GRÖN

RESURS

OM BIOTOTAL
Biototal arbetar för hållbara lösningar mellan stad, land och hav där vi
erbjuder att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet.
Vår vision är att bidra till en bättre miljö, utveckla långsiktigt hållbara
lösningar och samtidigt skapa ekonomiska värden för inblandade parter.
Vårt fokus ligger på kunder och att hitta effektiva systemlösningar, med
kunskap och erfarenhet inom kemi, biologi och agronomi som verktyg.

GRÖN RESURS
Vi erbjuder ett totaltäckningskoncept, ett övre omslutande
grönt skikt vid avslutning av ett avfallsupplag eller
en gruvdrift där råvarorna utgörs av utvalda bi- och
restprodukter som successivt förädlas till fullvärdigt
växtskiktsmaterial.
Vi återställer marken till vad den en gång har varit, till
exempel en äng eller skog.

Bra för miljön och samhället
För att skapa ett grönt växtskikt krävs stora
mängder material per hektar. Att använda
naturligt material belastar miljön.
Materialet vi använder för att bygga upp en
grönyta består av restprodukter. Återvinning
av dessa produkter är både bra för miljön
och bidrar till ett hållbart samhälle.

SLAM
Vi använder näringsrikt slam som sluttäckningsmaterial, som både
förbättrar växternas etableringsförmåga och bidrar till minskad
risk för erosion i brantare partier.
Slammet blandas med andra material för att det ska innehålla
rätt halter av olika ämnen och inte överskrida nivåer och riktlinjer
angivna av naturvårdsverket.
Vi gör noggranna analyser av allt material vi blandar och ser till att
växtskiktmaterialet vi sprider ut har de egenskaper det behöver
och håller sig inom angivna gränser.

ÖVRIGT MATERIAL
För att materialet vi använder vid sluttäckningar ska ha
de bästa egenskaperna och hålla sig inom riktlinjerna
blandar vi slam med andra material. Vi ber om analyser
på allt material vi får in och lägger sedan in värdena i
våra blandningsfiler. Då ser vi vilka material och i vilka
mängder vi ska blanda för att få en optimal slutprodukt.
De material vi använder för att blanda med slammet
är bland annat fiberslam och fibermull från
skogsindustrin, kalk från pappersindustrin samt gips
från byggbranschen.

Vi tar vårt ansvar
Biototal ser till att tillstånd från respektive
tillsynsmyndighet finns för transporter,
mellanlagring samt för användning av slam och
annat material.
För att ytterligare minska eventuell påverkan
på miljön följer vi även interna föreskrifter
för hantering av slam och andra produkter i
samband med mottagande och utläggning.
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