet bestod av en kvantitet på sex ton vilket neddelades 
ytterligare fyra gånger (Tabell 5). Den kvarvarande mängden, ca 500 kg, fördelades därefter 
på en yta av ca 6*6 meter. Avfallet fördelades jämnt i ett tunt lager för att möjliggöra 
provtagning med spade (Foto k). Den slutgiltiga vikten på 52 kg fördelades sedermera i två 
tjocka sopsäckar innan det skickades till laboratoriet. 

Prov B1,2: Två upprepningar av B-provet utfördes, B1 och B2, på vardera 15 ton. Respektive 
prov var uppdelat i två containrar som omfattades av ca 7,5 ton styck. Samma metod för 
neddelning användes för B-proven som för A-provet med skillnaden att dessa prov inte 
behövdes behandlas som två delprov. Mängden jämnades ut till en kvadrat som därefter 
neddelades i 5 steg till en slutvolym av ca 500 kg (Tabell 5). Till laboratoriet skickades 49 kg 
respektive 50 kg. B1-provet skickades i 10 L plasthinkar med tättslutande lock medan B2-
provet förvarades i 2 tjocka sopsäckar. 

Antal neddelningssteg 
Prov 

Kvantitet 
(ton) 1 2 3 4 5 6 7 

A 23 
23 

11,5 
11,5 

6 
6 

3 
3  

3 1,5 0,75 0,5 

B 15 7,5 3,7 1,8 0,9 0,5   
C 4 2 1 0,5     

6 
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Prov C1-6: Varje C-prov utgjordes av en kvantitet på 4 ton och tog var sin container i 
anspråk. Samma neddelningsmetod användes för C-proven som för A-provet med skillnaden 
att dessa prov inte behövde behandlas som två delprov. Mängden jämnades ut till en kvadrat 
som därefter neddelades i 3 steg till en slutvolym av ca 500 kg (Tabell 5). Till laboratoriet 
skickades prov med följande vikter: C1=46 kg, C2=47 kg, C3=31,3 kg, C4=33,6 kg, C5=13,3 
kg, C6=24,4 kg. Prov C1 och C2 skickades till laboratoriet i 10 L plasthinkar med tättslutande 
lock, C3 förvarades i två tjocka plastpåsar, C4 lagrades i en tjock påse och 10 L plasthink med 
tättslutande lock, C5 och C6 förvarades i små plasthinkar. 

4.3 Genomförande på laboratoriet 

4.3.1 Torkning och utsortering 

Provmängden för varje prov fördelades jämnt på plåtar som därefter sattes in i torkskåpet och 
provet torkades enligt standarden för total fukt, CEN/TS 14774-2. Från varje plåt plockades 
därefter material som ej gick att mala i den aktuella kvarnen såsom textil, sten, metall och 
stora plastbitar bort från provet och sorterades i fraktionerna brännbart och ej brännbart. Vikt 
och materialsort noterades för varje plåt och för respektive fraktion. 

4.3.2 Malning och neddelning 

Resultat av det exempel som beräknades enligt den tidigare nämnda tekniska specifikationen 
CEN/TR 15443 (avsnitt 2.5.6) blev att massan minst måste vara 0,4 kg efter första 
reduceringen av partikelstorleken till 30 mm. Med detta som bakgrund utfördes sedan 
malning och neddelning.  

Hela A-provets provkvantitet maldes till en storlek av 30 mm. Provet kvarterades därefter och 
ca en ¼ maldes till en storlek av 5 mm. I andra och sista kvarteringen minskades mängden 
ytterligare med ca ¼ och en slutlig mängd på ca 1500 g (torrvikt) maldes därefter till 1 mm 
(Figur 14).  

I B(1-2)-respektive C(1-2)-provet utfördes inte kvarteringen som för A-provet. Precis som i A 
maldes hela mängden av respektive prov till 30 mm. För att undersöka betydelsen av 
provstorlekar innan provet maldes till en storlek av 5 mm, skapades två delprover i andra 
kvarteringen. Dessa delprov benämndes (a) och (b) där (a) bestod av ca ¼ medan (b) bestod 
av ca ½ mängden av det ursprungliga provets kvantitet. Provtagningen resulterade därmed i 8 
prover (B1a, B1b, B2a, B2b, C1a, C1b, C2a, C2b) som analyserades. I tredje kvarteringen 
minskades både (a) och (b) med ca ¼ vilket resulterade i att den slutgiltiga vikten för (a) blev 
ca 500 g (torrvikt) och för (b) ca 1000 g (torrvikt) innan de maldes till 1 mm (se Figur 14). 

För proverna C3-6, som generades i samband med andra provtagningstillfället, beslutades att 
proverna skulle följa samma neddelningsmodell som använts för A-provet, dvs. endast två 
neddelningar utfördes.  

Exakta mängder och utförandet för alla prover finns beskrivet i Bilaga 2.  
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Figur 14. Beskrivning av metod för hur proverna neddelades i laboratoriet. För prov A och C3-6 gjordes det två 

neddelningar medan för proven B1, B2, C1 och C2 gjordes det tre neddelningar. Anledningen att till dessa 

prover neddelades 3 gånger var att dela upp proven i delprover och undersöka varians och relevans av två olika 

stora provstorlekar. Provens material storleksreducerades tre gånger genom att malas på laboratoriet. 

4.3.3 Analys 

När materialen i provens var neddelat och malt till 1 mm kunde analysen påbörjas av de 
fastställda parametrarna, vilka tillsammans utgjorde det effektiva värmevärdet. Bakom varje 
bestämning fanns minst tre förbränningar i en bombkalorimeter som gjordes för att bestämma 
provernas effektiva värmevärde 

Prov A, C 3-6 Prov B & C (1-2) 

Malning 30mm Malning 30mm 

Malning 5 mm 

Malning 1 mm 
Malning 5 mm 

Malning 1 mm 

a b 
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4.4 Plockanalys 

I samband med bränsleprovtagningen på Renova den 17/2 2007 utfördes en enklare 
plockanalys som innefattade två C-prover. Varje C-prov bestod av två stycken inkrement á 
två ton. Istället för att lägga de två inkrementen i samma container lades de i var sin varefter 
den ena containern flyttades till en annan del av anläggningen där plockanalysen utfördes. 
Inkrementet tippades av varefter sorteringen av fraktioner påbörjades. ”Stora partiklar” såsom 
hushållspåsar, större fragment av trä, tyg, glas, plast och metall sorterades och lades i 
papperssäckar som var märkta med respektive fraktionsnamn. För att underlätta åtkomsten av 
material användes en traktorgrävare som var utrustad med en gripklo med vars hjälp högen 
kunde spridas ut något. Plockanalysen pågick tills de ”större partiklarna” i högen hade blivit 
utsorterade till sina respektive fraktioner och det som återstod var en blandning av diverse 
”mindre partiklar” och bioavfall. När bara dessa ”mindre partiklar” återstod konstaterades att 
det skulle bli väldigt tidskrävande att sortera dessa vilket resulterade i beslutet att ett antal 
slumpmässiga prov skulle tas med en skyffel från den kvarliggande högen och läggas på ett 
bord för sortering. Vikten som erhölls från plockanalysen för respektive fraktion av ”mindre 
partiklar” användes för att beräkna den procentuella fördelningen av respektive fraktion i det 
kvarliggande provet på golvet. Den procentuella fördelningen kunde sedan i sin tur användas 
för att beräkna viktfördelningen i det totala provet (Tabell 6). Det gjordes på följande sätt: 

1) Efter att de slumpmässiga inkrementen hade sorterats vägdes säckarna för respektive 
fraktion innehållande ”mindre partiklar” och vikten antecknades (kolumn 2, 1:a raden 
för resp. fraktion).  

2) För att få den procentuella fördelningen summerades vikten för respektive fraktion 
innehållande de ”mindre partiklarna” och därefter dividerades varje fraktions vikt med 
summan som erhölls (kolumn 2). Procenttalet blev därmed känt för respektive fraktion 
(kolumn 2, 2:a raden för resp. fraktion). 

3) För att möjliggöra nästa beräkning var det nödvändigt att ha kännedom om provvikten 
som låg kvar på golvet och vikten erhölls genom att subtrahera fraktionerna som 
innehöll de ”större partiklarna” från den totala vikten (kolumn 1). 

4) Den procentuella fördelningen för respektive fraktion multiplicerades sedan med den 
nu kända vikten på den kvarliggande delen av provet vilket gav vikten för respektive 
fraktion i provet (kolumn 2, 3:e raden för respektive fraktion). Därefter summerades 
vikten i kolumn 1 och den framräknade vikten i kolumn 2 för respektive fraktion 
vilket gav den totala vikten för varje fraktion. 
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Tabell 6. Vikt och fördelning för respektive plockanalys. 

Fraktion 
C3 

Kolumn 1 Kolumn 26) 
 

C4 
Kolumn 1 Kolumn 26)  

Hushållssopor i 
påsar 

475,2 kg 
12,2 kg  
19,0 % 
144,6 kg 

397,5 kg 
4,6 kg 
11,8 % 
136,1 kg 

Bioavfall 19,3 kg 
20,1 kg2) 
31,4 % 
239,0 kg 

2,4 kg 
9,7 kg2) 
24,8 % 
286,1 kg 

Papper & kartong 155,2 kg 
8,7 kg 
13,6 % 
103,5 kg 

112,3 kg 
9,9 kg 
25,3 % 
291,9 kg 

Plast 114,0 kg 
5,0 kg 
7,8 % 
59,4 kg 

81,6 kg 
5,5 kg 
14,1 % 
162,7 kg 

Glas 8,1 kg 
0,6 kg 
0,9 % 
6,8 kg 

6,6 kg 
1,0 kg 
2,6 % 
30 kg 

Metall 22,8 kg 
1,7 kg 
2,7 % 
20,5 kg 

15,1 kg 
0,1 kg 
0,3 % 
3,5 kg 

Trä 94,4 kg 
9,1 kg 
14,2 % 
108,1 kg 

51,1 kg 
5,2 kg 
13,3 % 
153,4 kg 

Tyg 28,7 kg 
1,9 kg 
3,0 % 
22,8 kg 

41,4 kg3) 
1,3 kg 
3,3 % 
38,1 kg 

Farligt avfall 
& elektronik 

1,3 kg 
1,0 kg 
1,6 % 
12,2 kg 

8,0 kg 
0,0 kg5) 
0 % 
0 kg 

Övrigt (ej papper) 39,9 kg1) 
3,8 kg  
5,9 % 
44,9 kg 

30,4 kg4) 
1,8 kg 
4,6 % 
53,1 kg 

Summa: 
Total vikt: 
Kvar på golvet: 

959 kg 
1720 kg 
761 kg  

64 kg 746 kg 
1900 kg 
1154 kg 

39 kg 

1) 7 kg madrass + 14 kg däck med fälg, ej till kross, togs bort 

2) Smått ”bös” som var på bordet, beståendes av biomaterial 

3) Stor matta är inkluderad i vikten 

4) Stor matta gick ej att mala, bestående av både plast och tyg 

5) Endast säckens vikt = tom. Vikten på en tom säck var 0,04 kg vilken var inräknad i de angivna vikterna. 

Säckens vikt hade i förhållande till sitt innehåll i de flesta fall en liten procentuell påverkan. Fallet där 

säckens vikt hade den största inverkan var i prov C4 (kolumn 2), farligt avfall och elektronik. Där var det 

endast en sladd i säcken vilket, enligt vågens mätonoggranhet, gav resultatet att säcken var tom. Således 

sattes denna till noll.  

6) Prov C3 utgjordes av den mängd avfall som erhållits genom tio slumpvist gjorda skyffeltag från provhögen 

medan prov C4 utgjordes av 14 slumpvist gjorda skyffeltag från provhögen. Proven sorterades sedan. 

Anledningen till att det togs 14 stickprov i C4 var för att få en större provmängd då volymen efter tio uttag 

från högen i jämförelse med C3 ansågs vara betydligt mindre. 
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5. Utvärdering 

5.1 Diskussion provtagningsplan 

• Bias 

För de olika stora provkvantiteterna (A, B, C) användes samma metod och samma population 
med den enda skillnaden att antalet inkrement reducerades från prov A till C. Proven borde 
därför ge samma resultat men med en större spridning för C som hade färre inkrement. Med 
detta resonemang som bakgrund anses bias vara noll.  

• Val av provtagningsstrategi och provpunkternas placering 

Den provtagningsstrategi som valdes för uttag av inkrement ur bunkern var 
bedömningsbaserad. Att denna strategi valdes berodde dels på att alla partiklar inte var 
tillgängliga för uttag (lika stor sannolikhet) och dels på att ingen slumptalstabell för var i 
bunkern inkrementen skulle tas användes, dvs. var provtagningspunkterna skulle placeras. 
Den bedömningsbaserade provtagningsstrategin kan därmed även sägas innefatta en 
sannolikhetsbaserad infallsvinkel. Grunden för detta antagande är att det hela tiden utfördes 
en omblandning i bunkern vilket gjorde att partiklarna hamnade slumpmässigt i bunkerns 
uppbyggda ”avfallslimpa”, vilken traversföraren sedan tog inkrementen ifrån. Vid uttaget 
gjordes även en okulärbesiktning av traversföraren där inkrementet som var i klon bedömdes 
vara representativt eller inte för avfallsbunkern i stort.  

De inkrement som togs för att utgöra ett laboratorieprov utfördes inte exakt efter 
sannolikhetsbaserade metod. I projektet användes som utgångspunkt, i det närmaste, metoden 
”systematisk slumpmässighet” med undantaget att slumptalstabeller ej användes. I och med 
detta smög en viss grad av bedömning/påverkan in i provtagningen, dvs. vad provtagaren 
ansåg vara ett representativt innehåll i varje inkrement (skyffeltag). Enligt teorin kan dock en 
bedömningsbaserad metod vara till en fördel, om provtagaren har rätt kunskap, då den är 
kostnadseffektiv. Det negativa med att istället använda sig av en exakt sannolikhetsbaserad 
metod är t.ex. risken att en stor partikel kommer med i ett inkrement för att sedan utgöra en 
stor kvantitet (och inte är representativ för avfallshögen i stort) av det totala laboratorieprovet. 
Det här skulle få till följd att resultatet av provet blev missvisande. Detta tydliggör ytterligare 
lämpligheten att använda sig av en bedömningsbaserad metod med inslag av systematisk 
provtagning.  

Eftersom uttagen av inkrementen inte gjordes efter ”reglerna” för sannolikhetsbaserad metod 
kan en rättvis statistisk utvärdering egentligen inte utföras då alla partiklar inte hade samma 
sannolikhet att ingå i provet. Detta till trots har en statistisk analys ändå utförts (se avsnitt 5.2 
nedan) för att ge en indikation om provtagningens precision. 

• Val av metod, antal prov och kvantitet 

Ingen av de metoderna som beskrivits i teorin låg egentligen till grund för hur mycket som 
togs ut för respektive provkvantitet vid provtagningen på Renova. Emellertid användes 
metodernas rekommenderade planeringssteg som referens för hur en provtagning skulle 
utföras. Metoderna är snarlika då de alla grundar sig på P. Gy’s TOS. 

Vid provtagning på Renovas anläggning gjordes bedömningen att två ton var en lämplig 
kvantitet för att få med det finpartikulära men ändå hålla inkrementet så litet som möjligt 
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(jämfört med de teorigrundade beräkningarna av lämpliga kvantiteter som redovisas i Tabell 
2). Att just kvantiteten två ton valdes berodde i huvudsak på klons utformning i 
avfallsbunkern. Ovanstående resonemang tillsammans med att det skulle tas ett inkrement 
varje timme för referensprovet, dvs. ≥ 24 stycken (enligt metod 15442), innebar att (A) 
provets kvantitet blev ca 48 ton. Detta betyder att ingen av beräkningarna av kvantitet enligt 
de i teorin nämnda metoderna stämde särskilt bra överens med den verkliga kvantiteten. 
Enligt metoderna 15442 och 15310 skulle referensprovet ha kunnat innefatta en mindre 
kvantitet, ca 1 ton per inkrement, men utifrån ovanstående tankegång, att det skulle vara en 
risk att tappa det finpartikulära materialet, ansågs mängden vara för liten. Nordtests 
framräknade kvantitet hade varit bättre men istället hade då en onödigt stor kvantitet hanterats 
i de olika momenten. 

• Val av provtagningsteknik och provtagningsutrustning 

Provtagningsredskapens utformning enligt metodernas beskrivningar är att öppningen 
åtminstone ska vara 2,5-3 ggr större än den nominella största styckesstorleken (d95) för att 
inga partiklar ska exkluderas. Vid uttag av inkrement ur bunkern uppfylldes detta krav av 
provtagningsredskapet som var klon. Vad gäller de laboratorieprov som togs ut manuellt 
användes en skyffel för uttag av inkrement. Skyffelns öppning var klart mindre än vissa 
partiklar vilket innebar att deras möjligheter att komma med i uttaget minskade. Detta kunde 
dock åtgärdas genom att partikeln togs med händerna för att på så sätt inkluderas i provet. Ett 
manuellt provtagningsredskap som utformas för att uppfylla kravet på minsta öppning skulle, 
när det gäller avfall, få till följd att redskapet blir stort och icke hanterbart.  

• Förbehandling 

Vid förbehandlingen på Renova blev partikelförminskningen inte påtaglig efter behandling i 
hammarkvarnen, dock blev förslutna hushållspåsar söndertrasade och materialet något mer 
omblandat vilket enligt teorin minskar provtagningsfelet något. Med en annan utrustning hade 
det eventuellt varit möjligt att få en bättre partikelförminskning vilket hade resulterat i en 
bättre homogenisering.  

Förbehandlingen på laboratoriet utfördes genom malning/krossning med hjälp av en kvarn. 
Damm och material som hamnade på golvet vid förbehandlingen borde ha sopats upp och 
inkluderats i provet, vilket inte gjordes.  

I de metoderna som omnämns i teorin beskrivs att förbehandlingsmaskinens öppning ska vara 
2,5-3 ggr större än den nominella största styckesstorleken (d95), vilket stämde in på kvarnen 
på Renova men inte på den kvarn som användes på laboratoriet. Det observerades dock att om 
en partikel var för stor för maskinens öppning eller inte, kunde vara en subjektiv bedömning. 
Denna observation gjordes i samband med att formföränderliga material såsom mjukplast och 
papper skulle malas. Material som var omöjligt att mala eller partiklar som var för stora för 
kvarnens öppning och som ej gick att riva sönder med händerna lades åt sidan för att sedan 
noteras som antingen brännbart eller icke brännbart. 
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• Neddelningsmetod 

Vid neddelningen på Renova användes en egen metod som inte finns omnämnd i någon teori, 
vilken var en ”halveringsmetod” för att ur den initiala kvantiteten få en önskad kvantitet. En 
bedömning gjordes kring att ”halveringsmetoden” inte borde påverka provet på något negativt 
sätt och att det var en bra metod att använda för att rationalisera neddelningen av stora 
kvantiteter. Vid uttag av laboratorieprov på Renova användes kakmetoden vilken ansågs vara 
en enkel metod som dessutom möjliggjorde att inkrement som täckte in hela 
”provtagningkvadraten” togs.  

På laboratoriet användes koning och kvarteringsmetoden som är en enkel metod men som 
enligt teorin innebär en något högre osäkerhet jämfört med andra metoder. Alternativa 
neddelningsmetoder som har en lägre osäkerhet borde ha undersökts för att eventuellt istället 
ha använts på laboratoriet, både vad det gäller manuella metoder och metoder med 
apparatteknik. 

• Repeterbarhet ”hur stor provkvantitet måste tas från ett heterogent fast bränsle 
för att det ska anses vara representativt”. 

Repeterbarheten av provtagningen ansågs vara möjlig att uppnå då varje prov följde samma 
provtagningsmetod, oberoende av vilken provkvantitet som togs ut. Ett representativt prov 
förutsätter att alla partiklar/fragment har samma sannolikhet att bli uttagna. Problemet med 
uttag från bunker/hög är att alla partiklar inte har samma sannolikhet att bli uttagna. För att 
partiklarna skulle få samma sannolikhet att bli uttagna hade en borrkärna behövt användas för 
uttag av prov från avfallshögen, både vertikalt och horisontellt. Att med hjälp av en borrkärna 
utföra en horisontell provtagning får anses vara en omöjlighet vilket försvarar valet av en 
”mindre exakt” metod för uttag av prov. 

5.2 Diskussion tabellresultat 

Följande tabeller redovisar resultaten från karakteriseringen av respektive prov. Data från 
invägning, analys och plockanalys redovisas i enskilda tabeller.  

Tabell 7. Resultat från invägning, torkning och bortsortering av proverna. 

Prov  A B1(a+b) B2(a+b) C1(a+b) C2(a+b) C3 C4 C5 C6 

Totalt vikt (inlämnings.tillst.) 51,8 49,1 50 46,5 47,1 31,3 33,6 13,3 27,4 
                    
Totalt vikt (torrt prov) 35,3 27,1 33,3 31,4 33,4 21,9 21,2 8,8 19,1 
                    
Borttaget (kg) 5,4 3,8 2,6 5,1 4,4 3,5 2,8 1,4 3,3 
                    
Borttaget (vikt-%, torrt prov) 15% 14% 8% 16% 13% 16% 13% 16% 17% 

Borttaget (brännbart) 74% 81% 78% 67% 76% 51% 50% 50% 50% 
Borttaget (ej brännbart) 26% 19% 22% 33% 24% 49% 50% 50% 50% 
 

• Total vikt i inlämningstillstånd 

Notera att vikten för C5 blev signifikant lägre (13,3 kg) än övriga prov och att även vikten för 
C3, C4 och C6 blev lägre (ca 30 kg) än den tilltänkta vikten på 50 kg. Något som kan 
observeras i de diagram som följer i detta kapitel, är att för de prover som hade betydligt lägre 
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vikt än 50 kg, var det bara den minsta provkvantiteten, C5, som skiljer sig markant i vissa 
avseende från referensprovet A. 

• Borttaget material 

Efter torkning av hela provmängden plockades därefter ej malbara material såsom textil, stora 
och hårda plastbitar (brännbart), sten och metall (ej brännbart) manuellt bort från provet och 
vikt och materialsort noterades för varje plåt. Den absoluta vikten av bortplockat material i 
varje prov understeg 5 kg förutom i referensproven A och C1. I Tabell 7 anges andelen 
bortplockat material som vikt-% av torrt prov samt fördelning mellan brännbart och ej 
brännbart material. Andelen brännbart material dominerar i vikt över det ej brännbara 
materialet vilket antyder att bortplockning av material kan orsaka att det faktiska värmevärdet 
i bränslet i realiteten är högre. Det bör noteras att tyg i avfallet ofta binder fukt vilket i så fall 
minskar denna effekt något. Ett eventuellt avvikande uppmätt värmevärde i provet pga. det 
bortplockade materialet är dock troligtvis inte avgörande för noggrannheten på resultatet. Det 
är dock av stor vikt att mängder och sort av det bortplockade materialet anges för att 
beställaren skall få fullständig information om sammansättningen på avfallet och därmed 
kunna förstå dess påverkan på förbränningsprocessen. 

Provet B2 har en något lägre andel bortsorterat material (8 %) än de övriga proven som ligger 
runt 15 %. I proverna C4-C6 var det svårare att sortera ut material som inte gick att mala då 
detta hade klibbat sig fast i annat material. I proverna C4, C5, och C6 har inte materialen tyg 
+ plast och metall + sten/glas separerats pga. misstag. Istället slogs dessa material samman 
och vägdes som ”borttaget”. I efterhand gjordes en uppskattning av fördelningen för proven 
C4-6 och det konstaterades att fördelningen var ungefär densamma som för prov C3, dvs. ca 
50-50. Den borttagna mängden utgjorde dock en mindre kvantitet av den totala vikten och 
innebar ingen större påverkan på resultaten av de värden som redovisas i laboratorieanalysen 
nedan. För övriga prov är fördelningen beräknad.  
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• Rådata från laboratorieanalys 

Tabell 8 och Tabell 9 innehåller rådata från laboratorieanalysen. Fukthaltbestämningen för 
B1, B2, C1 samt C2 utfördes innan indelningen av (a) och (b) och därmed uppvisar dessa 
prov samma fukthalt (Tabell 8). Analysresultaten redovisas både för vått (inlämningstillstånd) 
och torrt prov. 

Tabell 8. Antalet bränningar, fukt, halten av aska, kalorimetriska värmevärdet och det effektiva värmevärdet för 
varje prov. Alla procent angivelser är redovisade i viktprocent samt delar av resultatet är angivet både i torrt och 
vått prov.  
  Antal Fukt Aska Eff.v.v Eff.v.v 

 värmevärdes- (%) (%) (MJ/kg) (MJ/kg) 

Prov bestämningar   Torrt Vått ± Std. av. Torrt ± Std. av. 

A 3 31,8 23,1 11,14 0,14 17,49 0,21 
B1a 3 44,8 19,6 8,51 0,15 17,39 0,26 
B1b 5 44,8 22,2 8,34 0,32 17,08 0,58 
B2a 3 33,4 20,8 10,55 0,17 17,08 0,25 
B2b 3 33,4 20,8 10,73 0,27 17,35 0,41 
C1a 4 32,4 20,7 10,43 0,07 16,60 0,11 
C1b 4 32,4 23,4 10,63 0,23 16,90 0,34 
C2a 3 29,0 19,0 11,81 0,13 17,64 0,18 
C2b 3 29,0 17,1 11,61 0,26 17,37 0,37 
C3 6 30,2 24,0 11,41 0,38 17,40 0,54 
C4 4 36,9 22,7 10,75 0,12 18,47 0,19 
C5 3 33,5 36,4 9,21 0,29 15,09 0,43 
C6 3 30,4 27,8 11,19 0,14 17,15 0,2 

 

 
Tabell 9.  Svavel, kol och väte redovisat både för vått och torrt prov i viktprocent. 

 S S C C H H 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Prov Vått Torrt Vått Torrt Vått Torrt 

A 0,26 0,38 29,2 42,8 7,3 5,6 
B1a 0,19 0,34 24,3 44,0 8,0 5,5 
B1b 0,20 0,37 22,7 41,2 7,8 5,1 
B2a 0,24 0,37 29,3 44,1 7,4 5,6 
B2b 0,24 0,36 28,8 43,3 7,4 5,5 
C1a 0,24 0,35 29,6 43,9 7,3 5,5 
C1b 0,22 0,33 29,0 43,0 7,3 5,4 
C2a 0,16 0,22 31,4 44,2 7,2 5,6 
C2b 0,14 0,20 32,0 45,1 7,1 5,5 
C3 0,23 0,33 30,6 43,8 7,4 5,9 
C4 0,22 0,35 28,6 45,3 7,9 6,0 
C5 0,18 0,27 25,8 38,8 7,1 5,1 
C6 0,40 0,57 29,1 41,8 7,1 5,4 

 

• Uppvisar de två olika laboratorieprovkvantiterna (a, b) en signifikant skillnad? 

Vid provberedning på laboratoriet storleksreduceras hela provmängden genom att den maldes 
till 30 mm för att sedan neddelas till mindre delprover för vidare analys. Storleksreducering 
av stora provmängder är en tidskrävande process och om den kan kortas ned utan försämring 
av resultatet har det en positiv effekt på leveranstid och arbetskostnader. För att undersöka 
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betydelsen av provstorlekar innan provet maldes en andra gång till en storlek av 5 mm 
skapades två delprover i andra kvarteringen på proverna B1, B2, C1 och C2. Dessa delprov 
har benämningen (a) och (b) i Tabell 8 ovan. En jämförelse av resultaten visar inte på någon 
signifikant skillnad mellan de två provmängderna (a) och (b) inom varje prov. En något bättre 
överensstämmelse erhölls dock mellan referensprovet A och proverna med den större 
provkvantiteten (b) för det effektiva värmevärdet i vått respektive torrt tillstånd och en något 
svagare korrelation gällande askhalt medan svavelhalten var i (a)-provernas favör.  

Resultaten av denna utvärdering visar att om arbetet utförs enligt metoder som ger en god 
omblandning (såsom grovmalning och kvartering) av hela provet kan en mindre del av provet 
användas för vidare storleksreducering och slutlig analys utan att kvalitén på analysresultatet 
försämras nämnvärt.  

• Betydelse av provkvantiteten på inskickade laboratorieprov för resultatet? 
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Figur 15. Relationen mellan vikten av vått prov och uppmätta effektiva värmevärdet vått prov. Referensprovet A 
är i figuren angivet som en gul punkt.  

Laboratorieprovkvantiteterna från den första och andra provtagningen varierade mellan 30 till 
50 kg och uppvisade inte någon större olikhet i uppmätt effektivt värmevärde på vått prov 
(Figur 15). Ett av laboratorieproven (C5) från den andra provtagningen bestod av en 
provkvantitet på endast 13,3 kg. Detta prov uppvisade ett ansenligt lägre värmevärde, vilket 
styrdes av provets betydligt högre askhalt (Tabell 8 och Figur 15 ovan). Anledning till den 
högre askhalten var troligen att andelen inert material, som grus och sten, var högre i detta 
prov. En förklaring till den högre andelen kan vara att detta prov var det första provet som 
neddelades vid det andra provtagningstillfället och att golvytan inte var tillräckligt ren. En 
annan anledning kan vara att andelen inkrement tagna från finfraktionen av provet blev fler 
eftersom det totala antalet inkrement (spadtag) var färre. Att ett färre antal inkrement från 
prov C5 togs berodde på ett misstag i kommunikationen och resulterade i en mindre total 
provkvantitet. Detta var dock inte ett försök att undersöka betydelsen av den kvantitet på 
provet som skickas till laboratoriet. Om denna fråga skulle ha undersökts systematiskt skulle 
den betydligt lägre provkvantiteten ha erhållits med lika antal inkrement som alla andra prov. 
Resultatet från prov C5 utesluts således från kommande utvärderingar pga. att provtagningen 
inte har utförts på ett jämförbart sätt. Dock kommer provets resultat att visas som en grå 
stapel i följande diagram för att visa resultatet av C5, detta trots att kvantiteten var signifikant 
lägre än övriga provers kvantitet. 
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• Vilken inverkan har provkvantiteten på provresultatets kvalité? 
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Figur 16. Fukthalten i viktprocent för de olika proverna. Fukthalten bestämdes innan B1 till C2 delades upp i två 
parallella prov. De olika provtagningskvantiteterna markeras med olikfärgade staplar. 

Innan neddelningen utfördes för respektive prov utfördes en fukthaltsbestämning på hela 
provvolymen och därför redovisas (a) och (b) som ett prov. Spridningen mellan de olika 
proverna redovisas i Figur 16. Variationen i fukthalten mellan alla B- och C-prover, med 
undantag för prov B1, var ej påtaglig utan låg hela tiden mellan 29,0 till 36,9 %. En variation 
som motsvarar en standardavvikelse på endast 2,7. Trots att andra provtagningen 
genomfördes 4 månader senare var fukthalten hos proverna C3, C4 och C6 påtagligt lik första 
provtillfället. 
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o Askhalten 
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Figur 17. Askhalten för respektive prov med standardavvikelser. De olika provtagningskvantiteterna markeras 
med olikfärgade staplar. 

Prover från andra provtagningstillfället (C3, C4 och C6) hade en generellt högre askhalt 
jämfört med övriga prov. Askhaltens medelvärde för alla B- och C-prover var 21,6 % ± en 
standaravvikelse på 2,9. Detta gav en CV på 13 % vilket visar att askhaltens variation var 
relativt lika mellan proverna. Fyra av proverna (B1b, C1b, C3 och C4) uppvisade ett 
medelvärde innanför den uppmätta variationen för referensprovet A (Figur 17).  

o Effektiva värmevärdet på torrt prov 
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Figur 18. Effektiva värmevärdet i torrt prov för de olika proverna. De olika provtagningskvantiteterna 
markeras med olikfärgade staplar. 

För att bestämma det effektiva värmevärdet erfordrade respektive prov olika antal 
värmevärdesbestämningar i en bombkalorimeter och antalet avgjordes av spridningen 
(standardavvikelsen) mellan dessa bestämningar (Tabell 8 ovan och Figur 18). Det var endast 
3 av 11 prov som inte hade någon del av sin högsta eller lägst standardavvikelse inom gränsen 
för A-provets standardavvikelse, C1a, C1b och C4. De prover som var mest lika 
referensprovet i medelvärde och standardavvikelse var, något överraskande, två av de mindre 
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C-proven, C2a och C6. Detta ger en indikation på att den mindre kvantiteten på 4 ton ger en 
lika god återspegling av referensprovet som proven på 15 ton.  

Ett medelvärde för alla B- och C-prover resulterar i ett värde på 17,32 MJ/kg ± en 
standardavvikelse på 0,47, vilket motsvarar en CV på 3 %. Det effektiva värmevärdet 
beräknat för torrt prov uppvisade en god överensstämmelse med referensprovets värde på 
17,49 MJ/kg (Figur 18). 

o Effektiva värmevärdet på vått prov 
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Figur 19. Effektivt värmevärde för vått prov (inlämningstillstånd). De olika provtagningskvantiteterna markeras 
med olikfärgade staplar. 

Det effektiva värmevärdet beräknat vid inlämningstillstånd (vått prov) för de olika proverna 
uppvisade inte en lika samstämmig bild eftersom skillnaden av fuktinnehållet i provet hade 
stor betydelse (Figur 19). Som tidigare nämnts avvek prov B1 från de andra eftersom dess 
fukthalt var påtagligt högre än alla andra prover. Det beräknade medelvärdet av det effektiva 
värmevärdet på vått prov för alla B och C proverna var 10,54 MJ/kg +/- en standardavvikelse 
på 1,1 vilket motsvarar CV på 11 %. För att åskådliggöra skillnaden mellan B- och C-prover 
grupperades proverna enligt följande: grupp1: B1a -> B2b, grupp2: C1a -> C2b och grupp3: 
C3 -> C6.  
 
Grupp1: medelvärde 9,53 MJ/kg +/- 1,28 vilket gav en CV på 13 %.  
Grupp2: medelvärde 11,12 MJ/kg +/- 0,69 vilket gav en CV på 6 %. 
Grupp3: medelvärde 11,12 MJ/kg +/- 0,13 vilket gav en CV på 1 %. 
 
Vid en jämförelse av gruppernas medelvärde med referensprovets värde, som var 11,14 
MJ/kg, tydliggörs det att den mindre kvantiteten gav en bättre återspegling än B-provet. 
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o Svavelhalten på vått prov 
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Figur 20. Andelen svavel angivet i vikt -% vid inlämningstillstånd (vått prov) för alla proven. De olika 
provtagningskvantiteterna markeras med olikfärgade staplar. 

Mängden svavel i de olika proven varierade från 0,14 till 0,40 vikt -% i de olika proverna. 
Svavel är direkt kopplat till innehållet av specifika produkter såsom gips, gummi och läder. 
Den stora variationen mellan proverna kan således indikera att svavelhalten skiljde sig åt i de 
olika proverna (Figur 20). Det beräknade medelvärdet av svavelhalten på inlämningstillstånd 
för alla B och C proverna var 0,23 vikt-% +/- en standardavvikelse på 0,07 vilket motsvarade 
en CV på 30 %. 

• Normalisering av effektiva värmevärdet och svavelhalten i inlämningstillstånd 
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Figur 21. Normalisering av det uppmätta effektiva värmevärdet och svavelhalten i alla prover mot 
referensprovet A. Referensprovet är markerat med en randig stapel medan proverna B och C är markerade med 
gul- respektive blånyanserade staplar. En skillnad på 10 % från A provet representeras av de två diagonala 
linjerna.  

En normalisering av det uppmätta effektiva värmevärdet samt svavel vid inlämningstillstånd 
för alla prov gentemot referensprovet A utfördes för att tydliggöra de skillnader och likheter 
som fanns. I Figur 21 redovisas referensprovet som 1 och det är markerat med en randig 
stapel. De två olika provstorlekarna, B och C, är märkta med röd - respektive blånyanserade 
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staplar. Två horisontala linjer, placerade 5 % -enheter ovan och under referensvärdet 1,0, och 
visar på en avvikelse på 10 %.  

För B-provernas effektiva värmevärde skiljde sig B1 markant från referensprovet eftersom 
den initiala fukthalten i detta prov var avsevärt högre jämfört med referensen. Alla C-prover 
var inom de diagonala linjerna, utom C1a och C2a, vilka låg precis under respektive precis 
över 10 % -gränsen. Resultaten uppvisade en likhet mellan de 12 olika proverna vilket 
indikerar att en liten provmängd (C prov = 4 ton) uppvisar liknande resultat som ett stort och 
komplicerat prov A (~45 ton). 

För svavelhalten låg inget prov inom 10 % avvikelsen från referensprovet vilket visar att det 
effektiva värmevärdet är en ”trubbigare” parameter jämfört med svavelhalten. Anledningen 
till större variationer i svavelresultaten kan vara att innehållet av kol i dessa prov var mer 
jämnt fördelat i avfallet (det mesta av avfallet innehåller kol) medan svavelhalten stod i direkt 
proportion till mängden avfallsprodukter innehållandes svavel som kan ha varierat. 

• Hur bra återspeglar A-provet bunkern? 

För att undersöka hur ett stort prov i storlek med A-provet avspeglar avfallsbunkerns innehåll 
med 1000-tals ton gjordes ett fiktivt referensprov till A. Detta fiktiva prov bestod av proven 
B1, B2, C1 samt C2 som tillsammans hade en kvantitet på 40 ton i jämförelse med A-provets 
46 ton. Det fiktiva provets medelvärde blev 17,21 MJ/kg jämfört med 17,49 MJ/kg för A-
provet. Standaravvikelsen var 0,2 vilket gav en CV på 1 % och visade att de två proven var 
lika vad gäller det effektiva värmevärdet. Utifrån detta kan A-provet sägas utgöra en god 
återspegling av avfallsbunkerns innehåll, men det bör beaktas att A-proven endast utgörs av 
två stycken (det riktiga och fiktiva) vilket kan ge upphov till en missvisande bild av 
avvikelsen.  
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• Hur stora är felkällorna i respektive steg av det totala felet? 

Figur 22. Beskrivning av stegens uppdelning från Figur 23. Genomförandet var detsamma för proven B1, C1 
och C2. 

Variansanalys, ANOVA17 (analys of variance), är ett effektivt hjälpmedel för att åskådliggöra 
med hur mycket respektive felkälla bidrar till det totala felet uttryckt i procent. Resultatet av 
detta kan studeras i Figur 23 och Figur 24 nedan. I analysen ingick endast de prover som var 
uppdelade i (a)- och (b)-prover, vilka var B1 till C2. Anledningen till att dessa prover 
användes i ANOVA-analysen var för att kunna ta reda på storleken på felkällan i steg 2 (Figur 
22). Om provet inte hade varit uppdelat i parallella prov hade endast två steg kunnat beräknas, 
steg 1 och steg 3. I teorin är felkällorna uppdelade i tre delar; provtagning, provberedning och 
analys. I detta projekt var det inte möjligt att dela upp felkällorna på ett likartat sätt, utan 
istället ingick provberedning både i steg 1 och i steg 2 (Figur 22). Stegens uppdelning var: 

Steg 1. Provtagning, neddelning och uttag av laboratorieprov 
Steg 2. Partikelförminskning och neddelning i laboratoriet 
Steg 3. Uttag av 1 gram analysprover inklusive analys 
 

                                                 

17 ANOVA är ett användbart test för att göra beräkningar mellan flera grupper (minst två) av data. ANOVAs 
beräkningar grundas på skillnader hos data och det finns dels en ”inom-grupp-skillnad” och dels en ”mellan-
grupp-skillnad”. 

Steg 3. Uttag av 1 gram analysprover 
inklusive analys 

Steg 1. Provtagning, neddelning  
och uttag av laboratorieprov 
 

Steg 2. Partikelförminskning 
och neddelning i laboratoriet 
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Eff. v.v. vått prov

98%

1% 1%

Steg 1 Steg 2 Steg 3
 

Figur 23. Procentuell andel för felkällorna i provtagning, neddelning och analys av det totala felet. 

Svavelhalten vått prov

0%5%

95%
Steg 1 Steg 2 Steg 3

 
Figur 24. Procentuell andel för felkällorna provtagning, neddelning och analys av det totala felet. 

Felkällan i steg 1 är den som bidrar mest till det totala felet både för det effektiva värmevärdet 
och för svavel i inlämningstillstånd.  
Det totala felet beräknat för proverna B1-C2 var för;  

• det effektiva värmevärdet en CV på 12 % (medelvärde=10,33 MJ/kg +/- en 
standardavvikelse på 1,3)  

• svavel en CV på 19 % (medelvärde=0,2 vikt-% +/- en standardavvikelse på 0,04) 
 
Detta visar att provtagaren måste vara som mest noggrann ute i fält för att reducera det totala 
felet och en korrekt provtagning är således av stor vikt.  
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5.3 Plockanalys 

Tabell 10. Totalvikten för respektive fraktion vilket är  
summan efter addering av kolumn 1 och 2 i Tabell 6. 

Fraktion C3 (kg) C4 (kg) 

Hushållssopor 619,8 533,6 

Bioavfall 258,3 288,5 

Papper & kartong 258,7 404,2 

Plast 173,4 244,3 

Glas 14,9 36,6 

Metall 43,3 18,6 

Trä 202,5 204,5 

Tyg 51,5 79,5 

Farligt avfall & elektronik 13,5 8,0 

Övrigt (ej papper) 84,8 83,5 

Summa 1720 1900 
 

Resultatet från plockanalysen av de två proverna visar på en relativt jämn sammansättning 
(Figur 25). Den dominerande fraktionen i båda proven var hushållssopor, papper, kartong 
samt bioavfall och därefter kommer plast och trä. Det som skiljer proverna från varandra var 
att mängden hushållssopor var något lägre i C4 samtidigt som mängden papper och kartong 
var något högre (Tabell 10). Dessa två skillnader gav tillsammans upphov till de procentuella 
skillnaderna som har noterats i Figur 25 nedan. Resultatet av plockanalysen visar således att 
provtagningen av avfall från bunkern vid dessa två tillfällen resulterade i två likvärdiga 
inkrement. Det här stödjer de tidigare resonemangen kring att det är möjligt att ta 
representativa prov från bunkern med hjälp av klon som användes vid uttag av inkrement på 
Renova. 
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Figur 25. Procentuell fördelning mellan de olika fraktionerna i de två proven. Den övriga fraktionen innehåller 
stora partiklar såsom bildäck, madrasser. 
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Figur 26. Prov C3 procentuella fördelning av respektive fraktion efter sortering från högen och den del som 
lades på upp på bordet. 
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Figur 27. Prov C4 procentuella fördelning av respektive fraktion efter sortering från högen och den del som 
lades på upp på bordet. 

Mängden glas, metall samt farligt avfall och elektronik som upphittades i proverna var 
mycket låga. Det här är väldigt positivt eftersom det kan betyda att källsorteringen av 
konsumenter har varit bra innan avfallet lämnats till förbränning. Dock kan det vara så att 
dessa fraktioner återfinns inom fraktionen hushållssopor eftersom vi inom detta projekt ej 
öppnade förslutna påsar utan klassade dem i sin helhet som hushållssopor. En annan tänkbar 
orsak till den lilla mängden glas, metall etc. kan ha varit att proven inte helt och fullt sorterats 
manuellt (56 % av 1,7 ton för C3 respektive 39 % av 1,9 ton för C4). Fördelningen av 
kvarvarande provkvantitet till respektive fraktion bestämdes genom slumpmässiga skyffeltag 
och därmed ”missades” eventuellt dessa fraktioner. Trots detta uppvisar proven en god 
samstämmighet med varandra och ger god indikation om andelen av respektive fraktion 
(Figur 26, Figur 27 ovan).  
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6. Slutsatser  

I denna rapport har följande frågeställningar besvarats: 

Vilka metoder är lämpliga att applicera på provtagning av fast heterogent 
avfallsbränsle ur hög? 

Metod CEN/TR 15310 är bäst anpassad för provtagning av avfall ur hög/avfallsbunker. 
Metoden CEN/TS 15442 som är snarlik ger också en bra grund för att få förståelse för hur 
genomförandet av en provtagning ska utföras. Emellertid har CEN/TS 15442 en viss 
begränsning då den dels är avsedd för homogent avfall och dels inte bör användas för 
provtagning när avfallshögen överstiger 1500 ton, vilket den normalt gör i en avfallsbunker. 
Den enklaste metoden för provtagning är Nordtest ENVIR 004 men metoden är avsedd för 
relativt homogena granulära material och ej heterogent avfallsbränsle. Trots detta skulle den 
fungera som en bra ”mellan tumme och pekfinger” metod. Minst användbar är manualen SW-
846. Denna ger endast en generell bakgrundsfakta om hur en provtagning ska utföras men 
inga konkreta råd om hur en provtagning ska utföras på fast heterogent avfallsbränsle.  

Hur ska provet neddelas och hur bör relativt stora föremål hanteras? 

Den första neddelning vid provtagningen på Renova innebar att provkvantiteten reducerades 
genom att provet halverades till önskad mängd. Detta ansågs vara en enkel och rationell 
metod som inte skulle påverka provtagningen på ett negativt sätt. Vid uttag av laboratorieprov 
användes kakmetoden som även den är en rationell och enkel metod, dels för att kakmetoden 
inte kräver några speciella redskap, bara en skyffel och hink, och dels för att allt material blev 
lättillgängligt för uttag och alla partiklar hade samma sannolikhet att bli uttagna. 

På laboratoriet användes koning och kvartering som är en enkel neddelningsmetod att 
använda i laboratoriemiljö då den inte kräver några avancerade redskap och då den är lätt att 
repetera. Denna metod kan enligt teorin ge upphov till en ökad mätosäkerhet men av 
ANOVA-analysens resultat kan slutsatsen dras att även om denna metod har en större 
mätosäkerhet, är det bidragande felet i laboratoriet så pass litet att denna mätosäkerhet kan 
bortses ifrån.  

Vid uttagen av laboratorieproven plockades stora föremål såsom bildäck, madrasser, pjäxor 
etc. bort. Stora föremål som ofta återkommer i en avfallshög måste dock ingå i 
laboratorieprovet för att detta ska kunna anses representativt. För att möjliggöra denna 
bedömning krävs att provtagaren har en viss kunskap om vad som brukar förekomma och inte 
i avfallsbunkern. 

Hur skall ej malbart material hanteras?  

Det är viktigt att mängder och sort av det bortplockade materialet anges för att beställaren 
skall få fullständig information om sammansättningen på avfallet och därmed kunna förstå 
dess påverkan på förbränningsprocessen. Det bortplockade materialet har troligen en mindre 
betydelse för kvalitén på analysdata. 

Har den initiala provkvantiteten någon betydelse för kvaliteten på resultaten? 

Utifrån det resultat som presenterats ovan går det inte att styrka att de större B-proverna 
uppvisar ett resultat med högre kvalité än de mindre C-proverna. En större variation i askhalt 
uppmättes inom C-proverna medan det uppmätta effektiva värmevärdet i C-proverna inte 
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uppvisade någon större skillnad jämfört med B-proverna. Analysresultaten från de tre 
proverna (C3, C4 och C6) som togs vid den andra provomgången uppvisade resultat inom 
samma avvikelse som proverna från första provtagningsomgången. Detta visar på en god 
reproducerbarhet samt att avfallets sammansättning inte har ändrat sig avsevärt under de 4 
månader som passerat mellan provtagningarna. Slutsatsen blir därmed att det är en fördel att 
ta flera C-prover och därigenom få en variation som inte ett större B- eller A-prov kan 
uppvisa. 

Vilken betydelse har kvantiteten på det prov som skickas till laboratoriet?  

Ingen betydande skillnad i kvaliteten på resultaten noterades på de prov mellan 30 och 50 kg 
som skickades in till laboratoriet. Det är av stor vikt att varje prov innehåller ett stort antal 
inkrement och att dessa tas representativt från hela provmängden, vilket har beaktats i detta 
projekt. 

Är det möjligt att upprepa resultaten?  

De två provtagningstillfällena uppvisade likartade resultat för det effektiva värmevärdet. Detta 
innebär dels att använd provtagningsmetod gav resultat som gick att upprepa, dels att det 
effektiva värmevärdet på avfallet inte hade varierat nämnvärt under de fyra månader som 
passerat mellan de två provtagningstillfällena. Resultatet av plockanalysen visade även de på 
överrensstämmelse i sammansättning mellan två inkrement vilket ytterligare stödjer att den 
valda provtagningsmetoden i bunkern fungerade. Det var, och är, dock en förutsättning att 
traversföraren vet vad som är representativt för avfallshögen i bunkern och att all inblandad 
personal har god kunskap och insikt om den arbetsmetod som används. 

Hur mycket kan arbetsmetoden i fält förenklas utan att resultat påverkas negativt? 

Anläggningsägaren kan förenkla arbetsmetoden genom att ta ut mindre kvantiteter av varje 
prov. Genom användandet av mindre kvantiteter underlättas hanteringen vilket förenklar 
provtagningen utan att resultatet påverkas negativt. Det innebär att en provtagning går 
snabbare att genomföra, dvs. det krävs färre arbetstimmar, och resultatet blir en lägre kostnad 
per provtagningstillfälle. Vidare möjliggörs att fler prov kan tas och/eller att fler 
provtagningar kan utföras vilket innebär att en bättre uppfattning om avfallets variation och 
sammansättning fås. 

Hur mycket kan arbetsmetoden på laboratoriet förenklas utan att resultatet påverkas 
negativt? 

Utifrån ANOVA-analysens resultat kan slutsatsen dras att laboratoriet bidrar med en ytterst 
liten del av det totala felet där istället provtagningen står för den största felkällan. Det betyder 
att arbetsmetoden kan förenklas på laboratoriet utan att mätosäkerhet ökar i någon större 
omfattning. En betydande förenkling skulle till exempel vara att, efter att hela provets 
kvantitet malts till 30 mm, endast använda en mindre kvantitet för fortsatt partikelreducering. 
De resultat som presenterats i den här studien har visat att en mindre kvantitet på ca 500 gram 
ger ett likvärdigt resultat som en kvantitet på ca 1500 gram vad gäller mätdata. Förutom en 
hantering av mindre kvantiteter vid partikelstorleksreducering skulle ytterligare en förenkling 
kunna vara att genomföra ett färre antal förbränningar i bombkalorimetern vid bestämning av 
värmevärdet. Istället för att utföra ett flertal förbränningar per prov skulle det räcka med två 
utan att mätosäkerheten ökade nämnvärt. Dessa båda förenklingar skulle innebära ett färre 
antal arbetstimmar i laboratoriet vilket i sin tur skulle leda till att kostnaden för 
laboratorieanalysen blev lägre för varje prov. 
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Bilaga 1 

Genomförande av provtagning 

Före provtagning är det viktigt att ni tänker på: 

• Vad vill ni få ut av provtagningen – kemiskt (värmevärde) eller innehållet 
(plockanalys)? 

• Ska provtagningen utföras på vecko-, månads- eller års-basis? 
• Vilken metod ska användas för uttag av inkrement för laboratorieprov? 
• Upprätta en provtagningsplan som anger inkrementstorlek, total provstorlek, 

provtagningsschema, provtagningsmetoder och neddelningsmetoder. 
• Inkrementkvantiteten behöver inte vara större än hälften av klons 

lastningskapacitet (ca 2 ton/inkrement)    
• För att ett så representativt provmaterial som möjligt ska uppnås krävs att 

provtagaren/na har stor erfarenhet och kunskap om avfallsbränslet som finns i 
bunkern, dvs. hur en ”normal” sammansättning är.  

• Informera alla berörda parter att en provtagning utförs för att minimera risken för 
ofrivilligt sabotage. 

• Städa golvet så att det inte kontaminerar provet. 
• Innan uttag av prov påbörjas – försöka få en så god omblandning som möjligt av 

avfallet i bunkern - om inte detta redan utförs kontinuerligt. 
 

Under provtagning är det viktigt att ni tänker på:  

• Det är även viktigt att uttaget av inkrement (delproven) från bunkern är 
representativt för avfallsbunkern. 

• Vid tillgång av kvarn på plats – en finare sönderdelning av materialet leder till en 
bättre omblandning och dessutom underlättats neddelningen och uttaget av 
laboratorieprov om avfallet utgörs av mindre beståndsdelar. 

• Om det inte finns tillgång till en kvarn, försök att få en så god omblandning som 
möjligt med tillgängliga hjälpmedel. 

• Sprid ut provet i en kvadrat som helst skall ha en jämn höjd över hela kvadraten 
• Provet neddelas tills dess att kvadraten (ca 10 x 10 m) endast innehåller ett tunt 

lager av avfall, ca 10-20 cm. Ett tunt lager möjliggör provtagning med spade.  
• Efter att neddelningen av provet är utförd genomförs uttag av laboratorieprov, 

detta sker med hjälp av en skyffel och enligt kakmetoden. 
• Det är viktigt att hela kvadraten blir representerad vid uttag av ett laboratorieprov.  
• Vikten på ett laboratorieprov ska vara minst 30 kg.  
• Uttaget prov förvaras i en lufttät behållare t.ex. hink, plastsäck. 
• Väg provet innan resterande del av provet kasseras – för att se till att rätt mängd 

laboratorieprov är uttaget. 
• Märk upp provet. 
 

Efter provtagning är det viktigt att ni tänker på: 

• Förvara laboratorieprovet på lämplig plats så att inga förändringar uppstår. 
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Genomförande på laboratoriet 

Vid neddelning och malning är det viktigt att ni tänker på: 

• Från varje plåt plockas material bort som ej går ner i kvarnens inmatningstratt eller 
som inte går att mala i den aktuella kvarnen. Typ av material som är svåra att mala 
är: textil, sten, metall och stora plastbitar.  

• Sortera det borttagna i brännbart och ej brännbart. 
• Väg och notera vikten för båda fraktionerna. 
• Mal hela provet till 30 mm – utför sedan en noggrann omblandning av det 

nermalda materialet. 
• Genomför koning och kvartering tills att minsta möjlig provkvantitet är uppnådd18, 

vilken beräknas enligt följande ekvation; 
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• m1 -> is the sample size of sample to be reduced 
• m2 -> is the sample size of sample after reduction 
• s1 -> is the shape factor of sample to be reduced 
• s2 -> is the shape factor of sample after reduction 
• d1 -> is the nominal top size of sample to be reduced 
• d2 -> is the nominal top size of sample after reduction 

Inför varje ny partikelreducering av kvantiteten måste en ny formfaktor (s1) samt en nominell 
största partikelstorlek (d1) konstateras19 för att möjliggöra beräkningen av m2. Det finns två 
orsaker till varför en beräkning av massan måste genomföras före reduceringen av 
partikelstorleken:  

1. För att varje partikel som finns i aktuell kvantitet ska ha lika stor sannolikhet att ingå i 
den nya mindre kvantiteten krävs det att provet utgörs av en beräknad minsta massa 
(m2). 

2. Resultatet av beräkningen ska jämföras med den minsta massa som behövs för att 
kunna genomföra analysen. Den minsta massa som behövs vid en specifik analys 
nämns bl.a. i den tekniska specifikationen CEN/TR 15442 (Annex I). Som exempel 
behövs 1 gram för att bestämma det effektiva värmevärdet vilket därmed innebär att 
det vid en trippelanalys skulle behövas 3 gram.  

Detta betyder att det även om inte önskad (d2) har uppnåtts och (m2) har nått sin minimigräns, 
måste en fortsatt reducering av partikelstorleken ske med konstant massa. För icke-granulära 
material med en formfaktor som är mycket mindre än 1,0 behöver en korrigering utföras för 
den ändrade formfaktorn. Hur korrigeringen ska utföras är specificerat i CEN/TR 15443. 

• Mal den erhållna minsta lämpliga kvantiteten till den slutliga partikelstorleken av 
1 mm. 

                                                 

18 Det är minsta lämpliga kvantitet att fortsätta med i efterföljande partikelförminskning. För att eventuellt 
minska felkällan, fortsätt med en större kvantitet en den beräknade. 
19 Vid en efterföljande reducering av partikelstorleken används föregående reduceringsstegs s2, d2 som därmed 
blir de ”nya” s1, d1. 
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BILAGA 2 

(A) 

Hela provmängden mals till 30mm. 

 

                ¼ = 6,5 kg 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (6,5 kg) tas ut och som mals till 5mm. 

 

             ¼ =1468 g 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (1468 g) tas ut och som mals till 1 mm. 

 

 

 

 

 

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 120 cm 
Höjden 7 cm 

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 160 cm 
Höjd 15 cm 

Analysprov A 
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Provet läggs på golvet, blandas 
och läggs i en cirkel med 
Diametern 110 cm 

och Höjden 7 cm. 

(B1) 

Hela provmängden mals till 30mm. 

 

¼ 7,2 Kg 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (7,2 kg) tas ut. 

 

                                       1800 g                                                     3500 g 

Provet kvarteras ner till en fjärdedel (1800g) som prov B1a och en halv del (3500 g) till prov B1b och 
som mals till 5 mm. 

                                                                       

                                500 g                                                                         1054 g 

En fjärdedel av prov B1a (500 g) och en fjärdedel av prov B1b (1054 g) kvarteras ner och som mals 
till 1 mm. 

                                                                                                             

 

Analysprov 
B1a 

Analysprov 
B1b 

Prov 2 läggs på 
golvet i en cirkel 
med Diametern 
60 cm och 
Höjden 5 cm 

Prov 3 läggs på 
golvet i en cirkel 
med Diametern 
75 cm och 
Höjden 6 cm 

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 160 cm 
Höjd 15 cm. 
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Provet läggs på golvet, blandas 
och läggs i en cirkel med 
Diametern 100 cm 

och Höjden 9 cm. 

(B2) 

Hela provmängden mals till 30mm. 

 

                    ¼ = 6,3 kg 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (6,3 kg) tas ut. 

 

                                       1819 g                                                     2844 g 

Provet kvarteras ner till en fjärdedel (1819 g) som prov B2a och en halv del (2844 g) till prov B2b och 
som mals till 5 mm. 

                                                                       

                                448 g                                                                         870 g 

En fjärdedel av prov B2a (448 g) och en fjärdedel av prov B2b (870 g) kvarteras ner och som mals till 
1 mm. 

                                                                                                             

Analysprov B2a Analysprov B2b 

 

Prov B2a läggs 
på golvet i en 
cirkel med 
Diametern 55 cm 
och Höjden 6 cm 

Prov B2b läggs 
på golvet i en 
cirkel med 
Diametern 75 cm 
och Höjden 6 cm 

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 160 cm 
Höjd 14 cm. 
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Provet läggs på golvet, blandas 
och läggs i en cirkel med 
Diametern 100 cm 

och Höjden 10 cm. 

(C1) 

Hela provmängden mals till 30mm. 

 

                    ¼ = 6,4 kg 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (6,4 kg) tas ut.  

 

                                       1665 g                                                     3013 g 

Provet kvarteras ner till en fjärdedel (1665 g) som prov C1a och en halv del (3013 g) till prov C1b och 
som mals till 5 mm. 

                                                                       

                                404 g                                                                         739 g 

En fjärdedel av prov C1a (500 g) och en fjärdedel av prov C1b (1054 g) kvarteras ner och som mals 
till 1 mm. 

                                                                                                             

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 160 cm 
Höjd 15 cm. 

Analysprov C1a Analysprov C1b 

Prov C1a läggs 
på golvet i en 
cirkel med 
Diametern 50 cm 
och Höjden 5 cm 

Prov C1b läggs 
på golvet i en 
cirkel med 
Diametern 60 cm 
och Höjden 6 cm 
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Provet läggs på golvet, blandas 
och läggs i en cirkel med 
Diametern 90 cm 

och Höjden 10 cm. 

(C2) 

Hela provmängden mals till 30mm. 

 

                    ¼ = 6,5 kg 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (6,5 kg) tas ut. 

 

                                       1607 g                                                     3181 g 

Provet kvarteras ner till en fjärdedel (1800 g) som prov C2a och en halv del (3500 g) till prov C2b och 
som mals till 5 mm. 

                                                                       

                                414 g                                                                         685 g 

En fjärdedel av prov C2a (414 g) och en fjärdedel av prov C2b (685 g) kvarteras ner och som mals till 
1 mm. 

                                                                                                             

   

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 160 cm 
Höjd 14 cm. 

Analysprov C2a Analysprov C2b 

Prov C2a läggs 
på golvet i en 
cirkel med 
Diametern 50 cm 
och Höjden 6 cm 

Prov C2b läggs 
på golvet i en 
cirkel med 
Diametern 70 cm 
och Höjden 7 cm 
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(C3) 

Hela provmängden mals till 30mm. 

 

                 ¼ = 5,8 kg 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (5,8 kg) tas ut och som mals till 5mm. 

 

               ¼ 1683 g 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (1683 g) tas ut och som mals till 1 mm. 

 

 

 

 

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 75 cm 
Höjden 10 cm 

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 120 cm 
Höjd 10 cm 

Analysprov C3 
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(C4) 

Hela provmängden mals till 30mm. 

 

                 ¼ = 6,0 kg 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (6,0 kg) tas ut och som mals till 5mm. 

 

               ¼ 1561 g 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (1561 g) tas ut och som mals till 1 mm. 

 

 

 

 

  

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 75 cm 
Höjden 10 cm 

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 130 cm 
Höjd 15 cm 

Analysprov C4 
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(C5) 

Hela provmängden mals till 30mm. 

 

                ¼ = 5,5 kg 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (5,5 kg) tas ut och som mals till 5mm. 

 

               ¼ 1453 g 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (1453 g) tas ut och som mals till 1 mm. 

 

 

 

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 80 cm 
Höjden 7 cm 

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 90 cm 
Höjd 10 cm 

Analysprov C5 
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(C6) 

Hela provmängden mals till 30mm. 

 

                 2/3 = 5,8 kg 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (5,8 kg) tas ut och som mals till 5mm. 

 

               ¼ 1537 g 

Provet kvarteras ner och en fjärdedel (1537 g) tas ut som mals till 1 mm. 

 

 

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 80 cm 
Höjden 7 cm 

Provet läggs på 
golvet, blandas och 
läggs i en cirkel med 
Diametern 120 cm 
Höjd 10 cm 

Analysprov C6 


