
Gamla deponier – Explosionsrisk och klimathot? 

I deponier bildas deponigas. Deponigas 

innehåller bland annat metan, som är en 

kraftig växthusgas och dessutom är 

explosivt. Därför är det viktigt att ta 

reda på hur mycket metan som släpps ut 

till atmosfären, samt om vi kan om-

vandla den till mindre skadlig koldioxid 

innan den släpps ut. Examensarbetet 

undersöker hur detta kan göras på 

gamla deponier, där riskerna med 

deponigas inte alltid utreds ordentligt. 

De senaste decennierna har mängden avfall 

som deponeras minskat i Sverige och det är 

numera förbjudet att deponera avfall som 

ger extra mycket deponigas. Det finns 

regler för hur gasen som bildas ska tas 

omhand. Med hjälp av rör och pumpar kan 

deponigasen samlas in och användas som 

energikälla, exempelvis till uppvärmning 

av byggnader.  

Men så här ser det inte ut överallt. I världen 

slängs mer än 1,3 miljarder ton avfall varje 

år. Mer än hälften av soporna hamnar på 

deponier. Också i Sverige finns flera tusen 

äldre deponier som inte längre används, 

men som innehåller deponigas. Ibland 

finns för lite gas för att det ska vara lönsamt 

att samla upp och bränna den. Då kan man 

använda sig av metanoxidation. Här 

omvandlar bakterier den starka växthus-

gasen metan till den mindre kraftiga 

växthusgasen koldioxid. Genom att lägga 

rätt sorts material ovanpå avfallet kan 

metanoxidation främjas och utsläppen av 

metan till atmosfären minskas. Kompost-

jord är ett exempel på material som är bra 

för att minska utsläppen. 

Deponigas kan röra sig i marken ut från en 

deponi. Om det finns hus i närheten kan 

deponigasen ansamlas i ett stängt utrymme, 

till exempel en källare. Då kan gasen 

orsaka en explosion om det tänds en gnista. 

Om man vill bygga hus i närheten av eller 

på en gammal deponi är det därför mycket 

viktigt att undersöka om det finns risk för 

att deponigas kan komma in i huset. Det 

görs tyvärr inte alltid idag. 

I examensarbetet har mätningar gjorts med 

en så kallad fluxbox, vilket lite förenklat är 

en låda som ställs upp och ner på markytan. 

Gas som tränger upp genom markytan 

samlas upp i lådan och ett mätinstrument 

visar hur mycket metan och koldioxid som 

finns i luften i lådan och hur det förändras 

över tid. Mätningar har också gjorts i rör 

som tryckts ner i marken. Genom att suga 

ut luften i rören kan man mäta vad gasen i 

marken innehåller, exempelvis hur många 

procent som är metan. Mätningar har gjorts 

på tre äldre nedlagda deponier i Skåne. 

Resultaten tyder på att det finns mycket 

metan inuti deponierna, men att utsläppen 

av metan är små. Att utsläppen är låga 

skulle kunna bero på metanoxidation i 

jorden ovanför avfallet. Mätmetoden som 

använts har fungerat ganska bra, men 

skulle kunna göras bättre till en annan gång 

exempelvis genom att mäta i fler punkter 

och med ett mer noggrant mätinstrument. 

I framtiden skulle det behövas bättre och 

enklare mätmetoder, både för att mäta 

utsläpp av metan och för att kunna 

kontrollera om metanoxidation sker i 

jorden ovanför avfallet. I så fall kan man 

också ställa krav på att utsläppen av 

växthusgasen metan från deponier ska 

minskas.  


