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Sammanfattning: Gasbildning i deponier kan pågå under mycket lång tid, och bidrar i väsentlig grad till antropo-

gena utsläpp av växthusgaser i form av metanemissioner. Det finns ett behov av att få bättre kännedom hur läckage 

av metan sker, och av miljö samt ekonomiska skäl, är det viktigt att samla in och återvinna metangas. Albäcks av-

fallsupplag i Trelleborg, har sedan årsskiftet 2008/2009 upphört efter mer än 50 års deponeringsverksamhet. Syftet 

med projektet var att ta fram information om gasläckage, mäta metanutsläpp från avfallsupplagsytor, och att ut-

veckla en generell metodik för att minska metanläckage från deponier.        

 I projektet har ett handburet laserinstrument av typen ”LaserMethane Mini” använts för skanning efter läcka-

gekällor. Fältmätningar med laserinstrumentet kompletterades med borrningar, där prover togs för att analysera 

ytskiktets egenskaper, samt bestämma organisk halt av deponerat avfall. Borrningar utfördes i ett försök att finna ett 

samband mellan upptäckta läckagekällor och ytskiktets täthet, samt halten av nedbrutet organiskt material. Metan-

produktion av deponerat avfall kan påverkas av tätare täckning, vilket ger torrare avfall med mindre gasproduktion, 

men även åldern på deponerat material är av betydelse.         

 Undersökningarna visar att läckage vid Albäcks avfallsupplag i första hand består av punktläckage, men 

även områden av diffus metanläckage över ytor med okänd läckagekälla. Det har även noterats att läckage ofta fö-

rekommer i anslutning till olika brunnar, gasledningar samt observationsrör. Flera punktkällor visar att metannivåer 

vid en tidpunkt kan vara mycket höga, för att vid nytt mättillfälle visa knappt mätbara värden. Ytor som visar större 

känslighet för metanläckage är slänt, släntkrön samt släntfot. Punktläckage visar sig ofta vara kopplat till områden 

med död vegetation eller kala regioner, samt sprickbildning i ytskiktet. Ytskiktets täckmaterial har visat sig vara av 

betydelse, där mäktigare lager i kombination med tätande finmaterial tydligt visat färre läckagekällor.   

 Inverkan av vinden vid mätning av metanemission är av stor vikt, där koncentrationen av metan kan öka 

eller sjunka med vindens styrka. Effekten av meterologiska faktorer som lufttryck på metanemissioner har inte kun-

nat påvisas från fältmätningarna. Baserat på väderdata som insamlats under mätningarna, har lufttrycket varierat 

mycket lite och kan möjligen vara orsaken till att inga slutsatser kan dras.     

 Vid bestämning av organisk halt i deponin visar detta att det är generellt högre halter av föraskat kol från 

deponins yngre faser. Borrprover visade även att olika djup gav varierande viktförlust, vilket troligen beror på uni-

ka nedbrytningsmiljöer.              

 Genomförda tätningar vid utsatta punktläckage uppvisade goda resultat direkt efter första mätningarna, men 

återkontroll demonstrerade att flera tätade objekt blivit utsatta för oväntat höga påfrestningar. Några förändringar av 

uppsamlad deponigas efter utförda tätningar av större gasläckor, har inte kunnat påvisas, utan påverkar troligen 

endast lokalt tätat objekt genom minskat läckage. 
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Abstract: Gas formation in landfills may last for a very long time, and contributes significantly to anthropogenic 

emissions of greenhouse gases through emission of methane. Greater knowledge is needed about how methane 

leakage occurs and for environmental and economic reasons, it is important to collect and recycle methane gas. The 

Sysav landfill at Albäck in Trelleborg, has since the end of 2008/2009 been closed after more than 50 years of ac-

tivity. The project aimed to provide information on gas leaks, measuring methane emissions from landfill surfaces 

and to develop a general methodology for reducing methane leakage from landfills.      

 In this project, a handheld laser instrument known as "LaserMethane Mini" was used to scan for leaks 

sources. Field measurements with the laser instrument were supplemented by screw drilling in which samples were 

taken to analyze the surface layer properties, and determine the organic content of landfill waste. The purpose of 

the drilling was done in an attempt to find a correlation between the detected leakage sources and surface layer den-

sity and concentration of decomposed organic materials. Methane production of landfill waste can be affected by  

thicker coverage and layer density,  resulting in drier waste with less gas production, but also the age of the deposi-

tion material is relevant.             

 The results from field measurements indicated that leakage at Albäck landfill consists primarily of point 

source emission, but areas with diffuse methane leakage from surfaces have also been detected. It has also been 

noted that leakage occurs frequently in connection with different recovery wells, pipelines and observation wells. 

Several point source emissions show that the methane levels are not constant and, instead, can pulsate in intervals 

with maximum and minimum flows and in intervals with no measurable flow at all. Areas showing greater sensitiv-

ity to methane leakage are slopes, slope crests and slope toes. Gas leaks are often linked to areas of dead vegetation 

or bare regions, and visible cracks in the surface layer. Influence of landfill top layer has proven to be of impor-

tance when thickness and soil cover permeability are combined.      

 Results from field measurements indicated that wind speed and wind behaviour affect the level of the meth-

ane gas, where the concentration of methane could increase or decrease with wind speed. The effect of meteorologi-

cal factors such as atmospheric pressure and methane emissions are correlated has not been possible to establish. 

Based on collected weather data, the air pressure varied little and could possibly be the reason that no conclusions 

can be drawn.              

 Determination of organic content shows that it is generally a higher content of combusted coal from younger 

cells. Drilling tests also showed that different depths gave varying weight losses, which is probably due to unique 

decomposition environments.           

 Completed seals at vulnerable point leakage, showed good results immediately after the first measurements, 

but later inspection demonstrated that several sealed objects have been exposed to unexpected high pressures. Any 

improvements in gas collection system at the landfill after sealed objects have not been able to establish.  
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1  Introduktion  
 

1.1 Bakgrund 
Gasbildning i deponier är ett känt fenomen sedan 

länge och under senare år har det allt mer uppmärk-

sammats att gasläckage från deponerat avfall emitteras 

till atmosfären och bidrar till den globala växthusef-

fekten. Lokalt påverkar dessutom gasläckage den när-

miljö som finns genom luktstörningar som kan uppstå 

från deponier. Idag finns det uppsamlingssystem för 

deponigas som är en viktig del i den process för att 

utvinna deponigasen och återanvända den energi som 

finns i gasen. Tyvärr läcker stora mängder metan till 

atmosfären från den gas som bildas anaerobt. 

 Metan uppstår under syrefria förhållanden i 

vissa naturliga miljöer och vid antropogena källor. 

Exempel på processer där metan uppstår naturligt är 

våtmarker och havssediment, och exempel där mänsk-

lig påverkan ger upphov till metangas är djurhållning, 

deponier och fossila bränslen. Metan är den gas med 

organisk halt som dominerar i atmosfären, och efter 

koldioxid den näst viktigaste växthusgasen som är 

emitterad från mänskliga processer. Den globala me-

tankoncentrationen har mer än dubblerats sedan före 

industrialiseringen, från 700 ppb till idag 1750 ppbv. 

Koncentrationer över den nordiska hemisfären är i 

genomsnitt något högre, 1800ppbv. I Västeuropa där 

befolkningen är stor kan koncentrationerna emellanåt 

överstiga 2500ppbv (Reay et al. 2010). 

 Avfallsdeponier är den näst största källan, som 

släpper ut metangas efter djurhållning i Sverige. Orga-

niskt avfall som blivit deponerat bildar deponigas un-

der syrefria förhållanden, vilket består till stor del av 

metan. Regeringen beslutade att införa skatt på det 

avfall som deponeras år 2000 och förbud att deponera 

brännbart avfall infördes år 2002 och organiskt avfall 

år 2005 som ett led att minska potentialen för metan-

gasbildning samt reducera effekterna på miljön och 

hälsan. Effekten av denna typ av åtgärder kommer att 

synas först på längre sikt då metangasproduktionen 

som uppstår från deponigasen, kommer att fortgå un-

der mycket lång tid framöver, trots förbudet att depo-

nera. För att begränsa emissioner av metangas från 

redan deponerat avfall är deponigasinsamling en viktig 

åtgärd. Utsugssystem för deponigas vid avfallsanlägg-

ningar startade första gången 1983 och under 1990 

talet ökade insamlingen från 12000 till 33000 ton me-

tangas. Idag beräknar man att utsläppen mellan åren 

1990 och 2001 har minskat med ca 20 %, motsvarande 

ca 0,6 M ton koldioxidekvivalenter.  Av växthusgaser 

som idag släpps ut i Sverige svarar koldioxid för unge-

fär 80 %, där utsläpp av metangas står för cirka 8 %. 

Avfallsdeponier har sedan 1990 minskat metanemis-

sioner från cirka 4 % till 3 % år 2001, räknat som kol-

dioxidekvivalenter (Naturvårdsverket 2003 & Proposi-

tion 2001/02:55).  

 Sysav bildades 1974 och ägs sedan den 1 janua-

ri 2004 av 14 kommuner i Skåne som tillsammans har 

cirka 655 000 invånare, varav Trelleborg är en av dem. 

Sysav-koncernen tog emot 792 505 ton avfall år 2009 

och återvann 95,4 procent som material och energi. 

Endast 4,6 procent av avfallet deponerades.  

 Sysav Utveckling är Sysav-koncernens forsk-

nings- och utvecklingsbolag och bedriver idag en del 

av sin forskning vid Albäcksdeponin. Ett av målen 

som Sysav Utveckling har är att minska läckaget från 

deponier, bl.a. metanemissioner av miljö- och ekono-

miska skäl. Inom projektet arbetar man med att både 

testa nya metoder för att detektera läckage, men även 

utveckla kostnadseffektiva sätt för att spåra och täta 

metanutsläpp (www.sysav.se). 

 Trelleborgs kommun har 33 nedlagda deponier 

varav en är aktiv i Albäck. Kommunen påbörjade de-

ponering av avfall i området runt Albäck vid mitten av 

1950-talet för att sedan övertas av Sysav 1977. Enligt 

Trelleborgs avfallsplan, som togs fram år 2010, har ca 

1 250 000 m3 hushålls-, grov- och byggnadsavfall de-

ponerats 1950-1975, Albäcks äldre avfallsupplag, 

etapp 1. Inom Etapp 2, som byggdes efter att Sysav 

tagit över verksamheten har cirka 2 000 000 m3 hus-

hålls-, grov- och byggnadsavfall deponerats fram till 

2008 (Bengt Håkansson, muntl. 2010). Idag har all 

deponeringsverksamhet upphört då Albäcksdeponin 

inte uppfyller de krav som omfattas av ”Förordningen 

(2001:512) om deponering av avfall”, och en avslut-

ning av deponin har påbörjats (Naturvårdsverket 2004 

& Trelleborgs kommun 2007a).  

 

 

1.2 Målsättning  
Syftet med projektet är att detektera gasläckage, mäta 

metanutsläpp från avfallsupplagsytor och att utveckla 

en generell metodik att minska metanläckage från de-

ponier. Resultat från fältmätningar skall användas för 

att ge information som underlag för att kartlägga me-

tanemissioner för kort- och långsiktig planering av 

akuta och förebyggande emissionsbegränsande åtgär-

der. Vid val av metodutveckling kommer även förut-

sättningar och begränsningar hos vald teknologi och 

fältmetoder att beaktas. Det finns behov av att få bättre 

kännedom om hur läckage av metan sker, bl.a. av mil-

jö- och ekonomiska skäl. Sysav Utveckling har för 

detta ändamål införskaffat ett unikt handhållet nyut-

vecklat instrument ”LaserMethane Mini”, som med 

extremt hög känslighet ger nya möjligheter att detekte-

ra läckage av metan. Undersökningsområdet har av-

gränsats enligt figur 1.  

 
2 Områdesbeskrivning  
 

2.1 Studieområdet 
Albäcksområdet är ett närrekreationsområde i västra 

Trelleborg med anor från början av 1920-talet. Områ-

det angränsar till havsstrandängar i söder till åkermark 

i norr. Under 50-talet grävdes två dammar på vardera 

sidan om Albäcken. Idag besöks områdets olika natur-

miljöer flitigt av Trelleborgarna och är ett viktigt ut-

flyktsmål för motionärer, förskolebarn, skolelever 
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samt en bred allmänhet. Under årens lopp har topogra-

fin ändrats betydligt sedan Albäcksdeponin anlades 

öster om Albäcken. Södra delen av deponin avslutades 

i mitten av 1980-talet är idag helt övertäckt och gräs-

besådd samt planterad med buskar. De högsta delarna 

av deponin mäter nära 18 meter över havet vilket ger 

en utmärkt utsikt över Söderslätt och Östersjön. Depo-

nin har idag utökats mot norr samt nordost och angrän-

sar nu till Albäcksån som mynnar ut i Östersjön öster 

om Golfbanan. Öster om avfallsområdet befinner sig 

Trelleborgs västra industriområde med närliggande 

bilskrot, se figur 1 (Trelleborgs kommun 2010). 

 Albäcks deponi ligger på fastigheten Såstorp 

7:14 (Jan-Åke Nilsson, muntl.  2010), strax väster om 

Trelleborg. Deponin började anläggas under 1950-talet 

som drevs av Trelleborgs kommun och ingår idag i 

Albäcksskogen och utgör en del av närreaktionsområ-

det, denna tillhör etapp 1 och ligger söder om nuvaran-

de verksamhetsområde. Etapp 2 påbörjades när Sysav 

tog över verksamheten 1977. Detta område som ligger 

öster om etapp 1 är sluttäkt och gräsbesått. All depone-

ring som pågått är nu avslutad sedan 2008 (figur 1). 

Funktionen hos följande delområden A till F var 2010 

följande (Bengt Håkansson, muntl. 2010): Undersök-

ningsområden A-F tillhör Sysav etapp 2 och G etapp 

1. (A) Avslutad deponering, fas 1, (B) Mellanlagring 

av trä- och park/trädgårdsavfall, fas 2, (C) Avslutad 

deponi, fas 2, (D) Avslutad deponi, fas 3, (E) Vilande 

område, fas 1 (F) Sortering och mellanlagring av hus-

håll/bygg och industriavfall, fas 1, (G) Del av Trelle-

borgs äldre deponi, ej undersökt, se figur 4.  

 

 

3 Geologi 
 

3.1 Kvartärgeologi 
Skånes kvartärgeologi är ytterst komplex, mycket be-

roende av att det har funnits kvarvarande rester från 

föregående skeden, dels har odlingar i landskapet ut-

plånat stora delar, vilket försvårar ytterligare tolkning 

om isavsmältningen samt geologin. Det är dock klart 

att Skåne var först att bli fri från inlandsisen i Sverige 

(Lindström et al. 2000).    

 Den skandinaviska inlandsisens gradvisa 

krympning startade för drygt 18000 år sedan och var 

praktiskt taget helt försvunnen 9000 år senare. Proces-

sen startade dock redan för 21000 år sedan när norra 

halvklotets sommarinstrålning började öka. En naturlig 

tröghet hos inlandsisen medförde dock att avsmält-

ningen startade på allvar långt efteråt (Andrèasson 

2006).       

 Under den kvartära tidsperioden avsattes de 

yngre jordlagren ovanpå berggrunden. Jordlagrens 

egenskaper är helt beroende av hur materialet har av-

satts, vilka sorteringsprocesser som varit inblandade 

samt vilka mineral som ingår (Trelleborgs kommun 

2007a). 

 

 

3.1.2 Morän  

De kvartära sedimenten består till största delen av mo-

rän och uppgår som mest till 100 meter som till stor 

del är svallsediment eller övergångsformer mellan 

svallsediment och morän. Utmed kusten dominerar 

sand och grus som gradvis inåt land övergår till morän 

och moränlera. I de norra delarna domineras ren siltle-

ra. Normalt är jordlagren mäktigare inåt land och tun-

nas ut mot kusten (Trelleborgs kommun 2007a). I 

området kring Albäck varierar moränmäktigheten mel-

lan 10-20 meter och 20-30 meter. I norra delen finner 

man moränbacklandskap där mäktigheten kan uppgå 

till mellan 15-40 meter.    

 Moränen består till huvuddel av två typer: lerig 

sandig- moig morän och morängrovlera. Området 

täcks övervägande av morängrovlera med en lerhalt 

varierande mellan 15 till 25 % med få områden över-

stigande en lerhalt på 30 %. Den andra typen, lerig-

sandig- moig morän finner man utspridd över hela 

området, men är ovanlig inom slättområdena och van-

ligast nära kusten.      

 Man misstänker att dessa moräner har bildats 

genom att de blivit omarbetade av äldre sediment, eller 

att en sekundär blandning av sediment och morän in-

träffat genom jordflytning. Moränen har även ett sedi-

mentliknande utseende (Daniel 1977).           

Figur 1. Albäcks avfallsupplag, väster om Trelleborg 

(Nordberg 2010 & Lantmäteriet 2010). 

http://www.trelleborg.se
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Block- och stenhalten i moränens översta skikt är 

mycket låg och varierar lite i området och oftast sak-

nas block helt. Stenhalten är normalt måttlig eller låg, 

men högre halter i de nordöstra delarna har man fast-

lagt en något högre stenhalt än normalt. Den något 

högre halten av flinta i området beror troligen på berg-

grundens ytliga läge där uppfrysning samt svallning 

kan ha bidragit till ökad halt.   

 I Maglarps stora grustag, ca 2 km väst om Al-

bäck, punkt e13 (figur 2) har man under ett kortare 

skede av brytning kunnat kartlägga flera från varandra 

väl identifierbara moränbäddar. Lagerföljden var enligt 

Daniel (1977): 

 0-2 m Kalkrik morängrovlera 

 2-4 m Kalkfattig lerig sandig moig morän 

 4-8m Väl skiktad grovmo och sand 

 8 m- Morängrovlera 

 

3.1.3 Intermoräna sediment 

På många håll har man funnit sediment mellan olika 

moränbäddar, s.k. intermoräna sediment när man kart-

lade jordarterna från brunnsborrningar. Dessa sedi-

ment avsattes före eller i samband med den senaste 

isens framryckning och man påträffar dem sporadiskt i 

hela Trelleborg samt omnejd. Normalt överlagras sedi-

menten av morän, men lokalt kan denna saknas eller 

ha en mäktighet mindre än 0,5 meter. Åldern på de 

intermoräna sedimenten varierar eftersom man har 

fastställt att olika moränbäddar kan täcka sediment. 

Den kartläggning SGU har gjort bedöms det att de 

intermoräna sedimenten som går i dagen nästan uteslu-

tande finns inom den västra delen av kartområdet. Man 

har inte kunnat fastställa genom borrningar eller kart-

läggningar som tyder på att det skulle finnas intermo-

räna sediment i någon större utsträckning i övriga de-

lar av området (Daniel 1977).  

 Inom backlandskapet har man funnit moräntäk-

ta sediment, men dessa har inte bedömts  vara  inter-

Figur 2. Kartan visar utbredningen av jordarter i eller nära markytan. I kartan refereras angivna punkter med koordinater, 

t ex e13. Röd markering visar Albäcks deponi. Copyright by SGU 1977 (Daniel 1977).  
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moräna då det under inlandsisens avsmältning inom 

backlandskapet i stor utsträckning förekommit utglid-

ning av morän på sediment som avsatts mellan dödis-

block.  Från norr till söder, mellan Kurland till Mag-

larp punkt e15 och b13 (figur 2), går de intermoräna 

sedimenten i dagen inom ett stråk, men någon exakt 

utbredning är inte klarlagd. I samband med schakt-

ningar längs väg E6, mellan Håslöv och Maglarp, 

punkt b3 och b13 (figur 2) har man kunnat studera 

intermoräna sediment i större detalj. Mäktigheten av 

sediment vid Maglarp uppnår som högst 10 meter och 

minskar snabbt latteralt. I området kring Hammarlöv 

påträffar man sand med en mäktighet på upp till 10 

meter med 25 meter överliggande morän punkt k7

(figur 2). På flera andra ställen inom kartområdet fin-

ner man att det finns 2-5 meter mäktiga sand- och 

gruslager på 10-20 meter och att sediment som direkt 

överlagrar kalkberggrunden inte är ovanligt förekom-

mande (Daniel 1977). 

 

3.1.4 Isälvsavlagringar  

Isälvsavlagringar- eller glacifluviala avlagringar visar 

oftast att ett material har blivit transporterat för att 

sedan blivit avlagrat i rinnande vatten. Lagringsformer 

som bildas genom strömmande vatten kan man oftast 

urskilja. Olika årstider och dygnsvariationer blir sär-

skilt tydliga i isälvens vattenflöden, vilket man ser i 

lagrens skiftande kornstorlekar (Andrèasson 2006).

 Avlagringarna är mycket svåra att tolka och 

avgränsa då intensiv odling skett genom åren och 

blandning av jordarterna ägt rum, speciellt i områden 

med isälvsavlagringar. Någon tydlig gräns mellan is-

sjösediment och isälvsavlagringar finns inte och man 

tolkar detta med att i sedimentförhållanden inom 

kartområdet inte finns någon större skillnad mellan 

isälvsavlagringar och issjösediment.  

 Isälvsavlagringarna domineras vanligen av sand 

eller grovmo, men förekommer i vissa stråk med grus 

eller grövre jordarter. Kartläggningen av de sediment 

som förekommer från isälvsavlagringar är sällan mäk-

tigare än 3-4 meter (Daniel 1977).   

 Maglarps gamla kyrka är belägen på en flack 

rygg, 2-4 meter hög, vilken man med försiktighet har 

klassificerat som isälvsavlagring. Ryggen som sträcker 

sig i nordväst-sydost och ytan består av sand och grus. 

Ingen kännedom om sedimentets mäktighet är känd, 

men ca 450 meter OSO om kyrkan har det funnits ett 

sandtag med ett djup på 1,5-2 meter (Daniel 1977). 

 

3.2 Berggrunden  

Bergrunden inom kartområdet (figur 2) utgörs i huvud-

sak av äldre paleogena, 60-65 miljoner (äldre paleoce-

na) kalkstenar. Sedimentära bergarter av äldre ålder 

och prekambrisk kristallin berggrund påträffas på stör-

re djup. Endast vid kusten blir berggrunden blottad 

inom kartområdets sydöstra hörn som bygger mycket 

på tolkningar från djupborrningar som utförts på land 

och till havs.      

 Från 1930-talet och fram till i slutet av 1980-

talet bedrevs oljeprospektering i Skåne och flera djupa 

borrhål genomfördes. 1969 tog OPAB över rollen som 

prospektör i området. Bland borrningarna finns Ham-

marlöv 1, ca 1 km SO om Maglarp, punkt e13 (figur 

2). Denna berggrund utgörs av Danbergarter som till-

hör de allra äldsta bergarterna av paleogen (60-65 mil-

joner år sedan). Denna kalksten är grå eller gråvit med 

varierande hårdhet. Halten av flinta är hög och man 

finner olika grad med förkislad kalksten (Daniel 

1977). Man kan urskilja två olika berggrundsenheter, 

Limhamnsledet som är ca 20 meter mäktigt och är 

uppbyggt av oregelbundet lagrad och porös byrozo-

kalksten med lokala inslag av flinthorisonter och flint-

lager, samt Köpenhamnsledet, ca 40 meter mäktigt, 

bestående av tätare bryozokalksten. Sandiga och leriga 

inslag med massiva flintbankar förekommer i Köpen-

hamnsledets äldsta delar. Båda bergarterna bildades i 

marin miljö. Dock är Köpenhamnsledet borteroderat 

över Trelleborgs stad och förekommer först norr om 

staden, där den bildar ytbergart (Sivhed et al. 1999; 

Trelleborgs kommun 2007a).       

 I nedsänkta områden väster om Svedelaförkast-

ningen öster om Albäck, och Vellingeförkastningen i 

väst, påträffas de yngsta kända sedimentära bergarter-

na i Sverige.  

Figur 3. Berggrunden vid borrningen  Hammarlöv-1. Copy-

right by SGU (Sivhed et al. 1999). 
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Med hjälp av foraminiferer har man kunnat datera 

bergarterna till äldre paleogen (paleogen till äldre eo-

gen). Bergarterna domineras av sandiga, siltiga och 

leriga lager och överlagrar Köpenhamnskalkstenen 

(Sivhed et al. 1999).     

 Från Borrningen i Hammarlöv-1 (figur 3), som 

finns ca 700 meter västerut från Albäcksdeponin, be-

står det översta markskikten av följande lagerföljd 

(Daniel 1977):  

 0-1.0 m  Moränlera 

 1.0-8.5m  Sandkalksten, troligen skålla 

 8.5–12.1m  Grovmo, svagt lerig 

 12.1–20.2m Moränlera 

 20.2m - Kalksten 

 

 

3.3 Geologi vid Albäck  

Information från SGU:s brunnsarkiv, (id 997031661), 

visar att lagerföljden i norra delen av deponin omfattar 

0-8 meter moränlera, 8-12 meter lös kalksandsten med 

flinta och 12-25 meter fast kalksandsten med flinta 

(figur 4).  

 

 

4 Hydrogeologi  
Trelleborgs kommun har mycket stora tillgångar på 

grundvatten och majoriteten av hushållen är anslutna 

till kommunal vattenförsörjning.  Råvattnet som tas 

upp är av god kvalitet, men är kalk-, järn- och man-

ganrikt. Av kommunens 24 grundvattenbrunnar befin-

ner sig 17 st. inom de vattenskyddsområden som fast-

ställdes år 2004 av Länsstyrelsen. Återstående grund-

vattenbrunnar befinner sig inom Trelleborgs tätort. Det 

största uttaget som blivit reglerat enligt vattendomar är 

det maximala uttaget satt till 6,0 miljoner m3/år varav 

3,9 miljoner m3 råvatten blev brukade år 2005, vilket 

motsvarar 65 % av den tillåtna uttagsmängden. 

 För att säkerställa grundvattennivåernas till-

gångar mäts kommunens brunnar kontinuerligt och är i 

dagsläget stabil i samtliga kommunala brunnar 

(Trelleborgs kommun 2007b).    

 Trelleborgs kommun hämtar sitt grundvatten 

främst i de västra delarna för den allmänna dricksvat-

tenförsörjningen, från en enda stor akvifer som finns i 

kalkstensberggrunden. Uttagsmöjligheterna har be-

dömts vara en bland de bästa i Sverige. Nordöst om 

Trelleborgs kommun finns ytterligare en akvifer, Aln-

arpsströmmen, en ca 3-5 km bred dalsänka i berggrun-

den. Denna kännetecknas av att berggrunden är place-

rad djupare ner än omgivande berggrund och den över-

lagras av grövre sand- och grussediment, vilket inne-

håller stora mängder uttagbart grundvatten 

(Trelleborgs kommun 2007b).     

 Inom Trelleborgs kommun dominerar moränle-

ra som jordart och har en mäktighet varierande mellan 

5 och 40 meter. Inom området kring Maglarp och 

längs kusten är jorddjupet mindre än två meter. Mo-

ränlera är tämligen svårgenomsläpplig, normalt ca 1 

cm/år och tillsammans med jordlagrens stora mäktig-

het medför att det tar mycket lång tid att ta sig genom 

marken och nå grundvattnet. Vattengenomsläpplighe-

ten för grus är som en jämförelse ca 30 m/timme. Den 

långsamma processen vattnet genomgår, vilket mot-

svarar 40 år, medför att stora mängder oönskade äm-

nen filtreras bort genom markens omättade zon 

(Trelleborgs kommun 2007a & Trelleborgs kommun 

2007b).       

 Den mycket täta moränleran vilar på dankalk-

sten, vars mäktighet uppnår som mest till cirka 50 me-

ter. Under senaste istiden har den översta kalkstenen 

spruckit upp och det är dessa sprickzoner som grund-

vattenmagasinen, s.k. sprickakviferer har sin största 

kapacitet (Trelleborgs kommun 2007b).  

 Kommunen har ett vattenskyddsområde som 

avgränsar runt magasin för dricksvatten, vilka är inde-

lade i inre och yttre skyddsområden.  

 Jordtäckets tjocklek varierar mycket i området, 

vilket har stor betydelse när det gäller föroreningars 

spridning. Områden med mycket tunt jordtäcke är sär-

skilt känsliga. Läckage av olja eller kemikalier i en 

sådan region kan medföra omfattande saneringsarbete, 

om sanering blir möjlig. Hur en förorening sprider sig 

beror mycket på berggrundens sammansättning och 

struktur samt föroreningens egenskaper. Jordlagrens 

tjocklek ökar längs en gradient från kusten i en nord-

östlig riktning inåt land. Tjockleken i Maglarp och 

längs kusten är mindre än två meter och på vissa plat-

ser går berget i dagen. Endast i det nordöstra hörnet 

uppgår jordlagrens mäktighet till cirka 100 meter. 

Inom kommunen finns jordar som är speciellt 

genomsläppliga längs kusten och längs Albäcksåns 

bäckfåra i väst. Hela hamnområdet och området mel-

lan Albäcksmynning och hamnen består av sedimentet 

av okänd känslighet (Trelleborgs kommun 2007a).  

 

 

5 Allmänt om deponier  
Kraven på avfallsdeponier har ökat de senaste åren 

sedan de nya EG-direktiven trätt i kraft. 1999 kom 

EG-direktivet 1999/31/EG, som har som avsikt att 

förebygga eller minska skador som kan uppstå som 

deponering av avfall kan vålla på miljön samt männi-

skors hälsa. I Sverige infördes direktivet genom att 

förordningen (2001:512) om deponering av avfall 

(deponeringsförordningen) och trädde i kraft 16 juli 

2001. Efter direktivets inträdande har Naturvårdsver-

ket tagit fram föreskrifter om deponering om avfall, 

NFS 2001:14 som senare ändrats till NFS 2004:10. 

Direktivet påverkar de deponier som har varit i drift 

och de som kommer att nyanläggas efter införandet 

2001. Kraven för de nya direktiven skall vara införda 

för samtliga deponier som är i drift senast 2008, vilket 

innebär förhöjda krav på förbättrad standard för att 

minska föroreningsspridningen. Idag väljer många 

deponiägare att avsluta sin verksamhet (Avfall Sverige 

2007a).       

 Senaste åren har det skett förändringar när det 

gäller deponering. Förbud att deponera utsorterat 
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brännbart avfall infördes år 2002 och från och med år 

2005 är det även förbjudet att deponera organiskt av-

fall. För att reducera ytterlig deponering infördes även 

en skatt (435kr/ton). Kraven för bottentätning och geo-

logisk barriär har blivit strängare, likaså kraven för 

uppsamling och bortledning av lakvatten. Av depone-

ringsförordningen framgår det att för deponier, som 

inte blivit avslutade innan förordningen trädde i kraft 

skall en plan ha lämnats till tillsynsmyndigheten senast 

den 1 juli, 2002. Planen skall innehålla åtgärder som 

skall vidtas senast år 2008 för att kunna uppnå förord-

ningens krav. Deponier som uppfyllde de nya kraven 

lämnade in en anpassningsplan och för deponier som 

bedömdes inte klara kraven, inlämnades en avslut-

ningsplan.       

 Konsekvenserna av de nya kraven har lett till 

minskat antal deponier i Sverige och mängd deponerat 

avfall. För att undvika de nya kraven som ansågs svåra 

och kostsamma har flera deponier avslutats innan di-

rektivet trädde i kraft (Avfall Sverige 2007a).   

5.1 Deponins uppbyggnad  
När man planerar att bygga en deponi är det flera fak-

torer som är viktiga att följa för att minska spridning 

av föroreningar som orsakas av deponering av avfall. 

Samtidigt som man skall ta hänsyn till miljöbalken och 

deponeringsförordningen tas även hänsyn till lokalise-

ring för allmänheten. Placering är en viktig aspekt för 

att bland annat begränsa effekter av lukt och behand-

ling av avfall, men även att transportsträckan till och 

från deponin skall vara rimlig. Rekommendationer 

från Boverket är att en avfallsanläggning skall befinna 

sig minst 500 meter från bebyggelse (Naturvårdsverket 

2004).         

 En deponi skall placeras så att inget lakvatten 

under eller efter driftfasen kan passera en geologisk 

barriär. Transporttiden för lakvatten som passerar en 

barriär får inte vara kortare än 200 år för farligt avfall, 

50 år för icke farligt avfall och 1 år när det gäller inert 

avfall. Om kraven för en naturlig geologisk barriär 

Figur 4. Undersökningsområden A-F tillhör Sysav etapp 2 och G etapp 1. (A) Avslutad deponering, fas 1, (B) Mellanlagring av 

trä- och park/trädgårdsavfall, fas 2, (C) Avslutad deponi, fas 2, (D) Avslutad deponi, fas 3, (E) Vilande område, fas 1, (F) Sor-

tering och mellanlagring av hushåll/bygg och industriavfall, fas 1, (G) Del av Trelleborgs äldre deponi, ej undersökt. Röd prick 

visar läge för borrpunkt 997031661 ur SGU:s brunnsarkiv. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0086.  
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som består av en naturligt förekommande impermea-

belt material inte kan uppfyllas på plats, får komplette-

ringar i form av en konstgjord barriär ske så att mark 

och vatten skyddas. Material som är lämpligt att an-

vändas vid konstruktion av konstgjord barriär kan vara 

bentonitlera i blandning med sand eller stenmjöl. Den 

geologiska barriären skall under mycket lång tid fun-

gera som en säkerhet om andra barriärer mister sin 

funktion, se figur 5 (Naturvårdsverket 2004). 

 Ovanpå den geologiska barriären skall en bot-

tentätning förses och den kan utgöras av geomembran, 

naturlig lera samt restprodukter. Därefter placeras ett 

dränerande materialskikt som skall vara minst 0,5 me-

ter tjockt tillsammans med ett uppsamlingssystem för 

lakvatten. Lakvatten som blivit uppsamlat skall be-

handlas på ett sådant sätt att det inte strider mot gällan-

de bestämmelser om skydd för människors hälsa och 

miljön, samt de villkor som finns för verksamheten 

(Naturvårdsverket 2004). 

 När en deponi skall avslutas skall denna förses 

med en sluttäckning, (figur 5). Sluttäckningens kon-

struktion skall vara sådan att mängden lakvatten som 

passerar genom täckningen inte överskrider 5 liter per 

kvadratmeter och år för deponier med farligt avfall och 

icke farligt avfall gäller 50 liter per kvadratmeter och 

år. När en sluttäckning skall utföras bör en individuell 

bedömning göras för att avgöra en lämplig tidpunkt, 

men bör utföras så snart som möjligt efter avslutad 

deponering. Sker sluttäckning efter en viss tid skall en 

temporär täckning utformas för att minska inläckage 

från nederbörd (Naturvårdsverket 2004).  

 När beslut är taget för en sluttäckning bör be-

räkningar utföras om vilka återgärder som skall priori-

teras för att inte sättningar, skred eller ras inträffar. 

Minsta lutning för sluttäckningens tätskikt skall vara 

1:20 och högsta lutning för sluttäckningen 1:3. Skulle 

ett skred i sluttäckningen ske exponeras avfallet, vilket 

medför ökad risk för direktkontakt för människor och 

andra organismer samt ökad generering för lakvatten. 

Läckage av deponigas ökar även när tätskiktet brister 

(Statens Geotekniska Institut 2007).   

 Vid val av tätskikt bör kraven vara att ha full-

god funktion under lång tid. Exempel som kan påverka 

tätskiktets funktionalitet är rotpenetration, tjäle, biolo-

gisk och kemisk åldring, torrsprickor eller gaskondens.  

Sluttäckningens tjocklek bestäms utifrån de belast-

ningar som bedöms efter bl.a. geografisk plats, men 

tätskiktet bör inte ligga närmare markytan än 1,5 meter 

för att minimera risken för rotpenetration 

(Naturvårdsverket 2004).  

 

 

5.2 Deponeringsteknik 
Avfall som deponeras delas in i olika celler beroende 

på vilken typ av avfall. Idag finns det tre deponiklasser 

som har olika krav på konstruktion.  

De tre klasserna är:  

 

 

 Deponi för farligt avfall – Klass 1 

 Deponi för icke farligt avfall – Klass 2 

 Deponi för inert avfall – Klass 3 

 

(Avfall Sverige 2006) 

 

Material som kan ha blivit deponerat är t.ex. organiskt 

material, asbesthaltigt avfall, slagg från förbränning, 

obrännbart material från bygg- och rivningsavfall. De-

ponerat avfall jämnas ut med en kompaktor som kros-

sar och sönderdelar avfallet för att minska volymen. 

Genom att volymen blir mindre minskar även framtida 

sättningar. I celler som innehåller höga halter av orga-

niskt avfall sker en inre nedbrytning och avfallsvoly-

men minskar, vilket kallas för att deponin ”sätter sig” 

och kan störa gasuttag och lakvattenledningar kan ska-

das (Avfall Sverige 2006).     

 På vissa anläggningar krossar man och sönder-

delar avfallet före deponering för att ytterligare minska 

volym, men även minimera brand- och sättningsrisken. 

Mindre volym skapar bättre ekonomi då mer kan de-

poneras på samma yta. Normalt deponeras varje cell 

med en bestämd pallhöjd på ca 2 meter.   

 Så kallad mellantäckning bör undvikas vilket 

kan försvåra att utvinna den gas som produceras vid 

nedbrytning av organiskt material. Använder man sig 

av mellantäckning bör ett poröst material användas i 

form av ett nedbrytbart material, t.ex. träflis, för att 

gas-transporten genom cellen ska ske utan större mot-

stånd (Avfall Sverige 2006). 

 

 

5.3 Lakvatten  
Lakvatten definieras som ”ett vatten som varit i kon-

takt med deponerat material, och som avleds från eller 

kvarhålls i en deponi” (Naturvårdsverket 2008). 

 Sammanlagda lakvattenmängden från deponier 

(hushålls- och verksamhetsavfall) beräknas vara mel-

lan åtta och tolv miljoner m3 per år enligt Naturvårds-

verkets rapport 5593, Avfall i Sverige 2004. Behand-

ling av lakvatten överförs till kommunala reningsverk 

eller vid någon lokal lakvattenbehandling 

(Naturvårdsverket 2008).  

 

 

5.3.1 Lakvattenbildning 

Lakvatten som bildas i Albäcks avfallsdeponi samlas 

upp genom dräneringssystem (figur 6). Den äldre 

etapp 1, som påbörjades mitten av 1950-talet och av-

slutades mitten av 1970-talet, samt etapp 2 som starta-

des efter Sysav övertagit verksamheten 1977, har sepa-

rata dräneringssystem. Mellan 1984 och 1985 anlades 

även dräneringsledningar runt norra och västra delen 

av avfallsupplaget (Olsberg 2004).    
 Lakvatten som uppsamlas i dräneringsledning-

arna i anslutning till deponin transporteras till en 

pumpstation där lakvattnet får recirkuleras till deponin 

eller pumpas vidare till det kommunala reningsverket. 

År 2002 uppsamlades ca 80 000 m3 lakvatten/år, och 

2009 ca 60 000 m3 etapp 2 beroende av årsnederbörd 
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(Bengt Håkansson, muntl. 2010). Störst bildning av 

lakvatten för Albäck sker under senhöst och vinter, 

samtidigt som sommarmånaderna producerar minst 

eftersom att avdunstningen är som störst vid denna tid. 

 Mätningar visar att lakvattnet uppehåller sig i 

deponin mellan 2 till 3 månader, vilket medför att kva-

litén på vattnet inte avgörs av hur stor nederbörd som 

sker under året (Olsberg 2004).   

 Albäcksdeponin har ett våtmarkssystem som 

togs i bruk under 1997 och utgörs idag av öppna vat-

tenytor, zoner med tät vegetation, grunda bäckavsnitt 

samt vattenfall. Lakvatten som idag produceras i etapp 

2 leds till detta system i syfte att minska volymen lak-

vatten genom avdunstning, men även att vattenkvalitet 

skall öka genom de processer som vattnet genomgår 

(Olsberg 2004). 

 

5.3.2 Lakvattensammansättning 

Albäcks lakvatten visar höga pH-värden och låga kon-

centrationer av metaller, vilket tyder på att deponin 

befinner sig i en metanogen fas (Olsberg 2004).  

När en deponi är i den metanogena fasen ändras pH till 

neutralt eller basiskt. Det är inte ovanligt att medelhö-

ga halter av BOD (biologisk syreförbrukning) och 

COD (kemisk syreförbrukning), kväve, järn och klori-

der existerar i denna fas. Normalt sjunker metallurlak-

ningen, blymängden kan dock öka (Naturvårdsverket 

2008).       

 Miljöförvaltningen i Trelleborg gjorde en un-

dersökning av Albäcksån som ligger 500 meter från 

deponin i syfte att undersöka om det fanns någon på-

verkan av lakvatten från deponin. Analyserna visade 

att de uppmätta ämnena ligger i förhållandet 1:1 mel-

lan uppströmspunkten och nedströmspunkten, vilket 

indikerar att halterna är desamma och ingen påverkan 

av lakvatten från Albäckstippen i Albäcksån kunde 

påvisas (Miljöförvaltningen 2008).     

 Lakvattnets sammansättning beror mycket på 

lakbarheten av det som blivit deponerat, nedbrytning 

av avfallet, deponeringsteknik, fastläggning av ämnen 

samt hur mycket vatten som är tillgängligt. Avfallet 

som blivit deponerat bryts ned av mikroorganismer 

och nedbrytningsskeden delas in i olika faser (Avfall 

Sverige 2007b).   

 

Figur 5.  Nedre bild visar principuppbyggnad över viktiga delar av bottenkonstruktion, respektive övre bild av sluttäck-

ning (Naturvårdsverket 2004).  
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De biologiska processer som förekommer i en deponi 

är kopplade till tillgången av syre, vilket regleras hur 

en deponi är utformad. Efter en tid kan hela deponin 

eller delar av denna på nytt få oxiderande förhållande 

som mobiliserar metaller.     

 När regnvatten tränger ned genom avfallet bil-

das lakvatten rikt på salter, närsalter, metaller och or-

ganiska ämnen som finns tillgängliga i deponin. Av-

fallsupplagor ovanmark vid sorteringsytor producerar 

även lakvatten. Detta kan vara komposthögar i form av 

trädgårdsavfall eller områden där förorenad jord be-

handlas (Avfall Sverige 2007b).  
 

 
5.3.3 Lakvattenspridning  

Det främsta skyddet mot att lakvatten skall spridas ut 

till recipienter är den geologiska barriären tillsammans 

med sluttäckningen. När lakvatten bildas skall detta 

filtreras genom de underliggande marklager som finns 

uppbyggda. Detta skall successivt minska förorening-

arnas koncentrationer, läggas fast eller brytas ned i 

dessa lager (Naturvårdsverket 2004).  

 Bedöms det att det finns en risk att lakvatten 

kommer att svämma över eller läcka vid sidan av den 

geologiska barriären fordras det att skydd skall anläg-

gas i lakvattnets strömningsriktning.   

 Föroreningstransporten i grundvatten är en 

komplicerad samverkan mellan hydrogeologiska, bio-

logiska och kemiska processer som kommer avgöra 

hur föroreningarna transporteras i marken. Hydrogeo-

login samt områdets topografi kommer att avgöra hur 

grundvattnets rörelser bestäms. Hydrogeologin be-

stämmer villkoren för grundvattnets bildning och före-

komst, rörelser och sammansättning. Grundvattnet är 

även av stor betydelse för transporten av föroreningar, 

erosionsföreteelser och stabilitetsförhållanden (Avfall 

Sverige 2009) .      

 Jordlagren delas normalt upp i två zoner, en 

omättad och en mättad zon, där den omättade ofta be-

tecknas som markvattenzon. Hur vattnet rör sig i de 

två olika zonerna beror på jordarternas sammansätt-

ning och nederbörd.      

 Vattenrörelser i den omättade zonen sker lång-

samt (månader till år), men kan lokalt gå mycket snab-

bare vid stora sprickor, rotkanaler eller markens rums-

liga textur. Den mättade zonen är den del av marken 

som ligger under grundvattenytan. En förorening i löst 

form kan transporteras vidare med grundvattenström-

men och beroende av den hydrauliska konduktiviteten, 

porositeten och grundvattenytans gradient kan hastig-

heter variera från någon meter till flera hundra meter 

per dygn (Naturvårdsverket 2006). 

 

 

6 Biologiska processer 
Deponier som innehar mycket organiskt avfall har en 

komplex kemi med stora variationer. Den nedbrytning 

som sker för denna typ av avfall är mikrobiell, bestå-

ende av bakterier och svampar (Elert 1999). Nedbryt-

ningsskeden i deponier delas ofta in i faser. Processer 

som genomgår dessa faser gäller främst äldre deponier 

med stora mängder organiskt avfall (Naturvårdsverket 

2008).  

 

 

6.1 Aerob nedbrytning av organiskt avfall 
När avfall har blivit deponerat kommer syre att vara 

tillgängligt under en begränsad tid. Avgörande hur 

lång tid denna fas existerar är beroende av kompakte-

ring och täckning. Under detta utvecklingsskede kan 

temperaturen snabbt stiga upp till 70 grader. Aktiva 

organismer är olika bakterier och bildar förutom vär-

me, nedbrytningsprodukter som koldioxid, vatten och 

organiska salter. Ingen metangas bildas vid aerob ned-

brytning (Avfall Sverige 2006). 

 

 

6.2  Anaerob nedbrytning av organiskt 
avfall 

Organiskt avfall som deponeras börjar omedelbart 

brytas ned långsamt och mycket små mängder värme 

kommer att frigöras. Flera nedbrytningsprocesser sker 

av organismer som lever av varandras nedbrytnings-

produkter. Minst tre grupper av bakterier behövs för 

att den anaeroba nedbrytningen av organiskt avfall 

skall generera metan, koldioxid och vatten; de hydro-

lyserande och fermenterande, de obligat väteproduce-

rande acetogena och metanogena (Avfall Sverige 

2006).       

 I det första steget i nedbrytningsprocessen om-

vandlas organiskt material via hydrolys (spjälkning) 

och fermentation (jäsning och syrebildning) till fram-

för allt fettsyror, alkoholer, vätgas och koldioxid. Näs-

ta fas blir ättiksyrabildning, vilket omvandlar en aceto-

gen grupp bakterier, fettsyror och alkoholerna till ät-

tiksyra, vätgas och koldioxid. Vid sista ledet i nedbryt-

ningen kommer metanbildnig att bildas av de metano-

gena bakterierna. Den metanogena fasen sker i två 

steg. Först omvandlar acetoklastiska bakterier ättiksyra 

till metan och koldioxid, därefter omvandlar hydroge-

notrofa bakterier vätgas och koldioxid till metangas 

och vatten (Avfall Sverige 2006).  

 

 

6.3  Styrande faktorer 
Syrefrihet och redoxpotential. För att mikroorganismer 

skall arbeta effektivt krävs syrefria förhållanden, vilket 

är avgörande för metanogena mikroorganismer som 

dör vid kontakt av syre. Vid uppsamling av deponigas 

och om man suger ut för hårt ur en cell kommer det att 

bildas undertryck vilket kan medföra att luft kommer 

att sugas in i cellen med ett resultat att aeroba zoner 

bildas och som en följd av minskad biogasbildning 

(Avfall Sverige 2006).     

 Väte. Vid bildandet av vätgas och vätgaskonsu-

merande mikroorganismer som inte hinner ta hand om 

denna kommer det att få det inre trycket i cellen att 

öka, vilket kommer bidra till att vissa fettsyror bildas i 
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större grad. Ökar vätgastrycket för mycket kommer 

vätgas att ombildas av acidogenerna på bekostnad av 

fettsyrorna och till följd en ackumulering av fettsyror 

kommer att inträffa (Avfall Sverige 2006).  

 pH och alkalitet. Metanogena bakterier verkar i 

första hand inom pH-intervallet 6-8 med ett optimum 

runt 7-7,5. Problem kan uppstå när deponerat material 

spontant ändrar pH-värden till mindre än 7 efter fer-

mentation. Acetogener och syrebildare har lättare att 

klara förändringar. Metanogener som blir stressade 

kan medföra att vätgastrycket ökar. Konsekvensen av 

det ökade trycket blir att mer fettsyror bildas och pH 

sjunker ännu mer, vilket kan leda till att metanbild-

ningen helt stannar av (Avfall Sverige 2006).  

 Näringsämnen. Näringsämnen som kväve och 

fosfor måste finnas tillgängliga för att hela systemet 

skall fungera. Andra ämnen som krävs för att proces-

sen skall fungera är mikronäringsämnen som kalcium, 

kalium, magnesium, zink, koppar, järn, och nickel, 

ämnen som ofta finns i deponerat material (Avfall 

Sverige 2006).     

 Sulfat. Deponerat avfall som t.ex. rivningsavfall 

och flygaska kan innehålla stora halter av sulfat. Vid 

nedbrytning under anaeroba förhållanden ombildas 

sulfatjonen av en grupp organismer till svavelväte. 

Mikroorganismerna verkar på liknande sätt som meta-

nogenerna och använder samma substrat, vätgas och 

fettsyror. En ökning av denna aktivitet kommer att 

medföra att sulfatreducerande mikroorganismerna 

konkurrerar om substratet och kan hämma metangas-

bildningen (Avfall Sverige 2006).    

 Inhibitioner. Förutom problem med syre, sulfat 

eller högt vätgastryck finns det även andra ämnen som 

kan påverka utvecklingen. Finns det god tillgång av 

natrium, kalium, kalcium och tungmetallkatjoner och 

ammonium, ammoniak, lösta sulfider samt cyanid kan 

hela processen hämmas. Organiska ämnen från indust-

riella kemikalier kan också generera toxiska påföljder 

(Avfall Sverige 2006).    

 Temperatur. Metanbildande mikroorganismer, 

mesofila och termofila, förekommer inom olika tempe-

raturområden. Vanligast är temperaturintervallet 20-40 

°C för mesofila och med ett optimum vid ca 35 °C. 

Termofila förekommer i temperaturintervallet 40-60 °

C, med ett optimum vid 55-60 °C. Vid temperatur runt 

12 °C trivs psykrofila metanogener samt psykrotrofa 

runt 28 °C. Temperaturen är absolut den viktigaste 

faktorn för rötningsprocessen och generellt kan man 

säga att termofil process reagerar dubbelt så mycket 

som mesofil.  I en avfallsdeponi som befinner sig inom 

en temperatur mellan 15-20 °C är dock tillståndet så-

dant att metanogenerna tillhör de mesofila (Avfall 

Sverige 2006).      
 Fuktighet. En hög fuktighet i cellen, 60 % eller 

mer, ökar metanbildningen. Är vattenhalten hög kan 

hydrolysen fungera optimalt, och en syretransport från 

atmosfären hindras vid hög vattenhalt i deponin. Den 

viktigaste processen i deponin är fukthalten som bidrar 

med att substrat, näringsämnen och buffrande material 

transporteras lättare och toxiskt material späds ut 

(Avfall Sverige 2006).    
 Struktur. För att uppnå bra förhållanden är det 

Figur 6.  Albäcksdeponin sedd från väst. Blå linjer visar lakvattenledningar kopplade till brunnar. Gula linjer visar deponiga-

suppsamling. Copyright by Sysav.  
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viktigt att cellen vid deponering har en struktur så att 

transporten av fukt och gas kan ske utan att denna fast-

nar i någon barriär (Avfall Sverige 2006). 

 

6.4 Humusbildande fas  
Humusfasen startar efter kanske något hundratal år när 

sulfat blivit förbrukat, förutsatt att det finns stora 

mängder cellulosahaltigt material. Vid denna fas avtar 

den bakteriella aktiviteten liksom produktionen av 

metangas. Humus har en mycket stark förmåga att 

komplexbinda tungmetaller och påverkar deras mobili-

tet. Vid syretillförsel kan deras mobilitet öka samt hal-

terna bli större (Elert 1999 & Naturvårdsverket 2008).

 Under den humusbildande processen kvarstår 

endast svårnedbrytbart organiskt avfall bestående av 

högmolekylära humusbildande föreningar med hydox-

yl- och karboxylgrupper, vilka är bundna till fenoler 

(Naturvårdsverket 2008).  
 

 

7 Deponigas  
Genom anaerob nedbrytning av organiskt material från 

deponier bildas deponigas. Processen sker spontant när 

förutsättningarna är rätta för att mikroorganismer ska 

kunna bryta ned organiskt material till deponigas. I en 

undersökning (Wiklund 1994) fann man att deponiga-

sens sammansättning beror av många faktorer, bl.a. på 

avfallets sammansättning, ålder, inläckage av fukt 

samt luft. Den bildade deponigasen består av ca 35-60 

% metan, 20-40 % koldioxid, kvävgas 1-20 %, syrgas 

0-3 %.  Ofta finns mindre mängder av klorföreningar, 

freoner, polyaromatiska kolväten (PAH) och tungme-

taller. Icke organiska ämnen som kvicksilver, kadmi-

um, zink, bly och svavelväte har hittats i deponigas. 

 I en studie gjord av Farquhar & Rovers (1972) 

har man funnit att temperaturen i deponin är starkt 

kopplad till den yttre temperaturen, framför allt i nord-

ligare länder. Metanproduktion är mycket känslig för 

snabb temperaturförändring, och kan bli påverkad av 

en förändring så liten som 1-2 °C. Vid större neder-

börd kan vatten infiltrera och påverka den inre tempe-

raturen med flera grader.      

 Produktionen av deponigas kan med teknik 

samlas in genom utsugssystem, men halten varierar 

kraftigt mellan olika deponier. Faktorer som styr är 

bl.a. hur mycket organiskt material som finns i depo-

nin, deponins täckning och vilken teknik som används 

för att samla upp gasen.      

 Wiklund (1994) redovisar i sin studie drifterfa-

renheter från befintliga anläggningar i Sverige. När det 

gäller deponigasproduktionens beroende av avfallets 

sammansättning ger 1 kg fett ca 1,4 m3 deponigas med 

70 % metanhalt, medan 1 kg kolhydrater ger ca 0,8 m3 

deponigas med 50 % metanhalt vid en totalrötning. I 

Sverige konsumerar vi mycket kolhydrater och hus-

hållsavfallet har därför en stor andel, varför deponiga-

sens metanhalt kan förväntas ligga runt 50 %, något 

som överrensstämmer med mätvärden från Svenska 

anläggningar, samt vid Albäcks avfallsupplag. 

 Wiklund (1994) beskriver i sin undersökning 

att svavelföreningarna, särskilt svavelväte (H2S) och 

metylmerkaptan (CH3SH) uppstår av den biologiska 

nedbrytningsprocessen och står för merparten av depo-

nigasens säregna lukt. Bildandet av svavelväte är en 

bidragande orsak till att deponigas i kondenserat till-

stånd blir korrosivt. Metangas (CH4) är även en växt-

husgas som är mycket explosiv och bör hanteras med 

försiktighet.       

 Vid anaerob nedbrytning av organiskt material 

produceras hela tiden metangas. Denna gas kommer 

sedan att leta sig vidare ut genom deponin på olika sätt 

beroende på deponins förutsättningar. Ett gasformigt 

utsläpp bestående mestadels av metan och koldioxid 

emitteras. I en modell av Scheutz et al. (2009) framgår 

hur gasflöden bildas i en deponi, (figur 7). Massbalan-

sen beskriver kortfattat att deponigas skapas, kan upp-

samlas, oxideras till koldioxid i ytskiktet eller emitte-

ras till omgivningen. Genom kunskap från massbalan-

sen samt metanoxidationens omfattning finns det en 

koppling till hur stor emissionen kan regleras med 

uttagssystem. Att begränsa läckor som skapas av dålig 

täckning ovanpå deponin gör det lättare att kunna in-

samla deponigas, eftersom luft inte sugs in i deponin i 

samma omfattning. Sker inget uttag av deponigas 

kommer detta att generera ett stort inre tryck, vilket 

medför att deponigasen läcker ut i större volymer. I en 

modell från IPCC (2007) kan man ställa upp en ba-

lansräkning av uppsamlad och emitterad gas. 

 

Metan (CH4) producerad = Metan (CH4) insamlat + 

Metan (CH4) emitterad + Metan (CH4) oxiderad 

  

 
7.1 Uttagssystem för deponigas 
 

7.1.1 Bakgrund 

I Naturvårdsverkets förordning (2001:512) om depo-

nering av avfall finns det krav för verksamhetsutövare 

som tar emot biologiskt nedbrytbart avfall för depone-

ring och redogör hur man bedömer om det finns behov 

för insamling av deponigas. Under 1990 insamlades 

endast 3 % av den deponigas som bildades i svenska 

avfallsupplag i de 29 anläggningar som var i drift 

(Wiklund 1994). Enligt Avfall Sveriges statistik sam-

lades deponigas in vid 47 av de drygt 80 kommunala 

deponier som var i drift 2008. Den totala insamlade 

energin vid dessa deponier uppgick år 2008 till 310 

GWh varav 24 GWh i form av ren el. Utöver detta 

facklades gas motsvarande 65 GWh bort. Vid fackling 

utvinns inte energi, men utsläppen av metan minskar. 

Det kan jämföras med biogasproduktionen från rötning 

av avfall som vid samma år uppgick till 280 GWh 

(Avfall Sverige 2010).    

 Idag beräknas utsläppen från avfallssektorn 

utgöra ca 3 % av de totala utsläppen i Sverige.    

Sedan 1990 har metanemissioner minskat med 44 %. 
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Deponiförbud och deponiskatter samt uppsamling av 

deponigas är huvudorsakerna till den minskade voly-

men (Jordbruksverket 2010).  

 Utöver deponier som är i drift finns det äldre 

kommunala samt industriägda deponier. Enligt Energi-

myndigheten (2010) innehåller dessa ofta en betydligt 

större andel biologiskt nedbrytbart material jämfört 

med nya avfallsanläggningar samtidigt som det sker en 

fortsatt produktion av deponigas.  

 

 

7.2 Deponigasteknik 
En deponigasanläggning består i standardfallet, och 

även på Albäcks deponi, av bl.a. gasbrunnar, rörled-

ningar, kondensbrunnar, mätinstrument, förbrukare 

och en metangasgenererande deponi. Detta har med-

fört att man har byggt ut anläggningar på ett kostnads-

effektivt sätt för en önskad gasmängd som kan säljas 

till någon gasförbrukare (Wiklund 1994). Albäcks av-

fallsstation säljer uppsamlad deponigas vidare till Trel-

leborgs stad för uppvärmning av bostäder (Bengt Hå-

kansson, muntl. 2010).    

 Enligt Wiklund (1994) används i Sverige i hu-

vudsak tre olika typer av gasbrunnar med olika dimen-

sioner och utföranden. Den ena är ett stålrör med spets 

som trycks ned i avfallet. Dimensionen på stålrören är 

50-70 mm. Rören är perforerade och suger upp gasen 

genom hålen. Det perforerade stålröret är ekonomiskt 

att installera, men har nackdelar i form av att igensätt-

ning, kondens och begränsat utsugningsområde kan 

uppstå. Den andra typen av gasbrunn är ODEX-

borrade med en diameter mellan 150-200 mm. Borrade 

brunnar enligt denna metod består av foderrör i stål 

och inuti detta finns ett plaströr med slitsar för gasupp-

samling. Foderröret används vid borrning för att stabi-

lisera borrhålet och dras därefter upp några meter. Den 

tredje typen av gasbrunn har en diameter mellan 300-

400 mm och använder sig av kärnborrmetod vilket 

innebär att stålröret vrids ned i avfallet. Utborrat avfall 

tas upp och i borrhålet placeras ett filter och ett foder-

rör. Fördelar med denna metod är att risken för igen-

sättning blir mindre samt att uttagsbrunnarna kan för-

längas efter hand som deponin ökar i höjd. Utomlands 

finns det exempel på större dimensioner mellan 400 

och 1200 mm som är mest lämpad för avfallsupplag 

med enbart hushållsavfall, något som inte är vanligt i 

Sverige.       

 Tidigare har Albäcks deponi använt sig av hori-

sontella, s.k. gasdräner. Dessa gasdräner består av per-

forerade gasrör som grävs ned i avfallet och sedan 

kringfylls. Problem med denna gasuttagsanordning 

inträffar vid deponier med mycket organiskt avfall. 

Organiskt avfall bryts ned och skapar sättningar, vilket 

kan medföra att horisontella gasdräner böjs och vatten-

lås skapas från kondenserad gas (Bengt Håkansson, 

muntl. 2010).        

Figur 7. Förenklad bild av massbalansen i en deponi (Scheutz et al. 2009).  
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Uttagsbrunnar är ofta sammankopplade med plastled-

ningar till en samlingsbrunn, i vilket det finns ventiler 

installerade för att reglera uttagsflödet från varje 

brunn. Vidare sugs gasen från samlingsbrunnarna till 

en fläktstation.      

 Resultat från Wiklund (1994) visar att tempera-

turer över 35-40 °C kan förekomma inne i deponin, ett 

intervall inom vilket metanproducerande bakterier 

trivs bäst. Medeltemperaturen för deponier i Sverige är 

ca 15 °C, vilket medför att nedbrytningshastigheten är 

relativt låg. Deponigasen som uppsamlas kondenserar i 

de kallare områdena i rören. För att avskilja denna 

utplaceras avvattningsbrunnar vid lågpunkter på led-

ningarna. Uppsamlat vatten leds antingen tillbaka till 

deponin eller deponins lakvattensystem.    

 Med hjälp av undertryck framställt genom fläk-

tar eller kompressorer sugs gasen upp. Val av fläkt 

eller kompressor bestäms efter transportlängd till gas-

förbrukaren. Ofta krävs kylning och torkning av gasen 

i en absorbtionsanläggning, adsorptionsanläggning 

eller kylanläggning.      

 Efter gasen transporterats via ledningar förs 

gasen till en gasförbrukare, vilket består av en panna 

med gasbrännare som producerar exempelvis värme 

eller alstring av el. För att undvika överskottsgas vid 

driftavbrott på överföringsledningarna har en gasfackla 

installerats. Facklan förbränner gasen till koldioxid 

och minskar trycket (Wiklund 1994).   

 Anläggningar med deponigasuttag vilket Al-

bäcks avfallsupplag har, mäter regelbundet metanhalt, 

koldioxidhalt, flöden, syrehalt samt ibland även kväve. 

Syrehalten används som indikator om det läcker in luft 

i deponin.  

 

 

 

7.3 Metangasens inverkan på växthusef-
fekten 

Metan är den gas med organisk halt som dominerar i 

atmosfären, och efter koldioxid den näst viktigaste 

växthusgasen som är emitterad från mänskliga proces-

ser. Sedan 1990 och de första åren under 2000-talet 

bromsade den växande metankoncentrationen i atmo-

sfären nästan helt. Enligt nya studier (Reay et al. 2010) 

visar åren 2007 och 2008 ökade koncentrationerna åter 

igen. Ökningen av (CH4) emissioner i Arktis bedöms 

vara ett resultat av den ökande temperaturen 2007 

samt ökad nederbörd i tropikerna.    

 Idag domineras forskningen av koldioxid (CO2) 

emissioners roll när det gäller klimatförändring, men 

under senaste åren har även en ökad kunskap om me-

tangasens påverkan på växthuseffekten vunnit mark 

och kan vara en effektiv väg att minska den mänskliga 

inverkan av antropogena utsläpp.    

 Förutom koldioxid, CO2 beräknar man att me-

tan som är en mycket kraftfull växthusgas är ansvarig 

för en femtedel av den mänskligt påverkade globala 

uppvärmningen. Påverkan av 1 kg metan motsvarar 

klimatpåverkan av 25 kg koldioxid och den rådande 

uppvärmning som sker idag kommer troligen att öka 

koncentrationen från flera källor. Naturliga och antro-

pogena källor där metanproducerande organismer kan 

öka i anaeroba miljöer är speciellt jordbruk, risfält, 

deponier, avloppsvatten, sumpmark samt marina sedi-

ment (Reay et al. 2010).     

 Den globala metankoncentrationen har sedan 

1000 år tillbaka ökat från 700 ppb till idag 1750 ppbv, 

(figur 8). I atmosfären (Reay et al. 2010) förekommer 

metan i en halt av 1,7 g/ton och ger ett litet men ökan-

de bidrag till växthuseffekten. Metan kommer främst 

från jordbruk och avfallsdeponier och bidrar med cirka 

8 procent av de totala utsläppen 2008 och Sveriges 

deponier står för ca 3 % av Sveriges utsläpp av växt-

husgaser räknat som koldioxidekvivalenter, se figur 9 

(Naurvårdsverket 2010).     

 För att kunna jämföra och väga utsläpp av de 

olika gaserna mot varandra använder man sig av den 

så kallade uppvärmningspotentialen (eng. global war-

ming potential, GWP). Eftersom nedbrytningstakten 

skiljer sig för olika gaser blir potentialen olika beroen-

de på tidsperspektivet man väljer att titta på. I atmosfä-

ren har metan en livstid på endast 12 år, men en upp-

värmningspotential på 72 gånger över en 20 års tid, 

men 25 gånger större effekt än koldioxid sett under ett 

100-års perspektiv och 7,6 över ett 500-års tids period 

(Reay et al. 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Atmosfäriska koncentrationer av metan (CH4) de 

senaste 1000 åren uppmätta från iskärnor tagna från Antark-

tis och Grönland (Carbon Dioxide Information Analysis 

Center 2010).  
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7.4 Mätmetoder för deponigas 
Det finns olika tekniker för att mäta metangasläckage 

från en deponi. Vilken metod som är bäst beror på 

vilka kriterier man vill uppnå. Ett sätt att bestämma 

flödet av metangas är emissionsmätning med statiska 

kamrar i fält för att uppskatta den mängd utsläppt me-

tan från ett avfallsupplag, se figur 10. Emissionsmät-

ning med statiska kamrar är en metod som används 

mycket utomlands, bl.a. England och USA.  

 För att minimera påverkan från extrema väder-

förhållanden, bör denna mätning utföras under vår 

eller höst. Mätning under väderlek med svag vind bör 

tillämpas för att ge så lika förhållanden över hela upp-

laget. Vid mätpunkten placeras en plastbehållare som 

sluts tät mot markytan. För att uppnå så täta förhållan-

den som möjligt skruvas och trycks kammaren ner i 

marken. En nål sticks in i kammarens tak och suger ut 

gas till en provbehållare inom vissa tidsintervall där de 

uttagna gasproverna skickas till analys i laboratorium 

och metanhalten mäts. Här blir den erhållna ackumula-

tionen (mängd metan i varje prov) omräknad till me-

tanflöde per yta med hänsyn till kammarens volym, 

bottenarea, samt väderförhållanden som tryck- och 

temperatur och tidsintervall (RVF 2004).   

 En annan metod är att använda spårgas där 

spårgasens flöde är känd. Spårgasen släpps ut på olika 

punktkällor över deponiytan. Utsläppet av gasen simu-

lerar det läckande metanflödet från deponin och sprids 

i plymen genom att den blandar sig med metangasen. 

Genom att mäta koncentrationen av emitterad metan 

samt spårgas på stort avstånd i den vindplym som upp-

står från deponiytan kan metanemissionen fasställas 

med utgångspunkt från koncentrationskvoten 

(Börjesson et al. 2005).     

 Den tredje metoden bygger på upptäckt av 

punktutsläpp och koncentrationsmätning där skanning 

med laserinstrument används, en mätmetodik som har 

tillämpats inom detta projekt på Albäcks avfallsupp-

lag.       

 Med laserinstrument av typen ”LaserMethane 

Mini”, kan stora ytor scannas på relativt kort tid. In-

strumentet är handhållet och riktas mot områden som 

misstänks ha läckage. Koncentrationen av metan mäts 

genom att detektera skillnaden mellan emitterat ljus 

mot misstänkt läcka och det ljus som skickas tillbaka 

(Crowcon 2010).  

 

7.5 Deponigasens rörelser 
Gasens rörelse, hastighet och distans beror på flera 

faktorer och är mycket komplex. Består toppskiktet på 

deponin av permeabelt material som grus och sand 

kommer gas att migrera genom toppskiktet. Om depo-

nins toppskikt är uppbyggd av silt och lera, vilket inte 

är speciellt permeabelt kommer gasen att migrera hori-

sontellt under ytan. Finns det områden i deponin som 

är mindre permeabel, kommer gasen att migrera ge-

nom detta område (O´Leary & Walsh 2002).  

 Naturliga eller mänskligt påverkade områden 

som diken, avlopp, tunnlar eller ledningar kan fungera 

som kanaler för gasens rörelser. Geologin i området 

avgör ofta hur underjordiska vägar som sprickor, berg, 

eller porös jord påverkar den gas som kan migrera 

igenom (Williams 2001).     
 Gas som emitterar genom ytskiktet kommer att 

påverkas av vindhastighet och vindriktning. Deponiga-

sens koncentration kommer att spädas ut med frisk luft 

och transporterar den till områden utanför deponin. 

Koncentrationen som späds varierar från olika dagar 

till timmar under dagen. Man har observerat skillnader 

från tidig morgon som tenderar att vara mildare och 

ger minst utspädning och spridning av gasen.  

 Vid fuktigt väder kan markförhållanden påver-

kas genom att hindra deponigasen att migrera genom 

toppskikt. Regn och fukt som tränger ner i porutrym-

men kan pressa ut den gas som befinner sig i hålut-

rymmen (Williams 2001).    

 Vid fluktuationer av grundvattennivåer kan 

gasen påverkas. Stiger grundvattnet i en deponi kom-

mer denna att tvinga gasen att stiga uppåt.  

 Gasens rörelser är kopplade till temperaturök-

ning och kommer att stimulera gaspartikeln till gasdif-

fusion, vilket ökar gasens rörlighet genom att röra sig 

från områden med hög koncentration till områden med 

lägre och sprids snabbare. Trots att en deponi har rela-

tivt stabila temperaturförhållanden kan frysning orsaka 

sprickor i ytskiktet där gas kan migrera ut. Även om-

vända förhållanden där frusen mark blir en fysisk bar-

riär utgör att gasen inte kan transporteras igenom, vil-

ket får gasen att förflyttas vidare i deponin horisontellt.    

Jordens gastryck och väderförhållanden påverkar gas-
Figur 9. Metangasemissioner från olika samhällssektorer i 

Sverige, (Naturvårdsverket 2010b). 

Figur 10. Instängd gas överförs till sprutan  (RVF 2004).  
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rörelser. Vid fallande tryck tenderar deponigasen att 

vandra ut från deponin i omgivande områden. Vid sti-

gande tryck stannar gasen tillfälligt kvar tills nya tryck 

etablerats i deponin och gasen transporteras sedan vi-

dare dit möjlighet finns (Williams 2001).  

 

 

 

7.6 Inverkan av meteorologiska paramet-
rar på metanemissionen 

Inverkan av meteorologiska parametrar som lufttryck 

och vindhastighet har studerats på avfallsupplag i New 

Hampshire, USA (Czepiel et al. 2003), med spårgas-

teknik. Resultaten visade att det fanns en koppling 

mellan emission och absolut lufttryck. Ett högre luft-

ryck visade tydligt att emissionerna minskade från 

deponin.       

 En studie gjord av Börjesson et al. (2005), med 

spårgasteknik på Filborna i Helsingborg, kunde inte 

påvisa några effekter varken av absolut lufttryck eller 

lufttrycksgradient eller påverkan av vindstyrkan vid 

mätningarna. I nämnda arbeten anförs att större inver-

kan av meteorologiska parametrar har en större effekt 

på deponier som inte har något uttagssystem för depo-

nigas. Vid ändringar i atmosfärstrycket påverkar diffe-

rensen mellan gasproduktionstrycket i deponin och 

atmosfärstrycket, vilket är den tryckgradient som dri-

ver flödet. I deponier konstruerade med uttagssystem 

för deponigas känner en metanmolekyl tryckgradien-

ten till atmosfären samtidigt som den är påverkad av 

tryckgradienten till den sugande gasdränen. Vilken 

gradient som är störst för varje enskild molekyl blir 

avgörande vilken väg molekylen tar.  
 Resultaten från en studie gjord i Nordtyskland 

av Gebert & Gröngröft (2006) visar ett tydligt sam-

band mellan atmosfärstryck och deponigastryck, se 

figur 11. Mätningarna gjordes med ett biofilter integre-

rad i deponins ytskikt, och hade samma temperatur 

som omgivningen. Mätningar visar att atmosfärstryck-

ets variationer har en direkt koppling till gasflödet och 

varierar i genomsnitt mer än en gång om dagen. Redan 

en tryckskillnad av 1 hPa är direkt synlig och ändrar 

gasflödet i båda riktningarna samt koncentrationen av 

deponigasens metanhalt. Forskarna har också (Gebert 

& Gröngröft 2006) konstaterat att gasemissionerna 

ökade till ett maximalt tryck för att sedan kollapsa. 

Detta indikerar att emissionerna endast är drivna av en 

momentan tryckbildning i deponin och bevaras endast 

under en kortare period.     
 Atmosfärens tryckpåverkan vid markytan kan 

variera kraftigt. Lufttemperaturen och atmosfärstryck 

ändras dagligen, vilket syns under dagens uppvärm-

ning samt nedkylning vid markytan. Ökad temperatur i 

marken genererar sjunkande marktryck när varm luft 

stiger, medan fallande temperatur generar ökat tryck 

när kallare luft sjunker. Trycket kan påverkas vid skill-

nader i solens instrålning och kan variera så mycket 

som 4 hPa.  

7.7 Metanoxidation 
Vid metanoxidering bryts metangasen ner till koldiox-

id innan det når atmosfären. Detta görs av mikroorga-

nismer i deponins ytskikt där syrenivån är större än 

noll (Börjesson et al. 2005). Metanoxidationen varierar 

beroende på temperatur, syre- metantillgång, fuktighet 

och jordmån (Reay et al. 2010).    

 Börjesson et al. (2005) redovisar att metanoxi-

dationen kan variera mellan 6,2–22 % vid studier gjor-

da vid Filborna i Helsingborg. Den lägsta metanoxida-

tionen ägde rum under vintern och högst värden på 

sommaren. Forskarna genomförde mätningar under 3 

år på sju olika avfallsdeponier i Sverige och fann att 

andelen metan av totalt producerad mängd som läcker 

ut till atmosfären låg inom intervallet 21-68 %. Beträf-

fande metanoxidation visade studien att av det metan-

flöde som går från deponin mot atmosfären oxideras 

mellan 6-43 % till koldioxid i deponiernas täckskikt. 

 Störst metanoxidation uppmättes på avslutade 

deponier sommartid, och lägst oxidation på aktiva de-

ponier vintertid, beroende på oxidationens starka tem-

peraturberoende.     
 Chanton et al. (2000) redovisar liknande resul-

tat där temperaturen är avgörande för hur mycket me-

tanoxidation som sker i ytskiktet. Studier av Chanton 

et al. (2007) visar dock att maximal oxidation sker 

kring 5-10 cm djup, och med en fuktighet på 25 % 

eller mindre. Användning av kompostmaterial eller 

annat mycket organiskt material ger en högre oxide-

ring, 70-100 % (Scheutz et al. 2009).   
 Interaktionen mellan växtlighet och graden av 

metanoxidation vid ytskiktet är komplex, men tydligt 

belägg för ökad halt av oxidering vid deponier sker då 

högre andel växtlighet finns. Trots att problem kan 

uppstå när djupa rötter penetrerar ytskiktet och öppnar 

kanaler för metanemission, överväger fördelarna. En 

ökad växtlighet höjer fuktigheten i marken, vilket gyn-

nar mikroorganismer som kan bryta ned metan till 

koldioxid (Scheutz et al. 2009).        

Figur 11. Visar samband mellan atmosfärstryck, deponigas 

tryck, flödeshastighet och sammansättning (Gebert & Gröng-

röft 2006).  
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Ett medelvärde på metanoxidationen som använts som 

praxis vid modellberäkningar är 10 % av den metangas 

som diffunderar upp från deponin (IPCC 2001).  

 

 

8 Deponiers stabilitet 
 

8.1 Grundläggande information 
Deponins stabilitet mot skred och slänter beror särkilt 

på sluttäckningens mäktighet, deponins släntlutning, 

massornas vikt, samt hållfasthetsegenskaperna i slut-

täckningsmassor, avfall och underliggande naturliga 

jordlager (Statens Geotekniska Institut 2007). 

 Jordarternas sammansättning och egenskaper, 

grundvattenförhållanden och topografiska förhållande 

bestämmer släntens stabilitet. Hållfasthetsegenskaper-

na kan påverkas vid ökad grundvattennivå, vilket ger 

ett ökat portryck, och leder till att jordens hållfasthet 

försämras. Orsaker till grundvattenhöjning kan vara 

riklig nederbörd eller igensatta diken (Statens Geotek-

niska Institut 2010).  
 Jordens sammansättning och egenskaper är 

beroende av förhållandet mellan korn, vatten, jonsam-

mansättning och gas. Hållfastheten indelas i odränerad 

och dränerad skjuvhållfasthet. Den dränerade skjuv-

hållfastheten är beroende av den effektivspänning som 

styrs av vatteninnehållet i jorden. Ökar en jords vatten-

innehåll vid ökat vatten- eller portryck minskar den 

spänning som bärs av kornskelettet och jorden får en 

lägre hållfasthet (Statens Geotekniska Institut 2007). 
 Tyngdkraften påverkar all massa och även en 

markyta som är helt plan kommer lika stor kraft att 

vara jämt fördelad och jorden kommer att förbli stabil. 

Placeras en belastning på en viss del av denna yta blir 

den totala tyngdkraften större på denna plats än för 

omgivande mark, vilket kräver att mothållande krafter 

måste vara större för att området skall förbli stabilt. 

Finns ingen mothållande kraft kommer ett brott (skred) 

att inträffa och fyllningen sjunker ned och marken 

utanför häver sig och marknivåerna jämnas ut (Statens 

Geotekniska Institut 2007).     
 Vid beräkning av säkerhetsfaktorn (F) för 

skred, beräknas förhållandet mellan mothållande och 

pådrivande krafter (figur 12).    

I SGI:s rapport, Information 19, ”Deponiers stabilitet”, 

rekommenderas att säkerhetsfaktorn (F) bör vara minst 

1,5, under 1,0 är risken stor att skred inträffar. Enligt 

27§ i Naturvårdsverkets handbok 2004:2 (tillika All-

männa Råd) skall deponier ha en säkerhetsfaktor (F) 

av minst 1,5 beräknad med totalspänningsanalys eller 

minst 1,35 beräknad med kombinerad analys. Deponi-

ers stabilitet måste beräknas för ett långt tidsperspektiv 

(flera hundra år) och vid utformning av sluttäckning är 

det viktigt att uppnå stabila förhållanden (Statens Geo-

tekniska Institut 2007). 

Figur 12. Enligt 27§ i Naturvårdsverkets handbok 2004:2 

(tillika Allmänna Råd) skall deponier ha en säkerhetsfaktor 

(F) av minst 1,5 beräknad med totalspänningsanalys eller 

minst 1,35 beräknad med kombinerad analys (Statens Geo-

tekniska Institut 2007).  

Figur 13. Principfigur för olika stabilitetsproblem i en slänt (Statens Geotekniska Institut 2007). 
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8.2 Totalstabilitet  
Med totalstabilitet avser man de glidytor som börjar i 

överkanten av en deponi, går ned i de naturliga jord-

lagren och slår sedan upp vid släntens tå eller strax 

utanför denna och kan skapa sprickor i marken. Hur 

stabil marken är beror på de underliggande naturliga 

jordlagren. Totalstabiliteten räknas avfallsmassor och 

sluttäckningen som en yttre last med pådrivande vikt, 

men saknar egen stabilitet. Skulle det visa sig att stabi-

liteten är otillfredsställande kan ett brott uppstå. Nor-

malt sker brottet utmed en nära cirkulärcylindrisk glid-

yta när jord och fyllning (avfall) har samma egenska-

per (figur 13). Brottet inträffar vanligast längs perife-

rin av en del av cirkeln som skär genom jord och fyll-

ning (Statens Geotekniska Institut 2007).  

 Platsen där cirkelns mittpunkt och hur stor radi-

ens längd kommer att bli beror på deponisläntens lut-

ning samt djupet till fast botten under deponerat avfall 

och jord. Om deponins slänt är utformad med brant 

sluttning kommer brottet att ske längs en ”tåcirkel” 

som slår upp i släntens tå. Enligt SGI:s rapport, 

”Deponiers stabilitet”, där slänten är flackare och dju-

pet till botten är stort samt deponin är utsträckt kom-

mer brottet att ske utmed en ”bascirkel” som når till 

fast botten och slår upp strax utanför slänttån. Är dju-

pet till botten avgränsat uppstår en släntcirkel där cir-

keln når ner till fast botten, men slår upp i slänten.  

 

 

8.3 Inre stabilitet  
Avfallets karaktär är mycket svår att avgöra eftersom 

deponier är mycket inhomogena och medför svårighe-

ter vid bedömning av stabiliteten. Deponerat material 

är dessutom mycket varierande inom samma deponi-

cell. Deponier med hög halt av organiskt avfall föränd-

ras även med tiden genom nedbrytning. Stabiliteten i 

deponin ökar med en sluttäckning i kombination av 

framtida sättningar samt en minskning av porvatten-

trycket. Skjuvhållfastheten minskar vid nedbrytning av 

organiskt avfall och måste tas med i beräkningarna när 

packning sker av deponin (Statens Geotekniska Institut 

2007). 

 

 

 

8.4 Släntstabilitet   
Varför skred inträffar beror dels på den belastning som 

finns på jorden, dels av jordens hållfasthet. Efter flera 

år kan stabilitetsförhållandena förändras genom för-

ändrad grundvattennivå som påverkar portrycket, mar-

ken blir uttorkad eller ökad markfuktighet. Tjälning 

och upptining och urlakning påverkar stabiliteten. 

 Vid en ökad belastning ovanför släntkrönet, 

exempelvis genom körande av tyngre fordon kan vib-

rationer medföra att stabiliteten minskar med tiden. 

 Minskad motvikt vid släntens nedre del kan 

påverka den jämvikt som fanns från början. Mothål-

lande krafter som jordmassor vid släntfoten kan erode-

ras bort av ett vattendrag eller schaktningsarbeten. En 

avsänkning av vattennivån vid släntfoten leder till att 

minskad motvikt erhålls och ökad sannolikhet för 

skred. Dräneringsdiken som anläggs i anslutning till 

slänttån med avsikt att avleda ytvatten från deponin 

kan verka starkt stabilitetsnedsättande när portycket i 

undergrunden påverkas (Statens Geotekniska Institut 

2007). 

 

 

8.5 Sättningar 
Deponiers volymminskning orsakas av den organiska 

nedbrytning som sker när den anaeroba fasen börjat. 

Genom nedbrytning av organiskt material samt krymp-

ning av avfallets skelett kommer risken för sättningar 

att öka.       

 Deponier är vanligen uppbyggda av flera lager, 

som är konstruerade under många år. Äldre avfall har i 

regel börjat brytas ned och permeabiliteten, avfallets 

densitet och mekaniska egenskaper skiljer sig från 

yngre deponerat avfall. Avfallet kan få differentiella 

sättningar genom hela upplaget, se figur 14 (Yu 2009). 
 Vattenhalt tycks vara den variabel som är asso-

cierad med störst effekt på biologiska nedbrytnings-

processer eftersom det ger en miljö som underlättar 

transporten av näringsämnen samt mikrober inom de-

ponin. Denna process pågår i olika hastighet och sätt-

ningar kommer att vara olika inom samma deponicell, 

vilket även kommer att påverka emissionen av metan 

till atmosfären genom de sprickor som uppstår från 

sättningar (El-Fadel et al. 1999).      
 Majoriteten av sättningarna sker den första må-

Figur 14. Differentiella sättningars påverkan på tätskikt av lera (Bredariol et al.1995).  



23 

 

naden genom mekaniskt påverkade effekter, som om-

orientering, krossning och bockning. Efter denna inträ-

der tre olika händelseförlopp. Den första är mindre 

objekt faller ner i större hålrum. Den andra processen 

är fysikalisk-kemisk förändring där korrosion, oxida-

tion och förbränning sker. Den sista processen är bio-

kemisk, jäsning och förruttnelse, vilket kommer att 

pågå tills deponin övergått till inert material (Sowers 

1973).       
 Boni et al. (2006) presenterade en sammanställ-

ning över hur mycket volym en deponi kommer att 

förlora, vilket varierar mellan 25-50 % av ursprunglig 

storlek. Under deponering och strax efter stängning 

utgör typiskt 5-30 % volymförlust. I genomsnitt sker 

en 15 % volymminskning av hela deponin på grund av 

nedbrytning av deponerat avfall.   

 Avfallets inhomogena egenskaper medför att 

deponier har stora variationer i sättningsmönster. 

Strukturella sprickor i deponicellen kan orsaka stora 

skador för rör till lakvatten samt insamlingssystem för 

deponigas (Boni et al. 2006).  
 

 

9 Metoder 
Metoderna som använts vid detta arbete är: skanning 

med laserinstrument för detektering av metanläckage, 

borrning med skruvborr för att analysera den organiska 

halten i deponin och kornstorleksanalys av jordprover 

för överytor. Dessa metoder har valts med hänsyn till 

att inom rimlig tidsåtgång kunna undersöka det angiv-

na området.  

 Skanning med laserinstrument i fält för att de-

tektera och kartlägga gasemissioner från Albäcks av-

fallsupplag har gett en möjlighet att undersöka områ-

det översiktligt på ett snabbt och effektivt sätt. Loss 

On Ignition (LOI) har används och ger möjlighet att 

mäta den organiska halten i deponin.  
 För att ta prover har borrningar gjorts på utval-

da platser över det undersökta området och analyser av 

dessa har gjorts i laboratorium. I projektet har korn-

storleksanalys utförts för att analysera deponins ytskikt 

i syfte att bedöma skillnader i jordlagren som har bety-

delse för permeabilitet och gasläckage. 

 

9.1 Mätning med laserinstrument 
Lasersystem för detektering och kartläggning av me-

tanemissioner från Albäcks avfallsupplag har ett hand-

buret instrument använts av typen ”LaserMethane 

Mini” (figur 15) från Crowcon. Instrumentet är ut-

vecklat specifikt för fältmätningar av gasemissioner av 

metan (CH4) från säkert avstånd. Instrumentet är kon-

struerat för att klara ATEX standard, vilket innebär att 

användning vid farliga områden där explosiva samt 

flamberbara gaser, ångor eller liknande inte kan utlö-

sas genom användning av instrumentet (Crowcon 

2010). 

 

9.1.1 Teori  

Crowcon´s lasersystem arbetar med en infraröd laser, 

med en våglängd på 1652 nm, och omfattar ett s.k. 

backscatter system där lasern sänder ut och registrerar 

koncentrationen av metangas utmed en strålgång där 

laserstrålen återreflekteras från en bakgrundsyta (figur 

16). Vid upptäckt gasläcka mäts gaskoncentrationen i 

ppm x m, vilket innebär att den gas som reflekteras 

tillbaka kommer att få ett medelvärde av koncentratio-

nen av den mängd infrarött ljus som blivit absorberat 

utmed den aktuella mätsträckan, från läckan till enhe-

ten. Metangas består av kol och väteatomer, CH4. Gas-

molekylen absorberar specifik våglängd beroende av 

sin atomära struktur. Instrumentet är specifikt konstru-

erat för att endast detektera metangas och blir därmed 

inte påverkad av andra gaser, vilket ger mycket hög 

tillförlitlighet. ”LaserMethane Mini” detekterar inte 

enbart närvaro av metangas, utan även gasmolndensi-

tet, eller koncentrationen av metanmoln i ppm x m. 

Unikt för instrumentet är att den har inbyggd metan-

kammare för att möjliggöra kalibrering vid uppstart, 

och ingen extern kalibrering behövs (Crowcon & To-

kyo Gas Engineering 2010).     

 Vid skanning efter gasläcka över en deponiyta 

vet man sällan var exakt gasläckaget börjar eller slutar. 

Med punktläsning, s.k. pinpointing med laser, läser 

man av hela ytor med horisontella stråk eller vertikalt 

vid ytor som är höga tills man hittar läckage käl-

lan/källorna. Crowcon´s instrument har utvecklat ljud-

signal med tre olika frekvenser. En signal för plötsliga 

förhöjningar av metankoncentration, s.k. ”spikar” som 

indikerar pulser av metangas. En annan signal för 

metanhalter överstigande den inställda varningshalten 

som ställts in före skanning. Mätning vid Albäcksde-

ponin ställdes 200 ppm x m som varsel halt för att 

endast spåra läckage överstigande denna koncentra-

tion. Lägre koncentration än 200 ppm x m medförde 

svårigheter att upptäcka punktläckage eftersom diffusa 

utsläpp av metan sker kontinuerligt över deponins yta 

och transporteras med vinden från okända källor. 

Tredje signalen instruerade att signal har tappats. 

Finns det ingen yta där infraröda ljuset kan reflektera 

tillbaka, avges en varningssignal. Reflekterat infrarött 

ljus har en räckvidd upp till 30 meter, men kan utökas 

till 100 meter vid användning av reflektor, något som 

inte använts i projektet. Instrumentet kan antingen 

hållas handburet för skanning och pinpointing, eller 

placeras på ett fotostativ för att utföra detaljerade lång-

tidsmätningar av gaskoncentration vid kända källor 

(Crowcon 2010). 

Figur 15. LaserMethane Mini (Tokyo Gas Engineering 

2010 ). 
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Tekniska data för laserinstrument: 

 

LaserMethane® Mini 

 

Vikt  0,6 kg  

Dimension  70 x 179 x 42 mm  

Operativt avstånd/räckvidd  30 meter i standardläge och 100 meter med reflektor  

Tid respons  0,1 sekunder  

Detektionsområde - gaskoncentration  0-99,999 ppm x m  

Operativ batterikapacitet  5 timmar, beroende av omgivningstemperatur  

Display  Full LCD färg  

Operativt temperaturområde  -17°C to 50°C  

Operativt fuktighetsområde  30 – 90 %  

(Crowcon 2010). 

Figur 16. Överst visar laserinstrumentet vid mätning av gasmoln med olika omfång, men registrerar samma densitet utmed en 

mätsträcka. Nedre figur visar när laserljuset passerar ett gasmoln av metan där denna blir absorberat och förlorat reflekterat ljus 

omberäknas till koncentration (Modifierad efter 2010-11-20. Crowcon 2010). 
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9.1.2 Instrumentets möjligheter och begränsningar 

I det aktuella projektet har laserinstrumentet 

”LaserMethane Mini” använts i fältmätningar med 

syfte att detektera, kartlägga och visualisera gasemis-

sioner från Albäcks avfallsupplag. Tolkningarna är 

baserade på resultaten genom skanning över det av-

gränsade området, men även långtidsmätningar har 

kunnat utföras. Någon inbyggd GPS innehar 

”LaserMethane Mini” inte, utan egen handhållen GPS 

har medtagits under fältarbetet.   

 Nackdelen med instrumentet är att några mät-

ningar av meterologiska parametrar som lufttryck, 

temperatur eller fuktighet inte lagras vid fältmätningar. 

Albäcks deponi har egen väderstation och data som 

lufttryck, temperatur, fuktighet och nederbörd har lag-

rats vid varje fältmätning som blivit utförd. Dessa pa-

rametrar kan påverka mätresultaten i olika grad 

(United States Environmental Protection Agency 

2010). Vid fältlaborativa mätningar som gjorts har 

meterologisk data loggats och registrerats efter avslu-

tad fältmätning.     

 Skanning med instrumentet kan göras över sto-

ra ytor och mätning sker som en korttidsmätning. De-

tektering av de utsläpp som registreras vid ett mättill-

fälle medför att det blir en översiktlig bild över gas-

emissioner. Vid senare utvalt tillfälle finns möjligheten 

att utföra långtidsmätningar genom att placera instru-

mentet på ett stativ och studera kända punktläckage. 

Mätning sker under en utvald tid. På stativet placeras 

sedan en kamera som tar intervallbilder av registrerade 

metanemissioner som visas i den display vilket instru-

mentet har. Data förs sedan in i ett MS Excel program. 

 Emissioner som blandas med omgivande luft 

innebär att detektering av metan måste ske med ett 

instrument där hög känslighet används, något som 

”LaserMethane Mini” är konstruerad för. Tid för re-

spons är mindre än 0,1 sekunder.    

 

 

9.1.3 Undersökningsmetodik i fält 

Upprepade fältlaborativa tester utfördes i ett första 

skede över alla deponiytor vid Albäcks avfallsupplag 

utan att registrera några emissionskällor. Syftet med de 

upprepade testerna var att analysera hur instrumentet 

arbetade och utveckla en metodik för att få en repre-

sentativ mätmetod. Kontroll av metanemissioner utför-

des även utanför deponin som referenspunkt samt för 

att lära känna instrumentet. Utanför deponin visades 

inga emissioner högre än 10 ppm x m.   
 Fältmätningar med laserinstrument görs i första 

moment för att få en översiktlig bild av metanemissio-

ner från aktuell deponiyta. Albäcks avfallsupplag är 

indelat i tre olika faser, från äldst till yngst. Efter att 

varje deponiyta blivit skannad utfördes detaljerad fält-

mätning för att detektera punktkällor och lägesbestäm-

ma upptäckta läckagekällor. Position av upptäckta 

läckor gjordes med handhållen GPS och markerades 

med vit sprejfärg samt noterades på karta.           
Kompletterande fältmätning gjordes senare genom 

långtidsmätning av funna punktkällor där instrumentet 

placerades ca 40 cm från upptäckt källa vid varje mät-

ning.        
 Laserinstrumentet placerades på stativ med 

kamera för intervalltagning av bilder. Varje bild regi-

strerade metanemission. Långtidsmätningar gjordes 

under en timmes tid.     

 Data som blivit registrerade från lasermätningar 

och iakttagelser i fält dokumenterades med kamera och 

anteckningar. Här noterades iakttagelser om diffusa 

gasemissioner, punktutsläpp, gasemissioner från 

sprickor i marken eller gasuttagssystem, observations-

rör, lakvattensystem i form av brunnar, lakvattendam-

mar samt diffusa hål i marken. Även bristfällig slut-

täckning vid olika ytor noterades.    
 Mätresultatet utgörs av koncentrationen av den 

metanemission som diffunderar ovanför deponins yt-

skikt alternativt andra källor. Den snabba responsen 

för upptäckta källor, medför att ytor skannas relativt 

snabbt, med möjlighet att återkomma till samma del-

område för repetitiva undersökningar. Koncentrationen 

anges i ppm x m.     

 Inmätning med laserinstrumentet genomfördes 

med svepande rörelser fram och tillbaka med en strål-

gång som träffar markytan ca 2 meter framför instru-

mentet samt en stråkbredd om 5 meter, se figur 17. För 

att uppnå liknande resultat vid varje skanning har in-

strumentet förts i svepande rörelser mot vinden. Instru-

mentet som tidigare beskrivits har 3 ljudsignaler, där 

en signal signalerar när en förhöjd nivå av metan upp-

täcks, s.k. ”spik”. Den förhöjda nivån av metan visas 

även visuellt i displayen på instrumentet. Svepande 

rörelser intensifieras i den riktning som de högre kon-

centrationerna påvisats från instrumentet samtidigt 

som man går i den riktning man misstänker att läcka-

gekällan finns.  

 

 

9.2 Borrning inkl. metoder 
 

9.2.1 Teori 

Efter fältundersökning med laserinstrument vid Al-

bäcks deponi, valdes att utföra en glödförlust för att 

bestämma halten organiskt material. Det organiska 

materialets massa i ett prov bestäms genom viktförlust 

vid förbränning.      
 Deponin är indelad i tre faser som representerar 

olika deponeringsstadier och därmed olika tidsskeden 

för organisk nedbrytning och när den anaeroba fasen 

inletts. Delzoner tillhör olika deponeringsstadier, där 

fas 1 med delzon A, E och F var aktiv mellan 1976-

1985, fas 2 med delzon B och C mellan 1985-1990 och 

fas 3 med delzon D var aktiv från 1990 och avslutades 

2008. Ca 2 miljoner m3 avfall har deponerats mellan 

åren 1976 och 2008, med en ungefärlig fördelning 

mellan faserna, fas 1: ca 650,000 m3, fas 2: ca 600,000 

m3 och fas 3 ca 750,000 m3. Av de ca 2 miljoner m3 

deponerat avfall består ca 50 % brännbart eller orga-

niskt material (Bengt Håkansson, muntl. 2010). D e -
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ponigas produceras under den mikrobiologiska ned-

brytningsfasen från organiskt material, vilket gör att 

metangasens produktionstid är helt proportionell med 

den organiska halten i deponin samt hur länge nedbryt-

ning skett (Nastev et al. 2001).    

 Den biologiska nedbrytningen beror på flera 

processer som ofta är svåra att fastställa inom samma 

deponi. Binder & Bramryd (2001) fann i sin studie vid 

Filborna i Helsingborg att den organiska nedbrytnings-

hastigheten påverkades mycket av sammansättning 

samt partiklarnas storlek. Bestämning av den organis-

ka halten vid en bioreaktor vid Filborna visade att trä 

samt papper var material som gav störst viktförlust 

genom Loss On Ignition. Ytskiktets täckning kan vara 

avgörande hur torrt deponerat avfall är, något som kan 

resultera i mindre gasproduktion. Detta innebär att 

gasbildning kan förekomma inom vissa delar av depo-

nin, men inte inom andra (Naturvårdsverket 2010a).  

 

 

9.2.2 Metod 

Upprepade mätningar med laserinstrumentet har visat 

att upptäckta punktläckage samt koncentrationsmäng-

den skiljer sig mellan deponins olika delzoner. I del-

zon A, som var aktiv mellan 1976 och 1985 innehar 

äldst deponerat avfall, har upptäckta punktläckage 

varit färre, och samtidigt lägre koncentrationer av me-

tan. I delzon D, som har yngst deponerat avfall, aktiv 

mellan 1990-2008, har emissionskällor som upptäckts 

inte enbart varit av noterbart högre koncentration av 

metan, utan fler upptäckta punktkällor registrerats vid 

samtliga typytor.      

 För att få en bättre förståelse över gasemissio-

nernas varierande punktutsläpp samt koncentrationer, 

utfördes flera borrningar från deponins tre olika depo-

neringsstadier i syfte att undersöka överytans täckskikt 

samt den organiska halten av deponerat avfall.      

Samtliga borrningar utfördes vid överytor och prover 

togs för vidare analys av den organiska halten som 

senare analyserades i laboratorium genom Loss On                          

Ignition (LOI). Under arbetets gång uppmättes samtli-

ga borrpunkter för GPS koordinater samt en kornstor-

leksanalys gjordes av deponins täckskikt. Figur 18 

visar platsval för utförda borrningar.  

9.2.3 Borrning 

Skruvborrning har skett med hjälp av en Geotech borr-

bandvagn genom samarbete med Enheten för Geologi i 

Lund (figur 19). Denna maskin driver en 1 meter lång 

borr runt och trycker ned denna med hjälp av hydralik. 

 När önskat djup nåtts drar maskinen upp borren 

varpå själva provet sitter. Detta skrapas rent från kon-

tamineringar av jord, vatten samt annat material med 

en kniv och förekommande lagerdjup där prov tas be-

stäms.  I möjligaste mån har borrpunkterna placerats ut 

metodiskt efter ålder på deponerat avfall. Syftet var i 

första hand att utföra minst 2 borrningar på varje fas 

för att få representativ åldersfördelning vid senare ana-

lys. Detta var dock ej möjligt att genomföra på samtli-

ga platser på grund av att det förekom mycket sten, 

asfalt, gummi samt annat material i området.  

 Borrningar ger till skillnad från mätningar med 

laserinstrumentet information om vilka lager som före-

kommer och vilket material som finns deponerat vid 

varje borrpunkt.  

Figur 17. Metodik vid skanning med laserinstrument. Svepande rörelser med en strålgång om ca 2 meter framför instrumentet 

och stråkbrädd på ca 5 meter. Liknande metodik har används i Helsingborg, NSR, modifierad bild efter Ljungberg et al. (2009). 

Figur 19. Skruvborrning med Geotech borrbandvagn. Jord-

provet som följer med borren upp rensas från kontaminering-

ar och prov för analys av organisk halt samt kornstorleksana-

lys från representativa djup tages. 

http://www.sciencedirect.com.ludwig.lub.lu.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VFR-50V0F4G-1&_user=745831&_fmt=high&_rdoc=1&_orig=article&_origin=article&_zone=cited_by_box&_acct=C000041498&_version=1&_urlVersion=0&_userid=745831&md5=711ab713651d2463f27770ec76b5
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9.2.4 Kornstorleksanalys 

Kornstorleksanalys genom torrsiktning sker genom att 

provet torkas i 105°C över natten. Följande dag vägs 

provet och partiklar >22,4 mm siktas bort. Disperge-

ringsvätska (natriumpyrofosfat) tillsätts för att materia-

let skall löses upp (dispergeras) och tvättas sedan med 

vatten genom en 0,063 mm sikt för att få bort finmate-

rial (silt och lerfraktioner). Torkning sker ännu en 

gång över natten i 105°C och provet vägs. Varje prov 

(6 st.) torrsiktas genom 18 stycken siktar (plus siktbot-

ten) i en skakmaskin under 15 minuter. Innehållet i 

respektive sikt, vilket motsvarar en viss fraktion vägs 

och den procentuella viktfördelningen mellan de före-

kommande fraktionerna beräknas med hjälp av MS 

Excel dokument.      
 Därefter utförs beräkning av lerfraktion genom 

hydrometeranalys. Detta sker genom att bestämd 

mängd material från varje prov dispergeras (löses) i 

dispergeringsvätska (natriumpyrofosfat) och späds ut 

med avjoniserat vatten i en mätcylinder.             
Med en omrörare frisätts sedimenten i lösningen och 

själva undersökningen kan starta. En hydrometer sätts 

i mätcylindern och lösningens densitet mäts vid olika 

tider. Densiteten hos lösningen förändras när tyngre 

partiklar sjunker till botten fortare och lättare hålls 

längre i suspension. Skillnaden i höjd på hydrometern 

ger ett värde på densiteten vid fastställda tider. Avlästa 

värden förs sedan in i MS Excel dokumentet som tidi-

gare använts och andelen ler respektive silt kan beräk-

nas.  
 Resultaten från kornstorleksanalysen kan sedan 

användas för att analysera ytskiktet som finns ovanpå 

respektive deponiplats.  

9.2.5 Glödförlust 

Bedömning av den organiska halten sker genom att 

först placeras torra deglar som skall användas till pro-

verna i en ugn och torkas i 105°C under 1 timme. Föl-

jande moment blir att deglarna svalnar i en exsickator 

Figur 18. Utmärkta platser med röd cirkel visar borrpunkt 1-6. (1) Koordinat: N 55° 22.880', E 13° 6.221', (2) Koordinat: N 55° 

22,860', E 13° 6,242', (3) Koordinat: N 55° 22,960', E 13° 5,894', (4) Koordinat: N 55° 22,923', E 13° 5,875', (5) Koordinat: N 

55° 22,971', E 13° 5,964', (6) Koordinat: N 55° 22,925', E 13° 6,387'. A-F refereras till tidigare beskriven figur 4. © Lantmäteri-

et Gävle 2011. Medgivande I 2011/0086.  
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för att driva ut ytterligare vatten som kan finnas bundet 

till deglarna under 30 minuter. Därefter vägs varje 

degel, (WC) och provmängd tillsätts till cirka hälften av 

degelns volym. Torkning sker ännu en gång med torr 

degel samt provmängd i 105°C över natten. Följande 

dag placeras deglarna tillsammans med proverna åter i 

en exsickator under 30 minuter och vägs på nytt, (WS). 

Nästa process blir att placera deglarna i ugn till för-

bränning i 550 °C under 4 timmar. Deglarna skall vara 

avkylda innan de placeras i en exsickator och degel 

samt aska vägs igen, (WA). Avlästa värden förs sedan 

in en formel och den kvarvarande andel av provet som 

icke utgör organiskt material tas fram. 

 

Uträkning: L.O.I. (vikt %) = 100 x ((WS-WA) / (WS-

WC))  
 

 

9.3 Platsval för mätningar 
Val av undersökningsmetodik och inventering av Al-

bäcks avfallsupplag gjordes vid flera tillfällen under 

maj och juni månad 2010.     

 Fältlaborativa mätningar med detaljerad inmät-

ning med laserinstrumentet utfördes under perioden 

2010-06-28-2010-07-07. Under denna period registre-

rades alla mätningar översiktligt för att detektera läck-

agekällor. Överytor, slänter, släntkrön, släntfot, lakvat-

tendammar, observationsrör, gasledningar, brunnar 

och byggnader undersöktes noggrant. Mätningar utför-

des under gynnsamma väderförhållanden, med en vari-

erande vindhastighet på 1,7–4,0 m/s, växlande molnig-

het, men övervägande klart väder. Lufttemperatur var 

under perioden mellan 16,4-20,3 °C. Luftfuktighet 

61,5-74,5 %. Luftryck låg mellan 1013,6–1019,2 

mbar. Väderstationen har registrerat en sammanlagd 

nederbördsmängd på 3,62 mm. Långtidsmätningar från 

funna punktläckage har utförts mellan 2010-08-03-

2010-08-05. Väderförhållandena under dessa mätning-

ar har omfattat lufttemperatur varit mellan 16,9-17,8 

°C och molnfritt större delen av alla dagar, varierande 

vindhastighet på 1,5–2,5 m/s och en fuktighet  

mellan 73,1-73,8 %. Lufttrycket låg mellan 1006,4–1 

008,5 mbar.   

 Registrerad nederbörd låg på 0,32 mm. Alla 

fältmätningar planerades och utfördes i samråd mellan 

ansvarig personal. I de fall frågor uppstod kring depo-

nin som kunde vara av vikt för vidare planering av 

mätningar, bistod personal med olika ansvarsområden 

med ovärderlig information. Det kunde röra sig om 

frågor som rörde gasuttagssystem, uttagsnivåer, pla-

cering av lakvattenbrunnar, observationsrör, historia 

om vad som deponerats och hur denna har deponerats. 

Viktig information erhölls även om lukt av gas, iaktta-

gelser om emissioner inom områden som kunde vara 

svåråtkomliga.      
 Efter noga utvärdering valdes att undersöka 

deponin systematiskt efter deponiytor. Det finns flera 

karakteristiska ytor som en deponi är uppbyggd av, 

överytor, slänter, släntkrön och släntfot, se figur 20. 

 
 

 

9.3.1 Överytor 

Fältmätningar med skanning vid överytor med laserin-

strument utfördes vid samtliga faser som finns inom 

Albäcks deponin. Från utförd skanning noterades 

sprickor, obeväxta områden, brunnar, gasledningar och 

observationsrör finns lokaliserade över hela området.  

Flera lakvattenbrunnar, gasledningar samt observa-

tionsrör är synliga och går i dagen, andra finns under 

marken, men är åtkomliga genom lock placerade i 

markplan. Brunnar finns i olika dimensioner med skif-

tande konstruktion. Brunnslock av cement eller av 

metall är vanliga tillsammans med ventilationssystem 

ovanpå eller intill brunnen.     

 En överyta kan bestå både av asfalterat och 

gräsbesått område. Huvudkontoret som finns inom 

deponin har undersökts, liksom andra byggnader och 

lagerlokaler. Upplagsytor, bevattningsområden och 

lakvattendammar har kontrollerats med laserinstru-

mentet. Den äldre delen av deponin, fas 1, består av 

stora ytor av gräs samt buskar och små områden med 

Figur 20. Förenklad bild över viktiga delar av lakvattensystem inom Albäcks avfallsupplag. 
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mindre träd. Några av dessa områden har varit mycket 

bevuxna och undersökning har varit begränsad.  
 

9.3.2 Slänter, släntkrön och släntfot 

Albäcks avfallsupplag är uppbyggd av en överyta som 

vanligtvis är helt plan, och slänter som växlar mellan 

att vara mycket branta till flacka, samt släntkrön och 

släntfot.       

 Vid konstruktion av en deponi består uppbygg-

nadsskedet av en etappvis sluttande yta som får en 

växande struktur genom uppbyggnad av pallar placera-

de ovanpå varandra. Varje pall som byggs upp har 

slänt med återkommande terrasser med släntkrön som 

angränsar till en överyta som gränsar till en släntfot. 

 Albäcks avfallsupplag är uppbyggd av äldre 

delar där sluttäckning genomförts och slänter utan syn-

ligt påbyggande pallar, utan en längre flack slänt. I den 

yngre delen av deponin finns synliga trappor av pallar 

med slänt, släntkrön och släntfot.   

 

9.3.3 Mätning vid lakvattensystem och gasuttags-
system 

Scheutz et al. (2009) redovisar resultat där metanemis-

sioner från gasuttagssystem och lakvattensystem kan 

vara betydande för transport för metangas genom led-

ningssystem och kan fungera som transportleder. Inom 

Albäcks deponi finns flertalet lakvattenbrunnar, dag-

vattenbrunnar, gasbrunnar, observationsrör, samt 2 

områden med lakvattendammar. Lakvattensystem och 

gasuttagssystem har undersökts med laserinstrumentet 

och registrerat gasemissioner.  
 

 
9.3.4 Mätning över lakvattendammar 

I en studie gjord av Hovde et al. (1995) fann man att 

koncentrationen av metan (CH4) påverkades mycket av 

den omgivande vinden. Koncentration av metanemis-

sioner kunde öka eller sjunka med vindens styrka ( 

figur 21). Liknande iakttagelser har gjorts inom pro-

jektet där mätning av både lakvattenbrunnar, observa-

tionsrör, och lakvattendammar indikerar förekomst av 

metanemissioner, varav kraftfulla variationer av vin-

dens påverkan över lakvattendammar varit speciellt 

växlande. Även ytor över hela deponin vid överblicks-

skanning har observationer där vindens påverkan av 

koncentration noterats.     

 Albäcks lakvattensystem leds via rörsystem till 

lakvattenbrunn och vidare till en luftad lakvattendamm 

(Bengt Håkansson, muntl. 2010).    

 Vindens påverkan vid mätningar har visat att 

stora variationer förekommer och någon direkt punkt-

källa går inte att finna vid lakvattendammar. För att 

utföra mätningar över lakvattendammar bör reflektor-

ytor med backskatteryta användas för att kunna mäta 

större distanser utan att förlora signal från laserinstru-

mentet, något som inte gjorts inom projektet 

(Ljungberg et al. 2009).  Mätningar vid lakvattendam-

mar har fastställts genom att mäta maxvärde vid upp-

repade mätningar.  

 

 

9.4 Tillfälliga tätningar  
Genom laserskanning över Albäcks avfallsupplag upp-

täcktes flera punktkällor som bedömdes kunna tätas 

inom projektets tidsramar för vidare utvärdering. Om-

fattande gasemissioner har iakttagits vid slänter, slänt-

krön, släntfot, lakvattendammar, gasledningar, obser-

vationsrör, lakvattenbrunnar samt några fåtal vid över-

ytan. Lakvattenbrunnar valdes att inte tätas p.g.a. sä-

kerhetsfaktorer samt för att regelbundna kontrollruti-

ner utförs vid flertalet brunnar. Tätningsförsök utför-

des vid fem observationsrör samt tre gasledningssy-

stem, där flera hade betydande läckage av metanutflö-

den. Tätningar genomfördes den 28 september 2010 

och återkontroll utfördes den 20 oktober 2010. Delzo-

ner A, B, D och E valdes för temporära tätningar, se 

figur 4.  
 

 
9.4.1 Teori 

Albäcks avfallsupplag övervakar all gasupptagning 

som sker inom deponin med ett datorsystem. Informa-

tion som lagras dygnet runt är bland annat metanhalten 

i uppsamlad deponigas, syrehalt i deponin, koldioxid-

halt och deponigasflöde. Normalt befinner sig metan-

haltens nivå mellan 40-45 % beroende av årstid. Depo-

nigasflödet har senaste åren legat runt cirka 150 

Nm3/h. Idag vet man inte med säkerhet hur mycket 

metan som läcker från deponier, likaså vid Albäcks 

deponi. Projektet har haft som huvudmål att upptäcka 

läckage, värdera dessa, och vid möjlighet göra tätning-

ar samt göra mätningar med hjälp av Albäcks datalag-

ring av deponigasens flöde och utföra upprepade mät-

ningar för bedömning om uppsamlad deponigas har 

ökat efter tätningar genomförts.  
 

 

 

 

Figur 21. En minuts mätning som visar sambandet mellan 

vindhastighet och koncentrationer av CH4, CO2 och H2O 

(Hovde et al. 1995). 
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9.4.2 Metod  

Sysav Utveckling tog fram utrustning för temporära 

tätningar vid Albäcks deponi, vilken bestod av olika 

gummimembran, ”Cover Flex Silicon” samt 

”takstosar”, (figur 22 respektive 23). Överdrag av ty-

pen "Cover Flex" i silikon är tänjbara lock för förva-

ring av livsmedel i burkar, skålar etc. Storleken som 

användes vid tätning av observationsrör var mellan 11-

15 cm. Takstosar används för att erhålla en säker an-

slutning mellan tätskiktet och runda genomföringar, t 

ex avloppsluftare. Stosen är försedd med en bred räff-

lad krage för att ge bra tätning. Stosen skärs ner till 

önskad diameter, och delas mellan skarvflänsarna. 

Därefter monteras stosen på plats och tätas med slang-

klämma i rostfritt stål.     

 I observationsrör, där läckage vid skyddslocket 

var omfattande, tätades fem st. samt tre gasrör med 

reglerventil där tätningar genomfördes vid marknivå 

vars sprickor i marken runt röret upptäckts ha betydan-

de läckage.       

 För att få testutrustningen att fungera optimalt 

och ge säkra och pålitliga resultat gjordes ett antal in-

ledande tester vid observationsrör där tätning av typen 

”Cover Flex Silicon” användes. Dessa visade att tryck-

balansen mellan emitterade gaser från rören hade bety-

dande högre tryck än den yttre atmosfären. Detta fick 

till följd att silikonmembranen som placerades ovanpå 

röret endast satt kvar ca 30 sekunder. För att lösa pro-

blemet tillsattes en slangklämma direkt över membra-

net, samma som användes till takstosar, och möjlig-

gjorde att denna kunde sitta kvar trots det inre trycket. 
 Efter att tätningar var genomförda den 28 sep-

tember 2010, gjordes långtidsmätning om 1 timme vid 

utvalda tätade objekt. Nya långtidsmätningar gjordes 

den 20 oktober 2010 för ytterligare utvärdering om 

tätningars funktionalitet med långtidsmätning om 1 

timme med laserinstrumentet. Därefter gjordes även en 

utvärdering om uppsamlad metangas fått någon flödes-

förändring registrerad.  

 

 

 

 

 

10 Resultat och tolkning 
 

10.1 Metanemissioner från överyta 
Resultat från fältlaborativa mätningar över deponin har 

delats in i tre delområden som blivit avgränsade inom 

projektets tidsram.      

 Fas 1 som tillhör den äldsta delen, aktiv mellan 

1976-1985 med delzoner A, E och F. Fas 2 som ingår i 

den näst äldsta, aktiv mellan 1985-1990, med zon B 

och C, och fas 3 som är yngst, startades 1990 och av-

slutades 2008 med zon D. Alla delfaser har skannats 

med laserinstrument ”LaserMethane Mini”.  

 Ytskiktet på fas 1, delzon A, består idag av be-

sått gräs med angränsande buskar och träd.   
Inom delzon E växlar vegetationens omfattning med 

asfalterade vägar. Albäcks huvudbyggnad samt ett 

kompostcenter finns även i området. I delzon E finns 

ett flertal lakvattenbrunnar samt observationsrör. 
 Inom fas 2, delzon B och C, består ytskiktet av 

både beväxta områden samt större regioner med asfalt. 

Avfallsmassor som inte innehar någon organisk halt 

finns och utgörs av bland annat asbest. I dessa områ-

den har även noterats betydligt lägre halter av metan-

emissioner.  Mellanlagring av trä - och 

park/trädgårdsavfall förekommer även inom denna 

zon. Flera lakvattenbrunnar och observationsrör finns 

fördelade över området.     

 Fas 3, delzon D, är den yngsta regionen med 

stora arealer utan större vegetation och gasledningar 

går i dagen. Området är delvis uppbyggt med tydliga 

pallkanter.       

 Två lakvattendammar är lokaliserade vid del-

zon E och F. Områden som används för bevattning i 

delzon B, D och E, vars syfte är att öka växtligheten 

har punktläckage inte kunnat påvisas.   
 Figur 24 visar upptäckta punktläckage med 

större koncentrationer från upprepade fältmätningar 

genomförda vid Albäcks deponi. Resultat från 15st. 

långtidsmätningar redovisas som karta i bilaga 3 samt 

diagram i bilaga 4. 44 punktläckagekällor har märkts 

på figur 24 och redovisas i mera detalj i bilaga 6.  
 Figur 22. ”Cover Flex Silicon” membran som placerats 

ovanpå ett observationsrör.   

Figur 23. ”Takstos” membran tillsammans med slangkläm-

ma i rostfritt stål intill gasledning. 
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Väderförhållandena har varit molnfria till växlande 

molnighet och med svag vind. Sammanlagt har ca 5 

upprepade översiktliga mätningar för varje överyta 

utförts.    
 Vid fältmätningar under denna period har 6 

punkter med större läckage valts att registreras vid 

samtliga överytor. Iakttagelser om emissionssynpunkt 

vid överytor är att sprickor, sättningar eller andra om-

råden med punktläckage inte har kunnat påvisas i stör-

re utsträckning, mer än de 6 punktläckage som nämnts 

tidigare. Dessa punktläckage har valts ut från platser 

där fler sprickor kan ha förekommit, men en punkt har 

valts ut för att utgöra en specifik läckageplats vid en 

zon.      

 Läckor som upptäckts har varit sprickor inom 

obeväxt yta, föremål som stuckit ut genom ytskiktet på 

överytan, till hål utan föremål. Läckagens koncentra-

tion är mycket varierande.     

 Vid varje upptäckt gasläckage har iakttagelser 

om metangasens beteende och uppmätta koncentratio-

ner dokumenterats. Även platsens omgivande växtlig-

het, sprickor samt andra detaljer antecknades.  
 Efter upprepade fältmätningar kunde det note-

ras, att läckagekällor som blivit påträffade och när nya 

mätningar genomfördes där tidigare höga ppm x m 

värden registrerats, har lägre eller ingen metanläckage 

kunnat påvisas, för att vid ett senare mättillfälle åter ge 

mätbara emissioner med både högre samt lägre värden. 

Observationer under en mätperiod visade att metan-

emissioner kunde variera vid ett och samma tillfälle, 

men även under mätningar som varat längre tid. Lång-

tidsmätningar som genomförts under en timme på oli-

ka platser visar tydligt dessa pulser av emission vid en 

punktkälla.       
 I syfte att försöka förstå gasemissionerna har 15 

utvalda platser över deponin valts att studeras närmare 

av de 44 punktläckagekällor som finns markerade på 

figur 24. Vid varje långtidsmätning har laserinstrument 

används tillsammans med stativ och kamera. Kameran 

har registrerat gasemission genom att ta 2 bilder varje 

minut under 1 timme av laserinstrumentets display 

som visualiserar metankoncentration i ppm x m (figur 

26). 

 Resultat från upprepade fältmätningar på över-

ytor vid Albäcks deponi visar på stora variationer av 

gasemission. Inom fas 1, delzoner A, E och F har 

sprickor som påträffats ofta varit mellan 15-25 cm 

långa och 2-3 cm breda. Ibland påträffas hål i marken 

med ca 2 cm diameter. Kännbar lukt från svavelväte 

vid svagare vind har kunnat registrerats vid flera plat-

Figur 24. Översiktlig bild på gasemissioner som blivit registrerade vid typytor samt punktläckage. Maxvärden av metan (CH4) 

koncentration har satts vid mättillfälle. Fältmätningar med registrerad data har utförts under perioden 2010-06-28-2010-07-07. 

Modifierat material från Sysav 2010. 
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ser. Ofta förekommer det ingen eller begränsad växt-

lighet vid punktkällor, men punktläckage har även 

påträffats med full växtlighet och medfört att spåra 

exakt lokalisering varit mycket svår. Punktkällor som 

upptäckts med översiktlig skanning har ett maxvärde 

vid överytan under mätperioden legat mellan 331-3551 

ppm x m. Fältmätningar där långtidsmätningar genom-

förts vid punktkällor har vid flera tillfällen visat på 

betydligt högre värden av gasemissioner än när över-

siktlig skanning hade genomförts på samma plats vid 

ett tidigare skede. Exempel från en långtidsmätning, 

visas i figur 27. Uppstickande föremål har hittats på 

flera ställen utom den äldsta fasen som idag har en 

sluttäckning med mycket växtlighet. Vid fas 2 och fas 

3 som saknar sluttäckning påträffar man föremål som 

penetrerar ytskiktet och vid mätning med laserinstru-

mentet har gasemissioner påträffats.   

 Upptäckta hål vid överytan har även funnits 

utan spår från främmande föremål. Vid emissioner 

från dessa hål har laserinstrumentet ofta registrerat 

värden över 3000 ppm x m.    
 Vid ett mättillfälle noterades att delzon D hade 

till viss del försetts med nytt täcklager om ca 0,5 meter 

tjockt jordlager och flera av de funna läckagepunkter 

som blivit registrerade sedan tidigare nu inte kunde 

jämföras med  insamlad data från föregående mätning. 

Många överytor är asfaltsbelagda (fas 2 och 3, zon B, 

D och F) för att tyngre transportfordon skall kunna 

färdas och mellanlagring av trä - och 

park/trädgårdsavfall skall kunna användas inom dessa 

områden. I gasemissioner som registrerats vid asfalte-

rade ytor har märkbart mindre gasutflöden upptäckts. 

Den tätande asfalten har inga sättningar eller sprickor 

som givit upphov till punktläckage.  

 

 

 

Figur 27.  Visar resultat från långtidsmätning vid överyta av den yngsta fasen, fas 3, delzon D, (plats 33). Mätning utförd 2010-

08-03 visar variation av registrerad gasemission med värden som varierar från mycket låga till höga, vilket indikerar att metan-

emissioner kommer i pulser. Registrerade data under en timmes avläsning. Mätningar låg mellan 214-5623 ppm x m. Tidigare 

vid översiktlig skanning: 1570 ppm x m. Väderförhållanden under mätperioden: Lufttemperatur 17,8, SSÖ vind med 1,5 m/s, 

luftfuktighet 73,8 %, luftryck 1 008,5 mbar, ingen nederbörd registrerad under dagen. Växlande molnighet, men övervägande 

klart väder. Koordinat: N 55° 22,929' E 13° 5,996'. 

Figur 25. Visar överyta av den äldsta fasen (fas 1, delzon A). 

Ytan är täckt med besått gräs och angränsande träd och 

buskar. Ett fåtal sprickor har upptäckts här. Metanemission 

för överytan är registrerade med en maxhalt av 250 ppm x m. 

Stora variationer av metankoncentration förekommer bero-

ende av vindens styrka och riktning. Upprepade mätningar 

som blivit registrerade har genomförts mellan 2010-06-28-

2010-07-07. 

Figur 26. Visar överyta i den yngsta fasen, (fas 3, delzon D, 

plats 33). Spricka i marken. Flertalet av funna sprickor i 

området är ca 15-25 cm långa och 2-3 cm breda. Växtlighe-

ten är begränsad runt sprickorna. Kännbar lukt vid svagare 

vind. Gränsar till brant slänt. Maxvärde vid mätperiod: 5623 

ppm x m, tidigare maxvärde vid översiktlig skanning låg på 

1570 ppm x m. Registrering av gasemission med långtids-

mätning har genomförts 2010-08-03. Koordinat: N 55° 

22,917' E 13° 6,037'.  
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Plats 33. Lasermätning-metangas
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10.2 Metanemissioner från slänt 
Albäcks östra del tillhör den äldsta fasen med en 

blandning av hushållsavfall och industriavfall mellan 

åren 1976-1985, (delzon A och E och F), se figur 4. 

Området har många slänter med varierande sluttnings-

grad. Vissa områden är kraftigt beväxta med gräs, 

buskar och träd, medan andra har mindre beväxning. 

 Albäcks avfallsupplag har uttagssystem för 

deponigas i flera zoner, några är placerade en bit ner 

på slänterna. Hur stor kapacitet varje uppsamlings-

punkt för uttag av deponigas, är inget man idag vet  

med säkerhet (Bengt Håkansson, muntl. 2010). Om-

fattningen av den metan som läcker p.g.a. begränsad 

uttagssystem närmare slänter går inte att bedöma, men 

vid skanning med laserinstrument har påfallande ofta 

punktläckage påträffats inom dessa regioner, något 

som gäller för alla delzoner vid Albäcks deponi.  
 Vid den östra delen, delzon A och E har punkt-

källor påträffats, men i betydligt mindre grad jämfört 

med andra delzoner i deponin. Denna del av deponin 

har blivit sluttäkt och har ett tätare skyddslager.   
 Delzon B, C och D är delvis beväxta med varie-

rande vegetation. Flera områden har mycket höga 

sluttningar som är över 5 meter och mycket branta, se 

figur 28. Vid delzon C är slänten mycket flack och 

inga punktläckage i ytskiktet har lokaliserats, utom de 

lakvattenbrunnar som finns i området.             

Punktläckage som påträffats i anslutning till slänt har 

varit sprickor i marken, ofta med begränsad till ingen 

växtlighet, se figur 29. I områden utan växtlighet är 

ofta sprickorna tydligt framhävda i marken, men 

punktläckage har även påträffats bland tät växtlighet 

eller okänd källa. Ofta framträder sprickor med större 

läckage strax innan släntfot eller strax efter släntkrön. 
 I delzon D som angränsar till delzon F finns 

slänter med en pallhöjd på cirka 2 meter. Inom detta 

område har påfallande många sprickor upptäckts och 

endast några har blivit markerade som punktläckage på 

figur 24. Många av punktläckagen är sprickor som 

finns i flertal. Vid mätning har halterna varit mycket 

varierande. När läckage blivit registrerat har dessa 

varit av hög koncentration och under lägre intensitet 

har det nästan inte funnits någon gasemission alls, utan 

tydliga emissioner kommer i pulser, se figur 30. Vid 

tillfällen då vinden inte varit allt för stark har lukt av 

svavelväte varit kännbar på flera platser. Vid punktkäl-

lor som upptäckts vid alla delzoner, utan att långtids-

mätningar har utförts, visar att maxvärden på slänter 

under mätperioden legat mellan 320-2200 ppm x m. 

Vid fältmätningar där mätning under en timme tilläm-

pats, har vid upprepade mättillfällen metankoncentra-

tionen varit högre jämfört med när översiktlig skan-

ning använts. Vid plats 37 har dock något lägre värden 

registrerats. 
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Plats 29. Lasermätning-metangas

Figur 30. Långtidsmätning vid plats 29. Delzon D. Resultat som visar variationer i gasemissionen med perioder med höga till 

mycket låga värden, vilket indikerar pulser av metanemission. Koordinat N 55° 22,972' E 13° 6,047'. 

Figur 28. Slänt med höga sluttningar på ca 4-5 meter. Myck-

et brant och svåråtkomlig för närmare granskning. Laserin-

strumentet har registrerat metanemissioner vid vegetations-

fria ytor (zoner med kala fläckar) mellan 200-500 ppm x m, 

syns i mitten av bilden i form av horisontella stråk samt dif-

fusa kala ytor. Delzon D. Koordinater: N 55° 22,902', E 13° 

6,089'.  

Figur 29. Plats 37. Översiktlig mätning där instrumentet 

placerats på marken för att få ett maxvärde vid upptäckt av 

läckage. Typiskt område med dålig växtlighet vid sluttning. 

Tydiga sprickor i marken som är ca 20-25 cm långa och 2-3 

cm breda med gasemissioner. Maxvärde vid mätperiod: 320 

ppm x m. Koordinat: N 55° 22,828' E 13° 6,319'.   
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10.3 Metanemissioner från släntkrön 
Mätningar som genomförts vid Albäcks östra del, fas 

1, delzon A, har visat mycket få läckage vid släntkrön. 

Området är mycket beväxt och några områden som 

typiskt uppvisar tecken från döda växter eller områden 

av obeväxta zoner har inte kunnat påvisas. Inom denna 

del av deponin har tidigare nämnts att det är mycket 

flacka slänter.  
 I delzon B har flera sprickor samt obeväxta 

områden där gasemissioner från släntkrön blivit regi-

strerade. Flera slänter är mycket branta med skarpa 

sluttningar och släntkrönen uppvisar ofta sprickor med 

obeväxta ytor. Inom området varierar växtligheten och 

i den södra delen av delzon B sker bevattning av stora 

ytor. I dessa zoner har inte några punktläckor av metan 

påträffats. I norra delen vid delzon B, finns områden 

med asfaltbeläggning och höga vallar som omger de-

ponin. Någon grundlig undersökning vid dessa vallar 

har inte kunnat göras p.g.a. tillgängligheten varit 

mycket begränsad. Det som kunnat noteras är att få 

släntkrön har läckage eller uppvisande av obeväxta 

områden.       
 I delzon C vid Albäcks deponins västra sida har 

inga släntkrön med läckage noterats. Varken sprickor, 

sättningar eller skred har kunnat observeras i området 

när översiktlig undersökning med laserinstrument ge-

nomförts. Delzon C har en mycket flack sluttning med 

mycket växtlighet.      

 I delzon D som angränsar till delzon F är större 

delen av området utan asfalt. Inom denna del av depo-

nin har omfattande gasemissioner lokaliserats vid 

släntkrön som uppvisar tydliga tecken av obeväxta 

områden med sprickor i marken, (figur 31). Gasemis-

sioner som upptäckts har varit mycket varierande med 

tydliga emissioner som kommer i pulser.   

 I delzon E har läckage vid släntkrön påträffats, 

men i mindre utsträckning. Denna delzon har mycket 

hög växtlighet med slänter som är både branta och 

flacka.       

 Delzon F är till övervägande del uppbyggt av 

ett asfalterat område utan några slänter och några om-

råden av punktläckage från släntkrön har inte påträf-

fats.          

Fältmätningar vid släntkrön inom flera områden visar 

att det förekommer metanemissioner både från föremål 

som sticker ut, sten- och plastdetaljer, småsprickor i 

ytskiktet på täckmaterialet och vegetationsfria ytor, se 

figur 32. Översiktliga mätningar vid släntkrön vid 

plats 44, delzon D som angränsar till F, uppvisade ett 

maxvärde vid en mätperiod av 1812 ppm x m. Vind-

förhållanden har visat att koncentrationen vid mättill-

fällen har varierat kraftigt i kombination där emissio-

ner från en punktkälla som tidigare visat höga halter 

helt slutat att avge gasemissioner, något som ofta note-

rats.  

 Hur mycket mikrotopografin från angränsande 

växtlighet påverkat mätvärden genom vindreducering, 

har inte kunnat bestyrkas inom projektet.  

 

 

10.4 Metanemissioner från släntfot  
Metanemissioner vid släntfot har påträffats i olika grad 

beroende vilken delzon som undersökts. I den äldsta 

delen, fas 1, delzon A, har punktläckage påträffats vid 

släntfot i begränsat antal och källor som upptäckts har 

uppvisat lägre koncentrationer än övriga delzoner. 

Emissionskällor, som iakttagits vid delzon A, har ge-

nerellt varit mindre än övriga delzoner som är yngre, 

även färre områden av död vegetation har noterats. 

Delzon A har stora områden med tät vegetation och i 

punktkällor som upptäckts har källan inte alltid varit 

fullt synbar, utan endast lokaliserats med instrumentet. 

Områden utan synliga sprickor med gasemissioner i 

anslutning till släntfoten har påträffats, men är mindre 

vanliga än övriga delar av deponin. Delzon A har ett 

dräneringssystem för ytvatten i anslutning till släntfo-

ten, där punktläckage upptäckts mera frekvent.  
 I delzon B i den västra delen av deponin har 

områden med punktläckage låga halter. Släntfot i an-

slutning till asfalterad väg inom delzon B har tydliga 

sprickor tillsammans med regioner utan växtlighet 

påträffats, se figur 33A.     

 I delzon C har inga punktkällor kunnat påvisas 

vid släntfot. Endast tillfälliga emissioner som sprids 

med vinden har registrerats.            

Figur 32. Plats 44. Delzon D. Släntkrön som uppvisar typis-

ka obeväxta områden. Uppstickande föremål av plastdetaljer 

och sten samt träbitar. Ingen kännbar lukt. Maxvärde vid 

mätperiod: 1812 ppm x m. Koordinat: N 55° 22,985’, E 13° 

6,052'.  

Figur 31. Delzon D som angränsar till F. Flera punktläckage 

upptäckta. Varje pallhöjd är ca 2 meter och finns om 4 st. 

Sluttningarna är mycket branta.  
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I delzon D har flera punktläckage påträffats vid slänt-

fot, särskilt i angränsning till delzon F där tydliga pal-

lar är uppbyggda. Stora områden utan vegetation och 

sprickor finns i flertal och endast ett fåtal har tagits 

med vid registrerade punktkällor mellan delzon D och 

F, se figur 33B.     

 I delzon E och F finns flera punktkällor vid 

släntfot som angränsar till delzon D. Området kring 

lakvattendammarna i delzon E finns flera punktkällor 

vid släntfot och i likhet med övriga punktläckage finns 

här flera vegetationsfria ytor eller dött gräs med me-

tanemission, se figur 33C.  
 
 

10.5 Metanemissioner från lakvattensy-
stem, gasuttagssystem och obser-
vationsrör 

Mätningar har visat förekomst från flertalet av dessa 

objekt. Långtidsmätningar samt översiktlig skanning 

har utförts vid flera punktkällor med varierande kon-

centrationer.      
 Samtliga delzoner inom området har observa-

tionsrör och brunnar med olika funktioner. I delzon B 

och E finns gasreglerhus som sammankopplar alla 

uttagssystem för gasuppsamling. Vid skanning vid 

reglerhus 1 och 2 har förekomst av metanemission 

kunnat påvisas, men med låga koncentrationer.  
 Vid mätningar gjorda i pumpstation som är 

placerad intill huvudbyggnad har mätvärden uppvisat 

höga koncentrationer av metan. Vid ett mättillfälle 

angav instrumentet ett värde över 700 ppm x m och 

tydlig lukt av svavelväte.     

 Gasbrunnar som finns utplacerade i marknivå 

har ofta ett lock av metall tillsammans med ventila-

tionssystem.  

 

Mätningar har visat att gasemissioner förekommer i 

samtliga gasreglerbrunnar med stora variationer av 

koncentrationen, med en spännvidd på 200–10549 

ppm x m.    
 Vid flera mättillfällen har gaskoncentrationen 

varierat kraftigt vid olika gasbrunnar, medan andra 

uppvisat höga koncentrationer vid varje mättillfälle. 
Figur 34 visar cementbrunn med lock av metall utan 

ventilationssystem som befinner sig vid delzon A. Vid  

mätning noterades att vegetationen var påverkad av 

döda växter till helt kala zoner. Påverkad yta runt 

brunnen var ca 2 meter utmed brunnens läge. Kraftig 

lukt av svavelväte vid varje mättillfälle kunde noteras. 

Mätavstånd mellan punktkällan och laserinstrumentet 

var ca 40 cm. Störst koncentration mättes vid brunns-

locket av metall. Vid skarvar som finns vid cement-

brunnen registrerades mycket lägre metanemissioner. 

Vid plats 5 som figur 34 visar, registrerades höga kon-

         

         

Figur 33A-C. Illustrerar tre olika plaster med punktläckage vid släntfot där långtidsmätningar genomförts. (A) Delzon B, plats 

36, Koordinat: N 55° 22,871' E 13° 5,989', (B) Delzon D, plats 30, Koordinat: N 55° 23,006' E 13° 6,039', (C) Delzon E, plats 

19, Koordinat: N 55° 22,962' E 13° 6,152'. 

Figur 34. Gasreglerbrunn placerad vid överytan av delzon A. 

Plats 5. Koordinat: N 55° 22,873' E 13° 6,195'. 
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centrationer, se figur 35. Figur 36 visar gasreglerbrunn 

konstruerad av cementrör och lock av metall med ven-

tilationssystem vid delzon B. Upprepade fältmätningar 

har påvisat gasemissioner med en variation mellan 

100-300 ppm x m vid översiktlig skanning. Ingen 

kännbar lukt av svavelväte eller tecken på död vegeta-

tion eller sprickor i marken samt sättningar har obser-

verats.       

 Vid skanning med laserinstrumentet noterades 

5 observationsrör som hade stora läckage. Rören är 

placerade i delzoner A, B, och E. Observationsrören är 

konstruerade med ändamål att observera grundvatten-

nivån i deponin och når ofta deponins botten, vilka kan  

vara flera meter djupa. Den del av röret som är place-

rat längst ned i deponin är slitsad för infiltration av 

grundvatten. Alla observationsrör har en metallkåpa 

som skyddar från främmande föremål att falla ned, 

figur 37, och gasledningar med utsugssystem placera-

de vid delzon D går i dagen, har en reglerventil som är 

tätslutande runt rörets ovandel, figur 38. Nästan alla 

observationsrör går i dagen, medan någon är placerad i 

marknivå med ovanliggande skyddslock, figur 39.

 Gasledningar med reglerventil är tätslutande 

runt röret och gasemissioner som registrerats har varit 

av låga koncentrationer. Figur 38 visar att vegetatio-

nen är begränsad runt gasledning och sträcker sig om 

cirka 1,5 meter från ledningens mittpunkt. Intill gas-

ledning med tydliga sättningar där marken sjunkit ned 

vid rörets nedre parti, har sprickor påträffats på ca 10 

cm långa och ca 0,5-1 cm breda. Vid dessa sprickor 

har gasemissioner registrerats. Maxvärde vid översikt-

lig skanning vid ett mättillfälle var 1200 ppm x m.  

Vid senare fältmätningar med stativ där mätning under 

en timme gjorts har ett maxvärde av 1312 ppm x m 

blivit uppmätt. Vid flera observationsrör med skydds-

lock har höga gasemissioner kunnat noterats. Figur 37 

visar plats 12 och finns lokaliserad vid den äldsta de-

len av deponin, fas 1, delzon A. Vid detta observa-

tionsrör har höga värden av metanemissioner registre-

rats. Stark lukt av svavelväte har noterats vid samtliga 

observationsrör. Att notera är att varje observationsrör 

som har ett skyddslock inte är tätslutna, utan har ca 1 

cm stor springa mellan lock och rör. Figur 40 visar 

registrerad gasemission under loppet av 1 timme från 

plats 12. 

 

 

10.6 Metanemissioner från lakvattendam-
mar  

Vid översiktliga fältmätningar vid Albäcks lakvatten-

dammar har flera försök att få ett maxvärde utförts. 

Laserinstrumentet har både varit handhållet vid mät-

ningarna samt placerat vid marknivå intill dammen. 

Upprepade försök har ofta resulterat i förlorad signal 

när det infraröda ljuset träffat vattenyta eller inte haft 

någon reflekterande yta, se figur 41. Bäst resultat har 

uppnåtts när instrumentet legat på marken strax intill 

vattnet och registrerat gasemissioner som förts med 

vinden. Koncentrationer har varierat vid varje mättill-

fälle och ett maxvärde vid samtliga observationer val-

des ut. Mätningar visade även att vinden hade stor 

påverkan på gasemissioners maxvärden. Uppmätt 

maxhalt för båda lakvattendammar som befinner sig 

Figur 36. Gasreglerbrunn med ventilationssystem placerad 

vid delzon B. Koordinat: N 55° 22,854', E 13° 6,015'. 
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Plats 5. Lasermätning-metangas

Figur 35. Plats 5. Delzon A. Intervall mellan 21-4615 ppm x m. Långtidsmätningar utfördes mellan 3-5 augusti 2010.  

Figur 37. Plats 12. Observationsrör med skyddslock.  Delzon 

A. Koordinat: N 55° 22,897' E 13° 6,188'. 
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inom delzon E och F blev ca 750 ppm x m med ett 

typvärde som låg frekvent mellan 400-500 ppm x m.  

 

 

10.7 Borrning 
Vid borrning vid den äldsta delen av deponin, fas 1, 

delzon A, där borrprov 1,2 och 6 tagits, noterades hårt 

packade zoner med finmaterial som tätskikt, vilket 

försvårade borrning och upprepade försök vid flera 

platser fick genomföras. Hur utbrett detta tätskikt är 

inom denna delzon har inte blivit undersökt.  
 Vid borrpunkterna 3 och 4 som befinner sig i 

fas 2, delzon B, registrerades inget tätskikt med finare 

material vid de båda borrpunkterna. Även här fick fle-

ra borrförsök upprepas innan önskat djup kunde upp-

nås då mycket tegelsten samt annat avfall försvårade 

borrningsarbetet.      

 I delzon D, fas 3 som är den yngsta delen av 

deponin, där borrprov 5 tagits, kunde borrprover erhål-

las från ett djup på 390 cm, vilket är den djupaste ni-

vån som uppnåtts. Något tätskikt av finare sediment 

kunde inte noteras vid borrningen. En högre halt av 

träflis noteras vid provtagning, något som inte obser-

verats vid tidigare borrplatser.    
 En högre packningsgrad samt mäktighet av 

ytskiktet påträffades när borrningen utfördes vid del-

zon A samt B, medan delzon D har en något lägre, 

samtidigt som ytskiktets mäktighet var mindre och 

avfall var ibland synligt vid överytan.  

 

10.7.1 Glödförlust 

Resultaten som redovisas i bilaga 1 och 2, visar att det 

är generellt högre halter förbränt kol från deponins 

yngre faser, framförallt vid fas 3.   

 Prover togs med målsättning att ge en uppfatt-

ning om den organiska halten har något samband med 

upptäckta gasemissioner. På grund av att endast 6 st. 

borrpunkter kunde genomföras vid deponin, samt att 

inte varje borrnig nått önskat djup, eller blivit jämt 

fördelade över deponeringsfaser, kan inte resultaten 

användas för att dra generella slutsatser om metan-

emission från typytor, då man inte kan utesluta mätfel 

av den orsaken att deponin inte är homogen.  Figur 38. Plats 31. Delzon B. Gasledning med reglerventil. 

Koordinat: N 55° 22,952' E 13° 6,002'. 

Figur 41. Delzon E. En av två lakvattendammar inom Al-

bäcks deponins område.  

Figur 40. Plats 12 Maxvärde vid översiktlig skanning blev 4032 ppm x m och senare fältmätning under en timmes avläsning 

5476 ppm x m.  
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Plats 12. Lasermätning-metangas

Figur 39. Plats 26. Delzon B. Observationsrör under marken 

med ovanliggande skyddslock. Koordinat: N 55° 23,024' E 

13° 5,828'. 
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10.7.2 Kornstorleksanalys   

Provtagning med borrvagn (skruv) utfördes i septem-

ber 2010 på sex olika platser inom Albäcks avfallsde-

poni. Syftet var att hitta representativa jordprover från 

marklager i deponin för att utföra en undersökning om 

ytskiktets tätande funktion. Sex stycken borrpunkter 

samt sex jordprover valdes ut och togs till laboratori-

um för kornstorleksanalys. Resultatet visas i bilaga 5.

 Resultatet från kornstorleksanalysen visar att 

ytskiktets täckning i form av tätande jordlager, skiljer 

sig mellan olika delzoner. En högre andel av finfrak-

tioner påträffas vid delzon A samt B, medan delzon D, 

där fler emissionskällor observerats, har en något lägre 

halt av silt och lera, samt en högre andel grövre sedi-

ment. En koppling mellan ytskiktets tätande funktion 

och fler iakttagna emissionskällor vid exempel delzon 

D kan inte uteslutas.  

 
 

10.8 Tillfälliga tätningar 
Tätningar genomfördes den 28 september 2010. Ett 

inledande test vid observationsrör som tätats med 

”Cover Flex Silicon” gjordes efter tätning för att kon-

trollera koncentrationer av metan, vilket registrerade 

endast låga halter när mätning med laserinstrument 

användes. Långtidsmätning med laserinstrument under 

en timme visade även att betydande gasemissioner 

hade minskat jämfört med mätningar innan tätning, se 

figur 42.        
 I delzon D finns tre gasledningar vilka alla har 

reglerventil. Endast vid marken där rör och yta möts, 

har större emissioner noterats. Tydliga sprickor i mar-

ken har påträffats och gasemissioner har registrerats i 

höga koncentrationer. Innan tätning grävdes en cirkel 

runt gasledningen om cirka 50 cm i radie. Vid önskat 

djup, cirka 50 cm, placerades en ”takstos” vid varje 

gasledning och fästes med slangklämma, totalt tre 

stycken installerades. En gasledning kompletterades 

med lera som lades över installerad ”takstos” för att 

utvärdera om det fanns någon skillnad att använda lera 

som tätande komplement, se figur 43.    

 Direkt efter tätning utfördes långtidsmätning 

vid varje gasledning om en timme som visade att kraf-

tigt minskade emissioner hade uppnåtts direkt efter 

tätning, se figur 44.      

 20 oktober 2010 gjordes åter en ny utvärdering 

av utförda tätningar vilket visade att ”Cover Flex Sili-

con” som tätats vid 5 olika observationsrör hade blivit 

utsatta för oväntat högt tryck, och resulterat att två 

stycken brustit samt en blivit exponerad för uttöjning, 

se figur 45 och 46.      

 Observationsrör som fortfarande hade intakt 

membran av typen ”Cover Flex Silicon” registrerade 

fortsatt låga emissioner vid mätning med laserinstru-

ment, liknande vid första mättillfället den 28 septem-

ber 2010.      

 Tätningar med takstosar vid gasledningar har 

uppvisat liknande resultat vid långtidsmätningar där 

mycket låga halter registrerats. Några skillnader mel-

lan gasledningar vilka endast hade tätats med takstosar 

samt med kompletterad lera, kunde inte påvisas vid 

mättillfället.       

 Efter tätningar av observationsrör och gasled-

ningar samt utvärdering genomförts, har ingen ökning 

av insamlad deponigas blivit registrerad vid Albäcks 

avfallsupplag.  
 

Figur 43. Plats 31. Delzon D. Gasledning med takstos samt 

lera som tätning.  Koordinat: N 55° 22,952' E 13° 6,002'.  

Figur 42. visar långtidsmätning vid en observationsbrunn efter tätning med ”Cover Flex Silicon”. Maxvärde efter tätning var 42 

ppm x m, tidigare innan tätning: 11754 ppm x m.  
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11 Diskussion 
 

11.1 Fältmätningar med laser 
Resultat från översiktliga fältmätningar samt fältlabo-

rativa mätningar, där långtidsmätning ingått över de-

ponin, har vid flera detekterade utsläppspunkter kon-

staterats att läckagekällor kan ge emissionsmönster 

med varierande koncentrationer. Vid påträffade punkt-

källor där långtidsmätningar genomförts, visar mätre-

sultaten att samma läckageplatser kan ge höga kon-

centrationsnivåer vid en tidpunkt och låga eller knappt 

mätbara vid ett senare mättillfälle. Flera faktorer kan 

ligga bakom detta fenomen. Ett tänkbart scenario vid 

mätning med laserinstrumentet är påverkan av vinden. 

I en studie gjord av Hovde et al. (1995) fann man att 

den uppmätta koncentrationen av metan påverkas av 

den omgivande vinden och kunde öka eller sjunka med 

vindens styrka, se figur 21, (kap 9.3.4). Liknande ob-

servationer har gjorts inom projektet, där flera punkt-

källor med höga värden tydligt visat att fältmätningar-

na blivit påverkade av vindhastighet och vindens rörel-

ser och därmed metangasens beteende samt mätresul-

tatet.        
 Vid skanning av samtliga överytor har upprepa-

de mätningar givit olika värden och från ca fem över-

siktliga mätningar valdes ett maxvärde av varje yta. 

Maxvärdet har troligen blivit påverkat av metangas 

som förts med vinden från angränsande områden, vil-

ket ger en missvisande bild över uppmätta resultat. 
  Deponigasens rörelser, hastighet och distans 

beror på flera faktorer, vilket gör fastställandet av 

maxvärden vid översiktliga fältmätningar samt lång-

tidsmätningar mycket svårt. Albäcks avfallsupplag 

består av områden med varierande mikrotopografi, 

vilket försvårar tolkningen av emissionskällor. Effek-

ten påverkar tillsynes främst översiktsskanning med 

svepande rörelser där inga punktkällor blivit registre-

rade, oftast utan att gasplymen vid utsläppskällan bli-

vit fastställd. Hur mycket metanemission som varje 

överyta avger inom Albäcks deponi är svårt att avgöra, 

men den är troligen förbunden till metanoxidation, 

biologiska processer vid nedbrytning av avfall, depo-

neringsteknik och ytskiktets permeabilitet samt ålder 

på avfallet. Som beskrivits tidigare har O´Leary & 

Walsh (2002) kommit till liknande resultat att depo-

nins toppskikt har betydelse för hur gasen migrerar. 

Består toppskiktet av material som grus och sand kom-

mer gasen att migrera lättare än om deponins toppskikt 

är uppbyggd av silt och lera, vilka inte är speciellt per-

meabla jordlager, och migrera horisontellt under ytan. 

Geologin i området avgör ofta hur underjordiska vägar 

som sprickor, berg, eller porös jord uppträder och där-

med hur gasen kan migrera igenom.   

 Långtidsmätningar visar tydligt att metanemis-

sioner från punktkällor kommer i pulser med interval-

ler om max- och minimum värden, omväxlande med 

intervaller med knappt mätbara värden. En möjlig för-

Figur 45. Plasts 12. Delzon A. Observationsrör med ”Cover 

Flex Silicon” som brustit av högt tryck. Koordinat: N 55° 

22,897' E 13° 6,188'.                                                     

Figur 46. Plats 16. Delzon E. Observationsrör med uttöjd 

”Cover Flex Silicon”. Koordinat: N 55° 22,938' E 13° 

6,258'.  

Figur 44. Visar långtidsmätning vid en gasledning efter tätning med takstos membran samt lera. Maxvärde efter tätning var 98 

ppm x m. Innan tätning: 1312 ppm x m. 
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klaring till de senare är att det byggs upp ett maximalt 

inre tryck i deponin för att sedan kollapsa genom dif-

fusa källor via genomsläppligt täckmaterial vid ytskik-

tet, sprickor eller hål. Denna kollaps registreras sedan 

som minimum respektive maximumkoncentrationer 

vid mätningarna. Ett liknande förlopp har även konsta-

terats vid tidigare utförda undersökningar gjorda i 

Nordtyskland av Gebert & Gröngröft (2006). 

 

 

11.1.1 Väderobservationer 

Vid såväl fältmätningar som långtidsmätningar har 

inte någon inverkan av meteorologiska parametrar 

såsom t.ex. förändring i lufttrycket på metanemission 

kunnat konstateras. För att avgöra effekten från dessa 

parametrar behövs troligen långtidsmätningar som 

sträcker sig längre än en timme. Detta visas även av 
Ljungberg et al. (2009) där flera fältmätningar med 

liknande laserinstrument gjorda vid deponier i Sverige 

och Frankrike vid olika årstider inte kunnat påvisa 

något samband under skiftande väder- och utstrål-

ningsförhållanden. Trots att de båda jämförda meto-

derna resulterat i liknande resultat är det viktigt att 

poängtera att samband mellan emission och absolut 

lufttryck har påvisats vid undersökningar med spårgas-

teknik i New Hampshire, USA, (Czepiel et al. 2003).  

Ett högre luftryck visade tydligt att emissionerna mins-

kade från deponin. Under långtidsmätningar gjorda 

mellan 2010-08-03-2010-08-05 vid Albäcks avfalls-

upplag, har lufttrycket legat mellan 1006,4–1 008,5 

mbar. Effekten av denna marginella skillnad kan möj-

ligen vara förklaringen till att lufttrycket inte haft nå-

gon inverkan vid emissionsmätningarna. Börjesson et 

al. (2005) menar att deponier utan uttagssystem för 

deponigas troligen uppvisar större korrelation mellan 

lufttryck och metanemission.  

 

 

11.1.2 Instrumentets möjligheter och begräns-
ningar 

En brist som finns i undersökningen är bl.a. att endast 

2 bilder per minut av laserinstrumentet kan dokumen-

teras under långtidsmätning. Mycket information om 

emitterad metanemission går förlorad, men generellt 

kan antas att uppmätta koncentrationer representerar 

punktkällans maximum samt minimum värden. I ett 

första skede vid den översiktlig undersökningen över 

stora upplagsytor har ett maxvärde för varje delzon 

valts ut. En svaghet med denna metod är att enbart ett 

maxvärde har registrerats vid den aktuella deponin vid 

mättillfället och ger olika resultat vid repetitiv skan-

ning. En annan svaghet i jämförelsen är begränsningen 

av instrumentets lagring av meterologiska parametrar. 

Att enbart jämföra meterologisk data registrerade från 

deponins väderstation, har medfört svårigheter att av-

göra en korrelation mellan metanemission samt för-

ändring i lufttrycket. 

 

11.1.3 Områden med högre markfuktighet 

Skannade ytor som varit våta eller fuktiga genom be-

vattning av deponin, har visat att inga punktkällor kun-

nat påvisas. Vid översiktlig skanning över våta ytor, 

noterades även att diffusa emissioner var lägre än övri-

ga överytor. En möjlig tolkning är att porer täpps till 

av det tillförda vattnet och gasemissioner därför avtar. 

Detta överrensstämmer med Ljungberg et al. (2009) 

observation att liknande fuktförhållanden haft påver-

kan vid mätning av metanläckage utfört med laserin-

strument. Williams (2001) menar även att det kan fin-

nas en påverkan av fuktigt väder där markförhållanden 

genom regn och fukt som tränger ner i porutrymmen 

kan pressa ut den gas som befinner sig i hålutrymmen. 

Detta har dock inte kunnat påvisas i här genomförda 

undersökningar, men kan inte uteslutas. 

 

 

11.1.4 Överytor 

Detaljundersökningar av delområdena A-F gällande 

översiktlig samt fältlaborativ mätning i syfte att detek-

tera gasläckage och mäta metanutsläpp, har visat att 

överytor vid samtliga områden har färre läckagekällor 

än övriga typytor. Tre delområden skiljer sig från övri-

ga gällande överytor, delzon A, C och F. A och C har  

omfattande vegetationsytor och punktkällor som upp-

täckts har varit något färre. Detta är troligen främst ett 

resultat av mäktigare yttäckning i kombination med 

metanoxidation. Delzon F har större ytor av asfalt, 

vilka noterats med lägre halter av metanemissioner. I 

andra delzoner där asfalt finns i mindre regioner har 

liknande observationer noterats och troligen har asfal-

ten isolerande funktion.  

 

 

11.1.5 Slänt 

Observationer och gasmätningar vid slänter visar att 

det kan förekomma skred samt cirkulärcylindrisk glid-

ytor där sprickbildning och gasemissioner uppträder, 

men även diffusa källor där markvegetationen utgörs 

av dött gräs. Som beskrivits tidigare har flera punkt-

källor där metangas emitterat varit kopplade till stres-

sad eller död växtlighet. Ljungberg et al. (2009) har 

observerat liknande resultat tillsammans med sprick-

bildning i ytskiktet. Obeväxta områden funna vid de-

ponier har blivit associerade till metangasutflöde, vil-

ket förorsakat förändringar i markens gassammansätt-

ning (Chan et al. 1991; Lan & Wong 1994; Wong & 

Yu 1989; Wong et al. 1992; Wong 1988). Man har 

även funnit samband mellan markbunden metan och 

koldioxidkoncentrationer samt en negativ korrelation 

mellan dessa två gaser och markens syrenivå (Trotter 

& Cooke 2005).     

 Chan et al. 1991, Ettala et al. 1988, Flower et 

al. 1981 menar att metan inte direkt påverkar vegeta-

tionen, men reducerar tillgången till syre i marken. 

Flower et al. (1981) såg ett tydligt samband där växt-

ligheten blev påverkad när syrenivån i marken under-

steg 10 %. Wong & Yu (1989) fann dock ingen signi-
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fikant korrelation mellan vegetationens växtlighet och 

metankoncentrationen.     

 Wong (1988) presenterade en sammanställning 

av faktorer som påverkar vegetationen där metangas 

emitterat och reducerad tillgången till syre i marken 

vilket inverkar på växter med djupa rötter. Större ytor 

med hög halt av metangas kan resultera att endast väx-

ter med ytligt rotsystem överlever.   

 I delzon D som angränsar till F, figur 4, (kap 

2.1 ) har flera punktläckage upptäckts i anknytning till 

sluttningar, vilka är mycket branta. I områden vars 

sluttningar är mycket flacka, delzon A och C, har inga 

eller mycket få läckagekällor påträffats. Möjligen kan 

det förklaras av att gradienten för sluttningen är mind-

re inom dessa regioner.     

 Från den östliga delen av deponin, delzon A, 

har emissionskällor påträffats i något högre omfatt-

ning. En förklaring av faktorer som kan ge upphov till 

ökade emissionskällor bygger på iakttagelser vid slänt-

foten där dräneringssystem finns för ytvatten. Detta 

dräneringssystem kan möjligen påverka den mothål-

lande kraften som krävs för att skred inte skall uppstå. 

SGI:s rapport, Information 19, ”Deponiers stabilitet” 

stödjer dessa observationer. Vidare kan en tänkbar 

förklaring till detta fenomen vara att det byggs upp ett 

inre tryck inom deponin, vilket skapas av att uppsam-

ling av deponigas inte arbetar optimalt eller att uttags-

system inte finns utplacerade vid en större emissions-

punkt. Brunbäck & Niklasson (2010) redovisar i en 

studie där man undersökt problem med deponigasut-

vinning, att faktorer som motverkar optimalt utsug i 

deponin är hög vattennivå, sättningar, vattenlås samt 

låg permeabilitet vid uttagssystemet. Liknande om-

ständigheter kan förmodligen även finnas vid Albäcks-

deponin (Bengt Håkansson, muntl. 2010).  

 

 

11.1.6 Släntkrön 

Vid metanemissioner som påträffats vid släntkrön upp-

visar ofta platser med sprickor med obeväxta ytor. 

Gasemissioner som uppmätts har varit mycket varie-

rande med märkbara emissioner som kommer i pulser. 

Fältmätningar vid släntkrön inom flera områden visar 

att det förekommer metanemissioner från uppstickande 

föremål såsom sten- och plastdetaljer, samt småsprick-

or i ytskiktet på täckmaterialet, figur 32, (kap 10.3). 

Delzon D uppvisar störst tendens till gasemissioner vid 

släntkrön, troligen ett resultat av anslutande skarp 

sluttning, vars ytskikt vid släntkrönet eroderats bort 

samt bristande tillförsel av nytt täckmaterial. 

 

 

11.1.7 Släntfot 

Platser vid släntfot har konstaterats vara känsliga ur 

metanläckagesynpunkt. Av alla delzoner inom deponin 

har delzon D som angränsar till F, uppvisat påtagliga 

emissioner vid släntfoten med sprickor intill markytan 

samt vegetationsfria regioner. En rimlig tolkning är att 

det förekommer cirkulärcylindriska glidytor med 

sprickbildning och gasemissioner.   

 Vid släntfot där större punktläckage påträffats, 

ofta i anslutning till större sprickor, har släntfot varit 

bebyggd i lutande terräng. Denna lutning kan möjligen 

påverka markvattenhalten och orsaka större sprickor. 

Ytavrinning i brant terräng i anslutning till släntfot, 

kan vid intensiv nederbörd orsaka erosion och ge upp-

hov till minskad motvikt vid släntens nedre del och 

leda till cirkulärcylindriska glidytor. En möjlig analys 

är att minskad motvikt vid släntens nedre del kan på-

verka förhållandet mellan mothållande och pådrivande 

krafter. 

 Vad gäller punktläckage i anslutning till över-

yta, slänt, släntfot och släntkrön stämmer resultat och 

tolkning bra överens med tidigare undersökningar av 

Ljungberg et al. (2009).  
 
 

11.2 Metanemissioner från lakvatten-
brunnar, gasuttagssystem och ob-
servationsrör 

I likhet med vad som beskrivs av Scheutz et al. (2009) 

har observationer av metanemissioner från lakvatten-

system och gasuttagssystem gjorts vid Albäcks lakvat-

tensystem, gasuttagssystem och observationsbrunnar. 

 Lakvattenbrunnar finns lokaliserade inom flera 

delzoner med indikerade förekomster av metanemis-

sioner, varav en del med relativt starka koncentrationer 

från vissa objekt. Flera brunnar har lock av cement. 

Emissionerna har oftast lokaliserats i kontakten mellan 

brunn och lock. Troligen sker det en transport av me-

tan via lakvattenledningar i skiftande koncentrationer. 

 Gasbrunnar innehar ofta ett lock av metall till-

sammans med ventilationssystem. Mätningar har visat 

att gasemissioner förekommer i samtliga gasbrunnar 

med stora variationer i koncentration, samt tydlig lukt 

av svavelväte. Vid flera mättillfällen har gaskoncentra-

tionen varierat kraftigt vid olika gasbrunnar, medan 

andra uppvisat höga koncentrationer vid varje doku-

mentationstillfälle.     

 Gasledningar som går i dagen, med reglerventil 

är tätslutande och gasemissioner som registrerats har 

visat på låga koncentrationer. Några gasledningar har 

uppvisat sprickor i marken vid kontakten mot röret. 

Iakttagelser har visat att kraftigare vindförhållanden 

kan påverka gasledningars stabilitet. Detta är troligen 

en förklaring till de sprickor som påträffats vid mark-

nivån där större emissioner observerats.   
 Samtliga delzoner inom området har observa-

tionsrör och brunnar med olika funktioner. Av de ob-

servationsrör med skyddslock av metall vars ändamål 

är att observera grundvattennivån i deponin har 5 st. 

registrerats med omfattande läckage. Skyddslocket 

som inte är tätslutande är den mest troliga orsaken till 

att större emissioner når ut ur deponin. Den del av rö-

ret som är placerat längst ned i deponin är slitsad för 

infiltration av grundvatten, och en möjlig förklaring 

till att omfattande mängder metangas infiltrerar via 

observationsröret är att vid lägre grundvattennivåer 
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försluts inte slitsarna av vatten som vanligtvis är isole-

rande, utan metangas kan lättare transporteras via den-

na plats.       

 Ljungberg et al. (2009) har observerat liknande 

iakttagelser vid ledningssystem och gasbrunnar. Skill-

naden vid Albäcks deponi är att även observationsrör 

indikerat förekomst av metanemissioner.  

 

 

11.3 Metanemissioner från lakvattendam-
mar  

Några direkta slutsatser om metanemissioner över lak-

vattendammar kan inte dras då stora mätfel inte kan 

uteslutas. Vindens påverkan vid mätningarna har visat 

att stora variationer förekommer och någon direkt 

punktkälla går inte att finna. För att utföra mätningar 

över lakvattendammar bör en backskatteryta användas, 

där lasern sänder ut och returnerar laserstrålen mot en 

yta och möjliggör mätningar över större distanser utan 

att förlora signal från laserinstrumentet, något som inte 

gjorts inom projektet (Ljungberg et al. 2009). Mät-

ningar vid lakvattendammar har utförts genom att regi-

strera maxvärden vid upprepade mätningar. 

 Laserinstrumentet har både varit handhållet vid 

mätningar samt placerat vid marknivå intill dammen. 

Upprepade försök har ofta resulterat i förlorad signal 

när det infraröda ljuset träffat vattenytan eller inte haft 

någon reflekterande yta. Bäst resultat har uppnåtts när 

instrumentet legat på marken strax intill vattnet och 

registrerat gasemissioner som förts med vinden. Kon-

centrationer har varierat vid varje mättillfälle och ett 

maxvärde vid samtliga observationer valdes ut. Mät-

ningarna visade även att vinden hade stor påverkan på 

gasemissioners mätvärden.  Hovde et al. (1995) fann 

att koncentrationen av metan kunde påverkas av den 

omgivande vinden och liknande iakttagelser har be-

kräftats när mätningarna utförts över lakvattendam-

mar. 

 

 

11.4 Borrning 
Huvudsyftet med de borrningar som utförts vid Al-

bäcks avfallsupplag,  har varit att samla material för 

kornstorleksanalys av ytskiktet samt utföra analys av 

den organiska halten hos det deponerade avfallet. Re-

sultatet av utförda borrningar gav ingen tydlig infor-

mation om ytskiktets packningsgrad och exakta mäk-

tighet.        
 Utifrån borrdata som insamlats vid den äldsta 

delen av deponin, fas 1, delzon A, där borrprov 1, 2 

och 6 tagits, kunde hårt packade zoner med finmaterial 

som tätskikt noteras, vilket försvårade borrning och 

upprepade försök vid flera platser fick genomföras. 

Syftet har varit att utföra flera borrningar över deponin 

och bl.a. kunna använda resultaten för vidare analys av 

ytskiktets tätande förmåga. Detta var dock inte möjligt 

på samtliga platser. Delzon A har idag en godkänd 

sluttäckning med ett tätskikt mäktigare än övriga del-

zoner där borrning genomförts. Utbredningen av detta 

tätskikt inom denna delzon har dock inte kunnat stude-

ras i närmare detalj från utförda borrningar.  

 I borrpunkt 3 och 4 som befinner sig vid fas 2, 

delzon B, registrerades inget tätskikt med finare mate-

rial. Även här fick flera borrförsök upprepas innan 

större djup kunde uppnås då mycket tegelsten samt 

annat avfall försvårade borrningsarbetet.   

 I delzon D, fas 3 som är den yngsta delen av 

deponin, där borrprov 5 tagits, lyckades borrprover tas 

från ett djup på 390 cm, vilket är den djupaste nivå 

som uppnåtts. Något tätskikt av finare sediment kunde 

inte noteras. En högre halt av träflis iakttogs vid prov-

tagningen, något som inte observerats vid tidigare 

borrplatser.       

 Insamlade borrprover visade att ytskiktet vid 

delzon A har högre packningsgrad jämfört med delzon 

B och D.  
 

 

11.4.1 Glödförlust 

Resultat från utförda glödförlustmätningar av orga-

niskt material, visar att det är generellt högre halter 

förbränt kol från deponins yngre faser, framförallt fas 

3. Enligt Sysav finns här mycket trädgårdsavfall 

(Bengt Håkansson, muntl. 2010). Resultatet är därför 

väntat.       
 Borrprover har tagits från ett maximalt uppnått 

djup mellan ca 180-390 cm, beroende av borrplats. 

Den organiska halten varierar mellan provtagningsdju-

pen, där vissa djup visar större viktförlust vid förbrän-

ningen, medan andra är lägre. Möjlig förklaring är att 

varje zon i deponin har unik miljö för biologisk ned-

brytning samt att deponin inte är homogen. Vid delzon 

D påträffades mycket finfördelat träflis. Gasproduk-

tion gynnas av material som är finfördelat när bakteri-

er får större angreppsytor. Nedbrytning av cellulosa 

har en mycket långsam process, och större stycken av 

trä kan ta mycket lång tid att bryta ned. Gasbildning 

kan därför pågå under mycket lång tid 

(Naturvårdsverket 2010a).    

 För att bestämma avfallets homogena egenska-

per, valdes att utföra en glödförlust med dubbla prover 

från utvalda djup. Resultatet visade liten variation mel-

lan de olika proverna.      

 På grund av att endast 6 st. borrpunkter lyckats 

genomföras vid deponin, samt att inte varje borrnig 

nått önskat djup, eller blivit jämt fördelade över depo-

neringsfaserna, kan inte resultaten användas för att dra 

några generella slutsatser om metanemissioner från 

typytor har någon koppling till organisk halt. 

 

 

11.4.2 Kornstorleksanalys   

Resultaten från sikt- och hydrometeranalyserna visade 

att proverna till största delen bestod av sand, men även 

fraktioner av grövre och finare material kunde konsta-

teras. Syftet med analysen var att hitta representativa 

jordprover från deponins övre skikt och utföra en be-

dömning av ytskiktets tätande funktion, något som 
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dock försvårades av bl.a. deponerat avfall och möjlig-

gjorde att endast sex prover togs. Proven hämtades 

från sex olika platser inom Albäcks deponi, inom del-

zonerna, A B, samt D. Uppnått djup vid delzon A och 

B var ca 180 cm, och ca 390 cm, vid delzon D. 

 Resultatet från kornstorleksanalysen visar att 

ytskiktets täckning i form av tätande jordlager, skiljer 

sig mellan olika delzoner. En högre andel av finfrak-

tioner påträffas vid delzon A samt B, medan delzon D, 

där fler emissionskällor observerats, har en något lägre 

halt av silt och lera, samt en högre andel grövre sedi-

ment. En koppling mellan ytskiktets tätande funktion 

och fler iakttagna emissionskällor vid exempel delzon 

D kan inte uteslutas. 

 Tätare täckning kan även ge torrare avfall med 

mindre gasproduktion, något som kan vara en orsak till 

att funna punktläckage vid delzon A haft lägre kon-

centrationer av metanläckage. 

 Oklarheter finns hur omfattande ytskiktet är vid 

varje delzon, vilket skapar felkällor. Fler borrprover 

samt ytterligare siktningar hade krävts för att få en 

bättre uppfattning om kornstorleksfördelningen mellan 

ler, silt, sand och grus.  

 

 

11.5 Tillfälliga tätningar 
I projektet valdes att göra tätningsförsök vid fem ob-

servationsrör samt tre gasledningssystem, vilka finns 

lokaliserade i delzonerna A, B, D och E.   

 Det tätningsmaterial som används, ”Cover Flex 

Silicon” samt ”takstosar” visade sig vara mycket ef-

fektiva vid första mättillfället. Upprepade mätningar 

efter tätning med ”takstosar”, 28 september samt 20 

oktober 2010, har visat att reducerad metanemission 

uppnåtts. Gasledning med takstos samt lera som tät-

ning, har inte kunnat påvisa några skillnader. En möj-

lig förklaring är bl.a. placering av instrumentet vid 

mätning. Punktläckage och diffus avgång efter tätning, 

kan givetvis uppstått vid annan plats, och därför inte 

blivit upptäckt. En annan tänkbar förklaring är att me-

tangasproduktionen minskat vid mättillfället, något 

som är känt sedan tidigare, (Bengt Håkansson, muntl. 

2010). Farquhar & Rovers (1972)  har funnit att me-

tanproduktionen är mycket känslig för snabba tempe-

raturförändringar, och kan påverkas av en temperatur-

förändring  av endast 1-2 °C.    
 Observationsrör som tätats den 28 september 

2010 med ”Cover Flex Silicon”, uppvisade mycket 

låga metanemissioner direkt efter tätning. Tryckbalan-

sen mellan emitterade gaser från röret och atmosfären 

har varit betydligt högre än förväntat. Vid återkontroll 

20 oktober 2010, noterades att flera observationsrör 

som tätats blivit utsatta för stress, genom uttöjning 

samt därför brustit. Tätningar med ”Cover Flex Sili-

con” har påvisat att kraftigare membran bör utnyttjas 

vid observationsrör. Observationsrör vars tätningar 

fortfarande var intakta, uppvisade mycket låga emis-

sioner.       

 Efter tätningar av observationsrör och gasled-

ningar, har ingen ökning av insamlad deponigas blivit 

registrerad. Tätningar påverkar tillsynes endast lokala 

objekt i form av minskat läckage. En deponi är inte ett 

slutet system, och skapar troligen andra transportvägar 

för metangasen när en lokal plats tätas. För att uppnå 

någon förändring av uppsamlad deponigas via utsugs-

systemet, krävs mera omfattande tätningsåtgärder. 

 

 

12 Slutsatser 
 Den här studien visar efter upprepade fältmät-

ningar av metanemission med laserinstrumentet 

att läckage som upptäckts i första hand består 

av punktläckage, men även områden av diffus 

metanläckage över ytor med okänd läckagekäl-

la. Det har även noterats att läckage ofta före-

kommer i anslutning till olika brunnar, gasled-

ningar och observationsrör. Vid flera punktkäl-

lor har, efter upprepade mätningar, konstaterats 

att läckageplatser kan uppvisa påfallande höga 

metannivåer vid en tidpunkt, för att vid nytt 

mättillfälle visa knappt mätbara värden.   

 Detektering av metangas med laserinstrumentet 

längs en strålgång, har visat sig vara mycket 

snabb och effektiv metod, och möjligheten att 

göra upprepade mätningar vid typytor har resul-

terat att nya punktkällor påträffats. Som ett 

komplement till översiktlig skanning har utför-

da långtidsmätningar kunnat visualisera metan-

emissioner under en timmes period vilket visar 

att flödet av metangas kommer i pulser med 

intervaller av max och minimum värden, något 

som tyder på att deponin bygger upp ett maxi-

malt inre tryck av metangas, för att sedan kol-

lapsa genom diffusa källor över olika typytor.  

 Vindens inverkan vid mätningstillfället har 

visat sig ha stor betydelse för att lokalisera 

punktkällor där koncentrationen av metan blivit 

påverkad av den omgivande vinden och sålunda 

kunna öka eller sjunka med vindens styrka.  

 Meteorologiska faktorer såsom inverkan av 

lufttrycket på metanemissionen har inte kunnat 

påvisas från fältmätningar som registrerats un-

der en timme. Baserat på väderdata som insam-

lats har lufttrycket varierat i ringa grad och kan 

möjligen vara orsaken till att inga slutsatser kan 

dras om gasemissioner haft någon påverkan av 

atmosfärens tryckförändringar. 

 Täckmaterialets egenskaper vid deponins över-

yta har visat sig vara av betydelse vid upptäckt 

av punktläckage, där mäktigare lager i kombi-

nation med tätande finmaterial tydligt visat 

färre läckagekällor.  

 Områden med högre markfuktighet har inga 

eller mycket få läckagekällor, troligen ett resul-

tat av att porutrymmen täpps av det tillförda 

vattnet och gasemissioner förhindras att diffun-

dera genom ytskiktet.  

 Detaljundersökning av typytor, visar att över-

ytan, vilket ofta utgör en mycket plan yta, är 
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mindre utsatt för punktläckage samt diffus me-

tanemission från hål och sprickbildning, samt 

vegetationsfria ytor och döda växter.  

 Ytor som visar större känslighet för metanläck-

age utgörs av slänter, släntkrön samt släntfot. 

Punktläckage är ofta till områden med död 

vegetation eller kala regioner, samt sprickor i 

ytskiktet.  Påfallande ofta har större punktläcka-

ge upptäckts vid relativt branta slänter där cir-

kulärcylindriska glidytor troligen uppstått. Vid 

sluttningar med lite eller inget täckningsmateri-

al har även fler emissionskällor noterats till-

sammans med uppstickande föremål.   

 Släntkrön är utsatta för läckage, dels  för att de 

utsätts för vind och nederbörd, dels för att en 

lyckad täckning försvåras i anslutning till bran-

ta slänter.   

 Läckage som påträffats vid släntfot uppvisar 

sprickor samt områden av kala vegetationsregi-

oner av samma slag som de som anträffats vid 

slänt. Erosion av jordmassor i anslutning till 

släntfoten, kan möjligen påverka mothållande 

krafter och orsaka sprickor. 

 Vindens påverkan vid mätning över lakvatten-

dammar har haft stor betydelse. Metan som 

diffunderar över vattenytan förs med vinden 

och någon direkt punktkälla har inte kunnat 

fastställas med laserinstrument. Därför kan inte  

några direkta slutsatser om metanemissioner 

dras, då stora mätfel kan förekomma. 

 Resultaten från borrningar visar att ytskiktets 

mäktighet samt kornstorleksegenskaper skiljer 

sig mellan olika delzoner inom deponin, vilket 

kan påverka genomsläppligheten av diffus me-

tanavgång via täckmaterialet.  

 Loss on ignitionanalyser visar att det är gene-

rellt högre halter av förbränt kol i deponins 

yngre faser. Borrprover från olika djup gav 

varierande viktförlustresultat vid förbränning-

en, vilket troligen beror på unika nedbrytnings-

miljöer.   

 Tätningar som genomförts uppvisade goda re-

sultat direkt efter de första mätnigarna, men 

återkontroll visade att flera membran av typen 

”Cover Flex Silicon” blivit utsatta för stress, 

och resulterat i uttöjning med brustna membran 

som resultat. 

 Ingen ökning av insamlad deponigas via upp-

samlingssystemet har blivit registrerat efter 

utförda tätningar vid observationsrör och gas-

ledningar. Tätningar påverkar tillsynes endast 

lokala objekt i form av minskat läckage.  

 

 

 

 

 

 

 

13 Rekommendationer 
Utförda fältmätningar visar att flera läckagekällor som 

påträffas vid typytor är i högre grad kopplade till slän-

ter, släntkrön samt släntfot än överytor, speciellt i om-

råden med mycket branta slänter. För att utesluta even-

tuella skred, ras samt erosion, rekommenderas därför 

att slänter utformas så flacka som möjligt.  

 För att utöka uppsamlingen av deponigas, samt 

minska läckaget rekommenderas ytterligare utbyggnad 

av utsugssystem i anslutning till deponins yttre områ-

den där majoriteten av upptäckta punktläckage påträf-

fats. 

 Tätheten vid överytan kan antas variera avse-

värt mellan olika delar av deponin. Ytskiktets täthet 

har betydelse för hur mycket gas som läcker ut, och för 

att få en bättre helhetsbild krävs fler fysiska tester ge-

nom att fler borrprover insamlas för analys, och är det 

säkraste sättet att utröna hur permeabiliteten varierar 

över större ytor.  

 Läckage som förekommer ofta i anslutning till 

brunnar, gasledningar samt observationsrör är viktiga 

delar som bör undersökas närmare för att bestämma 

metanemissioner samt ge underlag för en teknisk be-

dömning om adekvat tätningsmaterial som är anpassat 

för större påfrestningar, alternativt utsugssystem i an-

slutning till dessa objekt som inte kan tätas helt av 

säkerhetsskäl. 

 För att uppnå ökade uppsamlingsmängder av 

deponigas via utsugssystemet, är det dock rimligt att 

det på sikt kommer att krävas någon form av större 

tätningsinsats.  

 Skanning och  långtidsmätning med laserinstru-

mentet, rekommenderas att upprepas över längre mät-

perioder under olika årstider, för att skapa bättre för-

ståelse över metangasens beteende.  

 Fältmätning med laserinstrument, bör komplet-

teras med reflektormaterial vid mätningar kopplade till 

lakvattendammar för att uppnå säkrare mätvärden. En 

förbättrad bedömning av organisk halt i deponins av-

fall bör genomföras med fler borrprover samt djupare 

borrpunkter för att utesluta eventuella mätfel.  
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Plats 1  

Djup (cm) LOI (%) 

40-50 9,05 

80-90 7,87 

120-130 11,60 

170-180 2,71 

Medel 40-180 7,81 
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Plats 2  

Djup (cm) LOI (%) 

40-50 9,66 

80-90 2,77 

120-130 7,92 

170-180 14,18 

Medel 40-180  8,63 

Bilaga 1 
Loss on ignition  
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Plats 3  

Djup (cm) LOI (%) 

40-50 3,18 

80-90 4,29 

120-130 7,03 

170-180 3,48 

Medel 40-180 4,50 

Plats 4  

Djup (cm) LOI (%) 

40-50 3,66 

80-90 4,13 

120-130 5,25 

170-180 18,99 

Medel 40-180  8,01 
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Prov namn Borrplats Djup (cm) Prov Degel # Torr degel (g) Torr degel + torrt prov (g) Torrt prov efter föraskning (g) LOI (%) 

40-180 1 40-50 1 1 16,0871 20,2036 19,8312 9,05% 

40-180 1 80-90 2 2 15,3903 22,096 21,5685 7,87% 

40-180 1 120-130 3 3 16,874 23,2862 22,5422 11,60% 

40-180 1 170-180 4 4 21,2997 32,7302 32,4202 2,71% 

40-180 1 170-180 4 5 21,1128 33,7805 33,4907 2,29% 

40-180 2 40-50 1 6 15,0531 21,2292 20,6323 9,66% 

40-180 2 80-90 2 7 18,5839 29,7997 29,4895 2,77% 

40-180 2 120-130 3 8 16,1082 26,9118 26,0566 7,92% 

40-180 2 120-130 3 9 18,7978 31,1793 30,4475 5,91% 

40-180 2 170-180 4 10 21,0835 27,3576 26,4681 14,18% 

40-180 3 40-50 1 11 19,8266 32,2484 31,8538 3,18% 

40-180 3 80-90 2 12 20,1783 33,6536 33,0751 4,29% 

40-180 3 120-130 3 13 16,3622 26,1178 25,5516 5,80% 

40-180 3 120-130 3 14 17,9268 27,1058 26,4607 7,03% 

40-180 3 170-180 4 15 18,2814 32,9828 32,4715 3,48% 

40-180 4 40-50 1 16 15,4222 25,0256 24,6744 3,66% 

40-180 4 80-90 2 17 15,3196 26,8947 26,4164 4,13% 

40-180 4 120-130 3 18 15,8639 26,4108 25,8572 5,25% 

40-180 4 170-180 4 19 17,8845 22,4216 21,5598 18,99% 

40-180 4 170-180 4 20 17,3253 22,0086 20,9866 21,82% 

40-390 5 40-50 1 21 17,3942 26,8071 26,397 4,40% 

40-390 5 80-90 2 22 16,0723 22,6353 21,3387 19,76% 

40-390 5 120-130 3 23 21,1237 26,8632 25,8279 18,04% 

40-390 5 170-180 4 24 21,0616 27,747 24,751 44,81% 

40-390 5 220-230 5 25 22,1964 27,9915 26,9997 17,11% 

40-390 5 280-290 6 26 21,2448 32,2893 31,8458 4,02% 

40-390 5 320-330 7 27 14,4271 26,2102 25,4009 6,87% 

40-390 5 380-390 8 28 16,102 20,6077 18,0278 57,26% 

40-390 5 380-390 8 29 17,415 23,1907 22,4254 13,25% 

40-290 6 40-50 1 30 17,5725 22,4655 22,2186 5,05% 

40-290 6 80-90 2 31 18,2502 25,3197 25,0669 3,58% 

40-290 6 120-130 3 32 20,0832 27,2676 27,0999 2,33% 

40-290 6 170-180 4 33 14,9031 20,727 20,2503 8,19% 

40-290 6 220-230 5 34 14,8158 19,6214 18,6169 20,90% 

40-290 6 280-290 6 35 18,4945 28,955 28,2619 6,63% 

40-290 6 280-290 6 36 17,5058 24,8093 24,0905 9,78% 

Bilaga 2 
Loss on ignition. Siffror markerat i rött är dubbletter tagna vid samma djup.  
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Bilaga 3  
 

Karta över platser där långtidsmätningar genomförts vid Albäcks avfallsupplag. 

Modifierat material från Sysav 2010. 
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Bilaga 4  
Diagram från utförda långtidsmätningar vid Albäcks avfallsupplag. 
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Djup (cm) Lerhalt (%) 

  

Silthalt (%) 

  

Sandhalt (%) 

  

Grushalt (%) 

  

0-80 6,3 26,5 58,8 8,4 

Djup (cm) Lerhalt (%) 

  

Silthalt (%) 

  

Sandhalt (%) 

  

Grushalt (%) 

  

0-80 14,8 19,1 52,8 13,3 

Djup (cm) Lerhalt (%) 

  

Silthalt (%) 

  

Sandhalt (%) 

  

Grushalt (%) 

  

0-80 10,1 21,7 59,2 9,0 

Djup (cm) Lerhalt (%) 

  

Silthalt (%) 

  

Sandhalt (%) 

  

Grushalt (%) 

  

0-80 7,4 23,3 50,3 19,0 

Djup (cm) Lerhalt (%) 

  

Silthalt (%) 

  

Sandhalt (%) 

  

Grushalt (%) 

  

0-80 8,8 24,3 62,2 4,7 

Kornstorleksanalys för borrplats 2. 

Bilaga 5  

Kornstorleksanalys för borrplats 3. 

Kornstorleksanalys för borrplats 4. 

Kornstorleksanalys för borrplats 5. 

Kornstorleksanalys för borrplats 6. 

Djup (cm) Lerhalt (%) 

  

Silthalt (%) 

  

Sandhalt (%) 

  

Grushalt (%) 

  

0-80 11,0 28,5 50,9 9,6 

Kornstorleksanalys för borrplats 1. 
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1. Släntfot. Läckage kommer i etapper. Ingen känd lukt. Inga synliga sprickor  

eller obeväxta områden. Maxvärde vid mätperiod: 450 ppm x m  

Koordinat: 
N 55° 22,833' 
E 13° 6,362' 

2. Släntfot. Läckage kommer i etapper. Inga synliga sprickor. Mycket växtlig-

het. Maxvärde vid mätperiod: 652 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,825' 
E 13° 6,267' 

3. Släntfot intill bevattningsområde. Inga synliga sprickor eller obeväxta områ-

den. Svårt att avgöra exakt punktkälla. Maxvärde vid mätperiod: 358 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,908' 
E 13° 6,157' 

4. Läckage intill staket. Ingen synlig spricka eller obeväxt område. Maxvärde 

vid mätperiod: 380 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,880' 
E 13° 6,147' 

5. Cementbrunn med lock. Tydlig lukt av svavelväte. Obeväxt område runt om  

brunnen. Maxvärde vid mätperiod: 6850 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,873' 
E 13° 6,195' 

6. Överyta. Obeväxt område med tydliga sprickor om 15-20 cm långa och 2-3 

cm breda i marken. Maxvärde vid mätperiod: 397 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,846' 
E 13° 6,200' 

7. Släntfot med tydliga sprickor i marken. Mycket växtlighet. Svårupptäckt  

exakt punktkälla. Maxvärde vid mätperiod: 1416 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,892' 
E 13° 6,371' 

8. Stor sten med rinnande vatten. Instrumentet gav utslag när denna riktades  

mot vattnet, utslag avtog utan vatten. Denna plats har uteslutits som  

läckagepunkt, då instrumentet uppgav ett missvisande mätvärde när reflekterat 

ljus träffar vattenytan. Maxvärde vid mätperiod: 2053 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,949' 
E 13° 6,391' 

9. Flera brunnar med gasemission. Ingen kännbar lukt av svavelväte. Inga  

synliga tecken på obeväxta områden. Maxvärde vid mätperiod: 1352 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,922' 
E 13° 6,283' 

10. Brunn. Ingen känd lukt av svavelväte. Inga synliga tecken på obeväxta  

områden. Maxvärde vid mätperiod: 330 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,857' 
E 13° 6,124' 

11. Brunnar (4 st.). Gasemission med tydlig lukt av svavelväte. Inga synliga 

tecken på obeväxt område. Maxvärde vid mätperiod: 4203 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,928' 
E 13° 6,203' 

12. Observationsrör med skyddslock. Läcker runt locket som har en springa på 

ca 0,5-1,0 cm. kännbar lukt av svavelväte. Inga synliga sprickor, sättningar vid  

marken runt röret eller obeväxt område. Maxvärde vid mätperiod: 4032 ppm x 

m 

Koordinat: 
N 55° 22,897' 
E 13° 6,188' 

13. Överyta. Läckage i gräset nära lakvattendamm. Inga synliga tecken på  

obeväxt område. Inga synliga sprickor. Svårt att avgöra exakt punktkälla. 
Maxvärde vid mätperiod: 390 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,937' 
E 13° 6,203' 

14. Överyta. Punktläckage vid gräset intill lakvattendamm. Ingen synlig spricka 

eller obeväxt område. Maxvärde vid mätperiod: 823 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,926' 
E 13° 6,166' 

15. Observationsrör med skyddslock. Läcker runt locket som har en springa på 

ca 0,5-1,0 cm. Kännbar lukt av svavelväte. Maxvärde vid mätperiod: 6519 ppm 

x m 

Koordinat: 
N 55° 22,917' 
E 13° 6,135' 

16. Observationsrör med skyddslock. Strax intill lakvattendammarna. Ingen  

kännbar lukt eller synlig spricka intill röret. Inga synliga tecken på obeväxt  

område. Maxvärde vid mätperiod: 380 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,938' 
E 13° 6,258' 

Bilaga 6   
 

Resultat från skanning med laserinstrument vid Albäcks avfallsupplag, där större upptäckta punktläckage redovisas, 

perioden 28 Juni-7 juli 2010. 
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 17. Slänt. Spricka med obeväxt område. Ingen kännbar lukt. 

            Maxvärde vid mätperiod: 412 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,934', 

E 13° 6,130' 

18. Slänt. Obeväxt område med flera mindre sprickor. Ingen kännbar lukt. 

Maxvärde vid mätperiod: 398 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,960' 

E 13° 6,131' 

19. Släntfot. Obeväxt område med spricka om ca 10-15 cm och 2-3 cm bred. 

Ingen kännbar lukt av svavelväte. Döda växter runt om, som angränsas av väx-

ter som ser välmående ut. Maxvärde vid mätperiod: 510 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,962' 

E 13° 6,152' 

20. Slänt. Obeväxt område med spricka. Ingen kännbar lukt av svavelväte. 

Maxvärde vid mätperiod: 1590 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,960' 

E 13° 6,186' 

21. Slänt. Obeväxt område med spricka. Ingen kännbar lukt av svavelväte. 

Döda växter runt om, som angränsas av växter som ser välmående ut. Maxvär-

de vid mätperiod: 607 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,956' 

E 13° 6,229' 

22. Överyta. Intilliggande brunn. Obeväxt område. Inga synliga sprickor eller 

kännbar lukt. Maxvärde vid mätperiod: 331 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,994' 

E 13° 6,201' 

23. Brunn med lock. Inga synliga sprickor eller kännbar lukt runt om brunnen. 

Inga synliga tecken på obeväxt område. Maxvärde vid mätperiod: 314 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,953' 

E 13° 6,268' 

24. Observationsrör med skyddslock. Stark lukt. Inga synliga sprickor runt om 

röret vid marken. Inga tecken till döda växter eller kala regioner. 

Maxvärde vid mätperiod: 2263 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,843' 

E 13° 6,047' 

25. Brunn med metallock. Placerad intill reglerhus 2. Ingen märkbar lukt. Inga 

synliga sprickor runt om brunnen. Inga tecken till obeväxta områden. 

Maxvärde vid mätperiod: 345 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,852' 

E 13° 6,011' 

26. Brunn med ovanliggande skyddslock  mitt på vägen intill mur av jord. Stark 

lukt av svavelväte. Grusväg. Obeväxt område. Inga synliga sprickor runt brun-

nen. Maxvärde vid mätperiod: 4278 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 23,024' 

E 13° 5,828' 

27. Släntfot. Obeväxt område med tydliga sprickor. Ca 15-20 cm lång och 2-3 

cm bred. Tydlig lukt av svavelväte. Döda växter runt om, som angränsas av 

andra växter som ser välmående ut. Maxvärde vid mätperiod: 3300 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,991' 

E 13° 6,047' 

28. Släntfot. Obeväxt område med tydliga sprickor. Ca 15-20 cm lång och 2-3 

cm bred. Tydlig lukt av svavelväte. Döda växter runt om, som angränsas av 

växter som ser välmående ut. Maxvärde vid mätperiod: 3300 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,964' 

E 13° 6,077' 

29. Slänt. Dött gräs som angränsas av växter som ser välmående ut. Sprickor, 

ca 15-20 cm lång och 2-3 cm bred. Tydlig lukt av svavelväte. Området omges 

av flertalet sprickor som avger metangas. Maxvärde vid mätperiod: 2200 ppm x 

m 

Koordinat: 

N 55° 22,972' 

E 13° 6,047' 

30. Släntfot. Dött gräs som angränsas av växter som ser välmående ut. Sprick-

or, ca 15-20 cm lång och 2-3 cm bred. Tydlig lukt av svavelväte. 

Maxvärde vid mätperiod: 1500 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 23,006' 

E 13° 6,039' 

31. Gasledning med reglerventil. Runt ventilen som sitter högst upp är läckagen 

inte stora, men sprickor runt om röret där mark och rör möts finns sprickor, ca 

10 cm långa och ca 0,5-1 cm breda med tydliga metanemissioner. Ingen växt-

lighet finns runt om röret. Ingen kännbar lukt. Maxvärde vid mätperiod: 1200 

ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,952' 

E 13° 6,002' 

32. Gasledning med reglerventil. Runt ventilen som sitter högst upp är läckagen 

inte stora, men sprickor runt om röret där mark och rör möts finns sprickor, ca 

10 cm långa och ca 0,5-1 cm breda som läcker. Ingen växtlighet finns runt om 

röret. Ingen kännbar lukt. Maxvärde vid mätperiod: 2080 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,929' 

E 13° 5,996' 

33. Överyta. Intill staketet finns flera sprickor som är ca 15-25 cm långa och 2-

3 cm breda. Växtligheten är begränsad runt läckorna. Kännbar lukt vid svagare 

vind. Gränsar till pallkant/sluttning. Maxvärde vid mätperiod: 1570 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22,917' 

E 13° 6,037' 

34. Överyta. Hål intill stängsel. Ca 2 cm bred. Inga sprickor synliga. Ingen 

växtlighet runt om. Ingen kännbar lukt. Starka vindar. Maxvärde vid mätperiod: 

3551 ppm x m 

Koordinat: 

N 55° 22.951' 

E 13° 6.028' 
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35. Slänt. Högt placerad punktkälla vid mur. Obeväxt område med sprickor som 

är ca 15-25 cm långa och 2-3 cm breda. 
Maxvärde vid mätperiod: 1033 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,918' 
E 13° 6,108' 

36. Släntfot. Området är asfalterat med mur av jord/grus. Sprickor i marken som 

är ca 20-25 cm långa och 2-3 cm breda. Obeväxt område. 
Maxvärde vid mätperiod: 645 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,871' 
E 13° 5,989' 

37. Slänt med obeväxta områden. Sprickor i marken som är ca 20-25 cm långa 

och 2-3 cm breda. Ingen kännbar lukt av svavelväte. 
Maxvärde vid mätperiod: 320 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,828' 
E 13° 6,319' 

38. Brunn med lock. Inga synliga sprickor runt om brunnen eller obeväxta ytor. 
Maxvärde vid mätperiod: 310 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,897' 
E 13° 6,130' 

39. Brunn med lock. Mycket växtlighet i området. Inga synliga sprickor och inga 

obeväxta partier runt brunnen. 
Maxvärde vid mätperiod: 356 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,921' 
E 13° 6,343' 

40. Område intill lakvattendammarna. Flera difusa utslag. Svårt att finna exakt 

punktkälla. Mycket växtlighet. 
Maxvärde vid mätperiod: 565 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,973' 
E 13° 6,274' 

41. Stuprör intill huvudbyggnad. Sättningar och tydliga sprickor runt marken som 

omsluter röret. Ingen kännbar lukt av svavelväte. 
Maxvärde vid mätperiod: 266 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,931' 
E 13° 6,335' 

42. Brunn med lock samt ventilationssystem. Ingen kännbar lukt av svavelväte. 

Området omgärdas av kraftig vegetation utan synliga tecken av döda växter. 
Maxvärde vid mätperiod: 452 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,940' 
E 13° 6,434' 

43. Dagvattenbrunn. Ingen kännbar lukt. 
Maxvärde vid mätperiod: 184 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,901' 
E 13° 5,964 

44. Släntkrön. Vegetationsfri ytan med utstickande föremål. Ingen kännbar lukt. 

Maxvärde vid mätperiod: 1812 ppm x m 

Koordinat: 
N 55° 22,985' 
E 13° 6,052' 
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