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1. Sammanfattande inledning
Denna uppsats är en sammanläggning av två tidigare rapporter, den ena en
litteraturstudie av nedbrytning i avfallsupplagl, den andra en fältundersökning
av gasbildning ("nedbrytningstillstånd") vid ett äldre avfallsupplag2.
Uppsatsens syfte är att ge en sammanhällen beskrivning och analys av det
problemområde som nedbrytning och omvandling av upplagt avfall utgör.
Ett nyckelbegrepp i detta sammanhang är upplagens föroreningspotential,
dvs möjligheten att emissioner kan generera skadliga koncentrationer av föro renande ämnen i upplagets omgivning. Föroreningspotentialen är bl a produkten av mängden riskämnen och tillgänglig mobiliseringsenergi.
I takt med att reningsåtgärder utvecklas och utnyttjas inom allt fler verksamheter, så avklingar direkta utsläpp av föroreningar till luft, vatten och
mark. Ä andra sidan medför den ökade reningen att mängden reningsrest produkter ökar och det mesta av detta tillförs upplag. Föroreningspotentialen i
upplag ökar pä detta sätt i förhållande till andra utsläppskällor.
Föroreningspotentialen i upplag avklingar i takt med nedbrytning och utlakning av upplagt material och upphör först när upplaget står i jämvikt med
sin omgivning, dvs när koncentrationsgradienter och energiskillnader ut jämnats.

Takten i denna utjämningsprocess varierar mycket mellan olika material
och upplagstyper. Till de mest omfattande och intensiva materialomvand ungarna i avfallsupplag, liksom i biosfären f.ö., hör nedbrytningen av
organiskt material till biogas, humus och oorganiska ämnen. Under ned brytningen av det organiska materialet domineras upplagsmiljön i ett
"normalt" kommunalt avfallsupplag starkt av denna process i dess olika
stadier. Även omvandling och nedbrytning av icke-organiskt avfall påverkas
direkt eller indirekt av det organiska materialets sönderfall, framförallt
genom att pH, redoxpotential och komplexbildningsmöjlighetema påverkas.
Nedbrytningen av det organiska avfallet leder till emissioner som fördelas
olika pä lakvatten och gas beroende pä hur fullständig nedbrytningen är. I
figur 1 framställs schematiskt hur emissionerna av i huvudsak organiskt
material, mätt som COD, fördelas på lakvatten- och gasemissioner under det
första seklet i ett upplags tillvaro. När det gäller oorganisk material finns i
stort sett samma trend som för det organiska. Generellt har utlakningen av

1 Lagerkvist, 1986, "Upplagsstrategier", Forskningsrapport TULEA 86:19, LuTH.
2 Lagerkvist, 1987, "Gassammansättning i avfallsupplag innehållande hushållsavfall",
Forskningsrapport TULEA 87:005 , LuTH.
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oorganiskt material en något flackare avklingning än organiskt material har.
Oorganiskt material avgår endast i försumbar utsträckning i gasfas.
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Figur 1. Utsläpp av syreförbrukandt material per ton hushållsavfall under de första 100 åren
av ett upplags tillvaro. Se beräkningar i bilaga 2.

Dä gasproduktionen efter hand avklingar och atmosfäriskt syre äter kan
tränga ned i upplaget, stegras utlakningsintensiteten ånyo av framförallt
"tungmetaller". Detta sker i samband med att bl a sulfider som tidigare utfällts
oxideras, vi kan kalla detta för upplagets oxidationsfas. Uttransporten under
"oxidationsfasen" beror på hur hur mycket "föroreningspotential" som har
konserverats i upplaget, dvs hur utlakningen har gestaltat sig under upplagets
tidigare år, under "sur" fas och "metanbildningsfas". Mycket tyder på att
kulmen på framförallt tungmetallutlakningen är att vänta under oxidations fasen.

Upplagets "sura" fas svarar mot en ofullständig nedbrytning av organiskt
material p g a otillräcklig mängd metanbildande bakterier och en ogynnsam
miljö för metanfermentation. I figur 1 syns denna fas som den inledande,
höga, utlakningsnivån. Under denna fas är även uttransporten av oorganiska
föroreningar stor. Under metanbildningsfasen (den följande lägre nivån
figur 1) när nedbrytningen och emissionen av organiskt material sin högsta
intensitet, men större delen av transporten sker i gasfas och utlakningen av
såväl organiskt material som tungmetaller är endast en bråkdel av utlakningen
under "sur" fas.
I det "typiska" upplag som figur 1 illustrerar sker en gradvis övergäng
från "sur" fas till "metanbildningsfas", övergången inleds efter fem är och är
fullständig är tio. Detta medför att ca 95 % av COD-emissionen sker i gasfas
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under upplagets första 100 är. Om den sura fasen utsträcks längre kommer en
större andel av COD-utflödet att ske med lakvatten, men den totala COD
emissionen blir lägre, dvs en större del av föroreningspotentialen konserveras.
För tungmetaller gäller omvänt att en utsträckt "sur" utlakning medför en
snabbare reduktion av upplagets totala föroreningspotential och en minskning
av "oxidationsfasens" utsläpp.
Efter "oxidationsfasen" vidtar en mycket utsträckt period när upplagets ut lakning i huvudsak bestäms av lösningsjämvikter, dvs den infiltrerade vatten mängden och koncentrationen av olika ämnen i upplaget, vi kan kalla detta
upplagets "vittringsfas".
Våra avfallsupplag kommer alla att sä småningom stabiliseras i sin
omgivning genom avtappning av föroreningspotentialen. Att kol ur organiska
rester cirkuleras som gas till atmosfären och att salter och metaller lakas ut,
transporteras och äter fälls ut tills de så småningom när havet och dess
sediment är fakta som vi människor aldrig kan ändra. Vi ska heller inte lura
oss själva att tro att vår civilisation någonsin kan bli avfallsfri.
Däremot kan vi påverka sättet pä vilket våra restprodukter återförs till de
naturliga kretsloppen. Vi kan förkorta eller förlänga de ovan beskrivna "ned brytningsfaserna" genom upplagstelcnik och styrning av inflöden till upplag.
Förlänger vi nedbrytningen, t ex genom en rigorös inkapsling av våra
avfallsupplag, så skickar vi deras föroreningspotential in i framtiden, dvs vi
frånhänder oss möjligheten att kontrollera och styra processen.
Omvänt kan vi sträva efter att förkorta nedbrytningsprocessen och försöka
föra ämnena i våra avfallsupplag till deras naturliga destinationer pä ett sätt
som de berörda ekosytemen tål och pä så sätt minimera den förorenings potential som "restupplagen" bär in i framtiden.
Ett exempel pä hur en påskyndad och kontrollerad nedbrytning kan åstad kommas visas i figur 2. Här har syrabildningssteg och metanbildning
separerats, t ex i en ny och en äldre upplagsdel, och de båda processerna kan
därigenom optimeras var för sig.
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Figur 2. Principiell utformning av ett möjligt system för påskyndad nedbrytning av upplagt
avfall.

Lakvattenmängden, och fördelningen av vatten i upplaget är begränsande
faktorer för nedbrytningen som mäste beaktas vid varje systemlösning. I ett
system som det i figur 2 beskrivna kan utlakningstakten varieras inom ett vitt
intervall. Gasbildningen kan utföras i en mindre volym (vilket i sig ökar styr barheten), och kan placeras fritt. Systemet möjliggör även en viss koncentrer ing och särbehandling av "tungmetaller".
Det är den här uppsatsens tes att strävan mot ökad kontroll och snabbare
nedbrytning av upplagt avfall är den viktigaste inriktningen för utvecklingen
av dagens upplagsteknik.
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1E. Summary & introduction.

This thesis consists of two previously published reports, the first is a
litterature review3 on degradation of waste in landfills, the seccond is a field
study4 of gas formation (as an indication of "degradation state") in an older
landfill /Lagerkvist 1987/.
The purpose of the thesis is to give an integrated describtion and analysis on
the topic of material degradation and transformation in landfills.
A central parameter in this context is the "pollution-potential" of the
landfills, i.e. the potential of emissions that may genarate harmful concen trations of pulluting substances in the environment. The pollution-potential is,
among other things, the product of the amount of harmful substances and
available energy for their mobilization.
Following the increased purification of various emissions, the rate of direct
pollution of air, water and soil is diminishing. Simultainously the amount of
purification-residuals increase, and a good share of the separated pullutants
will end up in landfills. Thus the "pollution-potential" of landfills will increase
in relation to other emission-sources.
The pollution-potential in landfills will decrease with the degradation and
emissions of landfilled materials and will only cease entirally when the landfill
is in equilibrium with it's environment, i. e. when concentration and energy
gradients has levelled off.
The pace of this equilibration varies a lot between different materials and
landfill types. Among the most intensive material transformations in landfills,
as in the biosphere in general, is the degradation of organic materials to biogas, humus and inorganic substances. For a "normal" municipal landfill, the
landfill environment will be strongly dominated by this process in it's
different stages.
Also the transformation and degradation of inorganic wastes will be
affected, directly or indirectly, by the degradation of organics through it's
influence on pH, redox potential and the availability of complexation agents.
The degradation of the organic waste leads to emissions wich are
distributed differently between leachate and gas, depending on the
3 Lagerkvist 1986, "Landfill Strategy", Research Report TULEA 1986:13, University of
Luleå, or the updated Swedish version: Lagerkvist, 1986, "Upplagsstrategier", Research
Report TULEA 86:19, University of Luleå.
4 Lagerkvist, 1987, "Gassammansättning i avfallsupplag innehållande hushållsavfall",
Forskningsrapport TULEA 87:005 , LuTH.

6

completeness of the degradation. In figure 1E, the distribution of emissions of
mainly organic materials, during the first century of the existance of a
municipal landfill, is outlined.
The trend for inorganic substances is simular, but the non-carbon
compounds are almost entirally emitted by leachate. Generally speaking, the
emission rates of non-carbon compounds shows a slightly slower declination
than the rates of carbon compounds do.
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Figure 1E. Schematic distribution of emissions of oxygen-consuming material per tonne of
household waste and year during the first 100 years of the existance of a "typical" municipal
landfill in Sweden.

Eventually, when the gas production declines and atmospheric oxygen can
again reach the landfill interior, the emission-intensity of "heavy-metals"
increase anew. As this is caused by the oxidation of metal complexes such as
sulphides, we can christen this to the "oxidation phase" of the landfill.
The "hevy-metal" output during the "oxidation phase" depends on the
amount of "pollution-potential" that has been witheld in the landfill, i. e. how
the leaching has developed earlier during the "acid phase" and the "methane
phase" of the landfill. Much of what is presently known indicates that the
maximum emission intensity for these substances is to be expected during the
oxidation-phase.
The "acid phase" corresponds to an incomplete degradation of leached
organics, caused by a lack of methane forming microbes and unfavorable
conditions for methane fermentation. This phase is shown in figure one as the
high leching level preceeding gas formation. Also the emission of non-carbon
compounds is intense during the "acid phase".
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During the "methane phase" (wich is shown as the following, lower
leaching level) the degradation and emission of carbon-compounds reaches it's
intensity peak. Most of this is emitted as gas, whereas the output rate of both
organic and inorganic materials through leachate is much lower during this
phase than during the preceeding one.
In the "typical" landfill portraited in figure one, a gradual transition from
"acid phase" to "methane phase" takes place, it starts after five years and is
completed after ten years. This sequence gives about 95 % of the CODemission as gas during the first 100 years. If the "acid phase" is prolonged, a
larger share of the emissions will be through leachate, but the total output
during the period will be lower, i. e. a larger share of the pollution-potential
will be conserved.
For "heavy-metals" the inverse is true, a prolonged "acid phase" entails a
swifter reduction of the pollution-potential of the landfill and a lowering of the
output during the "oxidation phase".
When the "oxidation phase" has been completed, an extended period begins,
in wich the leaching is mainly controlled by solubility equilibria, i e by the
concentration of different substances in the landfill and the amount of
infiltrated water. We can call this the "weathering phase" of the landfill.
Our landfills will all equilibrate with their environment in the end through
the liberation of their pollution-potential. The recycling of carbon through the
atmosphere and metals through the sedimentary cycle are natural processes
that are beyond human control. Also we should not decieve ourselves to think
that our civilization could ever become "waste free".
But we can influence the way our residuals reenter the natural material
flows. We can shorten or lengthen the different "phases" described above
through different management techniques at the landfill and directing the
landfill inputs better, i e keeping some materials out, keeping some others
apart etc.
If we prolong the degradation, e.g. through a rigorous capping of the
landfills, we send their pollution-potential to an unknown future, i. e. we
deprive ourselves of the option of controlling and directing the process.
Conversely we can enhance the degradation and try to reintroduce our
residuals in their natural pathways in a way that is echologically acceptable,
and thus minimize the pollution-potential carried into the future.
One example of how an enhanced and directed degradation can be achieved
is illustrated by figure two. In this case the "acid phase" and the "methane
phase" are physically separated, e.g. in a new and an old part of a landfill, and
can be optimized independently from each other.
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Figure 2E. Principle design of a possible system for the enhanced stabilization of waste in
landfills.
The amount of leachate generated and it's distribution in the landfill are
limiting factors for the degradation, which must be considered in any system
design. In a system like that in figure 2E, the leaching rate can be varied over a
wide interval. Gas formation can be limited to a smaller volume, wich in it self
increases the feasability of directing the process, and it can be placed wherever
convenient. For example the gasification can take place some kilometers away
from the landfill on the premises of a heating central. The same system also
permits a certain separation and concentration of "heavy metals".

It is the conclusion of this thesis that the effort to acheive an enhanced
degradation of landfilled material and to attain a better control of the
degradation process is the most important direction for development of
landfill technology of today.
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2. Upplagsstrategier.
2.1 Inledning och avgränsning.

Föreliggande rapport beskriver kort utvecklingen fram till nuvarande upplagspraxis i Sverige. Nuvarande utvecklingstendenser och framtida möjligheter diskuteras med utgångspunkt frän idag kända fakta om upplags funktion (nedbrytning,
utlakning, stabilitet etc). Rapporten är en bearbetning av en tidigare publicerad
engelsk version med titeln "Landfill Strategy" (Lagerkvist 1986).

Nu tillämpad upplagsstrategi kan allmänt sägas gä ut pä att" skydda mijön från
avfall". Tillämpningen av denna strategi innebär att olika åtgärder som avgränsar
upplaget och isolerar avfallet vidtas. Täckning av avfall, tätning av upplag, lak vattenuppsamling och -rening är exempel pä detta. Upplaget betraktas som en för varingsplats, men inte som någon avfallsbehandling. Denna hållning framskymtar
även i Tekniska Nomenklatur Centralens avfallsordlista frän 1977 {'INC 19771,
där upplag definieras som "avfallsanläggning för uppläggning av avfall; även innehållet i denna". Uppläggning förklaras som "placering av avfall inom avgränsat
område, antingen permanent eller under iakttagande av samma miljöskyddskrav
som vid permanent placering".
Enligt samma källa indelas avfallshantering i renhållning, avfallsbehandling, avfallsdisponering och återvinning. Avfallsbehandling definieras som "åtgärder som
medför ändring av egenskaper hos avfall", och indelas i "separering och konvertering". Uppläggning, eller "deponering" räknas som det ena av två alternativ för
"avfallsdisponering", det andra är "spridning". Med andra ord är perspektivet på
upplag statiskt - egenskaperna består - och miljön skall skyddas från deras
inflytande.
Upplag konstruerade och skötta utifrån denna strategi har bara funnits i ett par
årtionden, men både inhemska och utländska erfarenheter talar redan för att ett mer
dynamiskt perspektiv pä upplag bör intas. Ett perspektiv där upplag fungerar som
en aktiv del i integrerade avfallsbehandlingssystem jäms med den oundgängliga
disponerings-funktionen.

De motiv som talar för en strategi där upplagen ges en mera aktiv roll som
behandlingsform hänger framförallt samman med osäkerheten beträffande vilka
miljöproblem som nuvarande upplag kan ge upphov till pä längre sikt. Det är ett
faktum att avfallsupplag är instabila, särskilt med tanke på den energi som inlagrats
i form av organiskt material. I kontakt med naturliga massflöden kommer avfallet
att avge emissioner i form av gas och lakvatten. Det är även ett faktum att en långsiktig isolering av avfallet frän kontakt med naturliga massflöden (gas, vatten) inte
kan garanteras.
Förr eller senare kommer upplaget att stabiliseras genom nedbrytning och
emissioner, det enda man med säkerhet kan säga om framtida emissioner är att de
begränsas av i upplaget befintlig föroreningspotential. Denna potential är samman -
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satt av befintlig totalmängd "föroreningar" i upplaget och den energi i upplaget eller
utifrån verkande pä upplaget som kan bilda/mobilisera dessa ämnen.
Pä basis av dessa konstateranden kan man fråga sig om det är rimligt att framtida
generationer ska betala för det emissionskydd som vår nuvarande uppläggnings teknik kan komma att kräva i framtiden.
Är svaret till den frågan nekande mäste vi se oss om efter nya upplagsstrategier.
Vår strategi mäste vara att så längt det är möjligt reducera potentialen för framtida
störningar. Vi kan dä lämna våra upplag ät naturens krafter med större tillförsikt än
om t ex en avancerad inkapsling av restprodukterna är garanten mot framtida
störningar.
I detta perspektiv är avfallsupplaget en behandlingsmetod med målet att generera
ett "restupplag" som t ex kännetecknas av ett lägre energiinnehåll än dagens upplag. I
likhet med andra behandlingsmetoder kräver upplaget både processkunnande och
ställer krav pä inflöde för att behandlingsmålet ska uppnäs.
De praktiska svårigheter som en sådan upplagsstrategi innebär ska inte under skattas och helt klart är att upplaget som behandlingsform inte kan drivas frikopplat
frän avfallshanteringssystemet i sin helhet. Möjligheterna att lyckas beror i stor ut sträckning pä vilken kontroll av inflödet som kan uppnäs dvs, nya konsumtionsmön ster, källsortering m.m. kan kraftigt påverka möjligheterna att åstadkomma "stabili serade" restupplag med låg föroreningspotential.
I Sverige har vi ett s.k. renhållningsmonopol sedan 1972. Det innebär att kom munema ensamma har rätt (och skyldighet) att omhänderta avfall för behandling
och disposition. Undantag görs för visst "miljöfarligt" avfall och även vissa indust rier som har en egen avfallshantering. Svenska "kommunala" avfallsupplag upp skattas emotta ca 7 Mt restprodukter årligen. Eftersom det endast uppstår ca 2.5 Mt
"hushållsavfall" ärligen och bara hälften av detta förs direkt till upplag, så inne häller det typiska kommunala upplaget en blandning av hushållsavfall, aska, renings slam, industriavfall, och byggavfall m.m.
I denna studie diskuteras upplagsstrategi med utgångspunkt i det nu vanliga
"blandade", kommunala avfallsupplaget. Grundragen i diskussionen har dock
tillämpbarhet även för mera specialiserade avfallsupplag.
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2.2. Från forntid till nutid.
De äldsta skriftliga dokumenten rörande Sverige - dvs den historiska tiden - är
bara runt tusen är. Därutöver ger arkeologiska fynd informationer som sträcker
tidshorisonten bort emot slutet av senaste istiden för i runda tal tiotusen är sedan.

2.2.1 Frän avfallsspridning till - koncentration.
De tidiga jägarna/samlarna som kom till värt land när inlandsisen smälte undan
har inte lämnat mänga spär efter sig utom vissa redskap som pilspetsar och spjut.
Med de mera stationära bondekulturerna under stenåldern som spred sig upp i
Sverige frän centraleuropa runt 4000 är f.k. börjar lämningarna bli mera
omfattande. Från yngre svensk bronsålder (från runt 1000 är f.k.) har vi i
mälardalen mänga lämningar som kan tolkas som "soptippar" , de s.k. skärvstens högarna. Dessa består av stenskärvor frän kokstenar och härdar, uppblandat med
annat avfall (sot , aska och matrester bl a). En del högar verkar uppkomna under en
härd som använts länge och andra verkar uppkastade vid sidan av en boplats.
Somliga högar verkar ha fungerat även som gravar { Hyenestrand 19671.
Med början i vikingtidens handelsstäder skjuter avfallsanhopningen ny fart och
lämningarna runt boplatserna är massiva. Ett välbekant exempel är den s.k. svart jorden pä Björkön i mälaren där Birka låg. Birka var en handelstad som under sin
blomstringstid pä åtta- och niohundratalen e.kr. uppskattas ha haft en befolkning
om ca 2000 personer. över en yta om ca 6 ha utbreder sig ett 1 - 2.5 meter tjockt
kulturlager, svartjorden, där jorden inblandats med aska, kol och andra rest produkter-{Nordisk Familjebok 19051. Den fokusering av varuflöden som Birka
och andra handelsplatser medförde verkar inte vid denna tid ha lett fram till någon
mera organiserad avfallshantering, utan avfallet hopades i och kring bostäder,
fyllde ut sankmarker och gropar etc.
I stället verkar avfallslagren i den tidiga medeltidens allt större städer breda ut
sig med omfattning och innehäll som står i relation till de ekonomiska framgäng arna och tillbakagångarna, här och där med askskikt överlagrade med trärester
efter de återkommande brändema och återuppbyggnaderna.
Handelslederna per båt under sommaren och släde pä vintern bestämde städernas
lägen pä öar och stränder där lederna strålade samman och försvarsmöjligheterna
var goda. Städerna växte sedan delvis ut i det angränsande vattnet, delvis tack vare
avfallslämningarna, i Stockhom t ex tredubblades Gamla Stan's yta mellan
tolvhundra- och sjuttonhundratalet de branta stränderna till trots. Fyllnadsdjup upp
till 19 meter av avfall, byggnadsrester mm har påträffats vid utgrävningar i Stock holm medan landhöjningen under samma period bara mäktade med två meter
(Hansson 1970). Avskiljda platser dit man transporterar oönskat material för att
slippa ha det kring bostäderna, dvs soptippar, verkar ha uppkommit först i samband
med det intresse för hygien som Koch's och andra vetenskapsmäns upptäckter
medförde under senare delen av 1800-talet. Innan dess verkar avfallet mest ha
betraktats med resurs- eller kvittblivningsintresse att döma efter hur det hanterats
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{Berg 19861. Källsortering och återvinning av användbara avfall praktiserades när
det behövdes - annars dumpades avfallet på bekvämast möjliga sätt. Att hälla all männa platser rena ätminstände från kadaver och annat mera störande ayskräde
anförtroddes "rackaren" eller "sockenlappen", dvs socialt lägrankade personer med
vilka ärbart folk hade minsta möjliga kontakt.
Sverige var i huvudsak ett jordbrukarland fram till mitten av artonhundratalet dä
en industriell expansion med start i sågverksindustrin började. Med den tilltagande
industrialiseringen och urbaniseringen omvandlades landet rätt raskt (se tabell 1) till
ett land där tätortsboendet är dominerande. Detta ledde till en fokusering av
materialflöden i en ny omfattning och de avfallsproblem som följde tvingade fram
nya lösningar. I städerna byggdes vattenverk och avloppsledningar som möjlig gjorde utbredningen av en ny bekvämlighet - vattenklosetten.
Tabell 1. Några demografiska data om Sverige mellan 1850 och 1970, modifierad
efter STU 19801,

År
Total befolkning (Mc)
Stadsbor (Mc)
Andel av befolkningen som försörjs av:
Jordbruk (%)
Industri & manufaktur (%)
Energianvändning (MWh/c,a)

1850
3.5
0.4
78
9
3

1950
7.0
4.7
23
41
23

1970
8.1
6.6
8
40
49

Mot sekelskiftet börjar det bli vanligt med särskilda entreprenörer eller kommunala organisationer som sköter renhållningen i städerna. Gaturenhållningen och
latrinhämtningen är ännu de dominerande arbetsuppgifterna, men komplexiteten i
avfallsströmmarna växer i takt med att nya konsumtionsprodukter uppstår.
Med den starka ökning som fjärrhandeln av konsumtionsprodukter uppvisade,
särskilt efter andra världskriget, börjar förpackningar spela en allt påtagligare roll i
avfallssammanhang.
Tabell 2. Utvecklingen av svensk förpackningsproduktion jämförd med total industriproduktion och BNP under perioden 1950-1970*.

År
1950
1955
1960
1965
1970

Förpackn. prod.
100
175
255
430
625

* värdeindex frän 1950, efter (Regeringen 1975).

Indust. prod.
100
155
230
345
430

BNP
100
155
220
335
425
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Förpackningar i nya material adderar ytterligare till avfallets komplexitet, lik som nya materialkombinationer som t ex dryckesförpackningar av vaxat papper med
plast pä insidan.
Tabell 3. Användning av olika förpackningsmaterial i Sverige under perioden 1960
till 1975. f Regeringen 19751. viktbasis.

År
Papper
(%)
Metall
Glas
Plast
Annat
Total vikt (Mt/a)

1960
68
7
20
4
1
0.40

1970
58
9
19
9
5
1.05

1975
58
11
15
12
4
1.30

1930 introduceras sopnedkastet pä bred front av HSB och därmed har avfallet
självt nätt in i "förpackningsåldern". Det nu dominerande mönstret med avfallsför packning både av konsumenten i en påse och av renhållaren i säck, växer fram.
Avfallshanteringen följer sä gott det går med utvecklingen men det blir allt
svårare att utnyttja avfallet pä något vettigt sätt. Utnyttjande av organiskt avfalls
gödselvärde blir ointressant med minskande latrinmängder och ökad inblandning av
okomposterbart material i hushållsavfallet. Fjärrvärmesystem är ännu inte så
utbyggda att förbränningsalternativet är särskilt intressant - därtill är den i reala
priser allt billigare oljan också ett starkt hinder. Avfallsupplagen växer i storlek och
antal och det börjar växa fram ett nytt intresse för avfall och avfallshanteringen miljöintresset - som påverkar upplagstekniken.
I stora drag kan man skönja en utveckling frän sekelskiftet fram till nutid, där
man gär frän soptipp över bränngrop till täckta upplag. Faktorer som nedskräpning,
anhopning av "skadedjur", platsbrist och slutligen insikten att lakvatten och gas
tränger ut ur upplagen driver pä upplagsteknikens utveckling.
Den dagligt täckta soptippen som introducerades pä 40-talet, ibland kallat Brad fordsystemet, är ännu idag det vanliga uppläggningssättet, men under de senaste
decenierna har mänga upplag fått komprimeringsutrustning och avfallet har blivit
mer otillgängligt för biologisk nedbrytning pga sin förpackning, så den kompost ering i upplagen som var en av poängerna med detta system fungerar inte längre. I
stället karaktäriseras dagens upplag av anaerob miljö och en ojämn fuktutbredning
där avfall i torra zoner bryts ned mycket långsamt.

3.2.2 Nuvarande praxis.
Nuförtiden har mänga små soptippar ersatts av ett mindre antal upplag av större
dimension. Denna utveckling följde pä, och orsakades till en del, av lagar som stift -
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ades i slutet av sextiotalet och under sjuttiotalet. Framförallt har miljövårdslagen
frän 1969 påverkat utvecklingen. 1974 var 847 kommunala upplag i drift, av dem
var 195 prövade enligt miljövårdslagen. Motsvarande tal 1980 var 418 och 259
(Modig 1985). Flera av dagens upplag betjänar hela regioner i stället för enskilda
kommuner.
I sin långsiktsbedömning frän 1982, "1980-talets stora miljöfrågor..", betonar
SNV inte avfallsupplag som något särskilt stort miljöproblem. Upplag nämns som en
av flera möjliga utsläppspunkter för några tungmetaller och halogenerat organiskt
material. Minskat upplagsbehov nämns även som en av återvinningens meriter
(SNV 1982).

Den nuvarande "upplagsstandarden" fastställdes av SNV med stöd i naturvårds lagen från 1969. Rekommendationer för lokalisering, utformning och drift av
upplag har utgetts i två publikationer, (SNV 1974, SNV 1980), vilka utgör de nu
begagnade riktlinjerna.
Denna upplags-praxis kan sammanfattande beskrivas som "torrt, tätt & tunnt"modellen. Upplagen skärs i möjligaste män av frän omgivningens hydrologi genom
"täta" bottnar, ayskärande diken, täckskikt m m. Upplag läggs gärna pä finkornig
morän, helst ett par meter mäktig, rekommenderad hydraulisk konduktivitets koefficient är 5 10 -7 (ID's) (SNV 1974). Upplagen förses med dränering och upp samlingssystem för lakvattnet och det behandlas på plats eller överleds till avlopps reningsverk.

Slutlig

0,5
1,8 at
0,2

1 dags avfall

4,5.//r.e

Tat jord

Daglig
täckning

777e7iZideti,5eL1,'=7, -

Figur 3. Uppläggning, {RPT 19861

Avfallet läggs vanligen upp i 2 - 3 meter höga pallar som täcks dagligen med
någon decimeter "inert" material (figur 3). Flera avfallslager strös ut och kompakt eras innan man när önskad pallhöjd då man arbetar som i figur 3, men det är även
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vanligt att tippa frän kanten av pallen och fylla ut hela pallhöjden pä en gäng (vilket
ger sämre kompaktering). Efter att full upplagshöjd uppnåtts (ofta runt 10 meter)
förses upplaget med en "slutlig" täckning som ska möjliggöra revegetation och
infogning i omgivande landskap. Ett "modellupplag" visas i figur 4.

Figur 4. Schematisk uppbyggnad av ett "modellupplag" (SNV 1980). 1 = Informationstavl a, 2 =
Infartskontroll och personalutrymmen, 3 = Fordonsväg, 4 = Skärm mot vindspridning, 5 =
Material för daglig täckning, 6 = Reservmaterial för täckning och eldbekämpning, 7 = Skyddsvall, 8
= Staket, 9 = Lakvattendike, 10 = Garage och förråd.

Lakvattnet ses som det allvarligaste miljöproblemet-vid uppläggning av avfall
och det tillämpade angreppsättet - hydraulisk ayskärmning - följs ofta upp med provtagning i grundvatten och andra förhandenvarande recipienter. Lakvatten och dess
behandling blev 1983 föremål för en separat publikation (SNV 1983). Ett alltmer
vanligt behandlingsalternativ är överledning till avloppsreningsverk.

Som i andra länder med liknande utveckling har denna upplagsstrategi börjat
ifrågasättas alltmer under senare är. A ena sidan är det inte rimligt att samla in och
behandla lakvatten annat än under upplagens drifttid och en kortare period därefter.
Detta dels av kostnadsskäl, dels i perspektiv av insamlings- och transportsystemens
funktionella livstid. ik andra sidan blir det alltmer uppenbart att vi med dagens
upplagsteknik kan vänta oss kraftigt förorenade lakvatten längt fram i tiden, hur
längt kan ingen säga.
Osäkerheten om hur läng "stabiliseringstid" som krävs med nuvarande upplagsteknik har eroderat tilliten i "tätt, torrt och tunnt"- modellen. Den alternativa
strategin - att istället försöka påskynda upplagets stabilisering - framförallt genom
att gynna de biologiska nedbrytningsprocesser som vi ändå pä läng sikt mäste räkna
med kommer att ske, har funnit en bred acceptans, se t ex ( Norrman 1981, Modig
1985, Kulander 1986)). Arbetet med att utveckla medel för att nä detta mål av "längtidsstabilitet" hos upplag kan dock bara sägas vara i sin inledning.
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2.2.3 Utsikter inför den närmaste framtiden.
Det verkar som om utvecklingen mot ständigt ökande avfallsmängder har upp hört eller åtminstände saktat in temporärt. En ökande andel av restprodukterna
behandlas även på olika sätt före uppläggning eller återvinns. Emellertid väntas
behovet för upplagskapacitet i de kommunala upplagen kvarstå i stort sett oför ändrat fram till slutet av nästa decennium, någonstans i intervallet 7.6 till 10.6 Mt
per är {Nilsson 1985).
På basis av nuvarande tendenser kan man vänta sig en ytterligare koncentration
till något färre och större enheter i mera befolkningstäta regioner samtidigt som det
i glest befolkade delar av landet knappast finns alternativ till nuvarande små och
enkla upplag. "Storupplagen" ger möjligen underlag för mera avancerade upplägg ningsmetoder, anpassade till dessa "storupplags" individuella förutsättningar. Den
mest påfallande teknikutvecklingen just nu är utbyggnaden av system för utvinning
och nyttiggörande av biogas frän upplag. 1981 testades den första anläggningen i
Sverige och i maj -86 fanns fem upplag där gas utvanns och nyttiggjordes (Malmö,
Hälsingborg, Vänersborg, Värmdö and Västerås). Vid flera andra upplag bygger
man just nu system för gasutvinning eller planerar att bygga {Leverin 19861.
Samtidigt är de regioner där resursstarka "storupplag" är möjliga även de
regioner där avfallsförbränning kan nä en acceptabel ekonomi. En utbyggnad av
avfallsförbrämtingskapacitet har också skett under det senaste decenniet och nya
anläggningar planeras i flera regioner. 1983 brändes ca 1.2 Mt avfall, varav 71 %
hushållsavfall (ca 35 % av hushållsavfallet) och 2.2 'I'Wh värme utvanns och
användes till större delen som fjärrvärme. Det har uppskattats att uppemot 70 % av
hushållsavfallet kommer att brännas 1990-1995 och att motsvarande ökning
inträffar även för andra avfallsbränslen, sä att ca 5 TWh värme kan produceras
(Bergvall 1985).
Genom denna utveckling blir aska och slagg alltmer betydande andelar i
upplagens inflöde vilket ä ena sidan medför mindre organiskt material att bryta ned,
men ä andra sidan ett nästan oförändrat metallinflöde. Huruvida "tungmetaller" och
andra miljöfarliga ämnen är mindre mobiliserbara i upplagsmiljö om de tillförs i
form av förbränningsrestprodukter eller hushållsavfall är en öppen fråga. Man kan
dock konstatera att även aska och slagg frän konventionella avfallsförbrännings anläggningar innehåller biologiskt nedbrytbara ämnen. Som exempel kan man peka
på att det 1984 utvanns 2 m3 biogas per ton avfall i Spillepeng-upplaget i Malmö,
ett upplag som merendels tar emot förbränningsrester och andra "inerta" avfall
(Wiqvist 1984). Det är även dokumenterat frän andra "askupplag", t ex Hovgärdenanläggningen i Uppsala, att bildat lakvatten har rätt stark organisk
föroreningshalt.
Källsortering och ökad återvinning är ytterligare en faktor som kan komma att
påverka materialinflödet till upplag i ökad utsträckning. I Närabregionen (Klippan,
Örkelljunga & Perstorp) källsorteras och återvinns sedan 1981 papper, glas, metall
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och textilier frän enfamiljshus. 1985 kunde mängden deponerat avfall därigenom
minskas med 16 %, eller 63 % av de utvalda fraktionema {Berg 1985).
I landet som helhet är papperätervinningen väl etablerad, andelen återvunnet
papper uppskattas f.n. till drygt 50 % {Berg 19851. Aluminium i form av dryckes förpackningar återvinns med hjälp av ett rikstäckande pantsystem (tyvärr faller
mycket av hushållens aluminiumavfall i form av konservburkar, tuber och folie).
Batteriinsamling bedrivs nu i stort sett rikstäckande och glas återvinns i flera
kommuner. Särskilt batteriinsamlingen kan ha positiva konsekvenser för upplagens
föroreningspotential - om nu batteriema även återvinns.
Trots de nu skönjbara tendenserna mot förbränning och återvinning kan man inte
skönja ett avfallshanteringssystem utan upplag. Upplagen behövs för att ta omhand
resterna från andra behandlingssystem och de behövs även som resery och
komplement till andra behandlingssystem. För en del av våra restprodukter
kommer upplagen att utgöra länken mellan samhällets- och naturens materialflöden
för överskådlig tid.
Med de skiftande förutsättningar som kan förutses och med mäl som tolerabla
miljöbelastningar i långa tidsperspektiv ställs höga krav pä flexibel och välkontroll erad upplagsteknik. Behovet för teknikutveckling är uppenbart och ett ökat intresse
för detta kan även skönjas, t ex genom den tematiska upplagsstudie "Depå-90" som
f.n. igångsätts av SNV (Statens Naturvårdsverk) i samarbete med RVF (Renhällningsverksföreningen). Det relativt "nya" intresset för upplag som behandlingspro cess kommer att ge välbehövliga impulser för utveckling av upplagstekniken. Några
snabba utvecklingssteg är emellertid inte att vänta, bland annat därför att upplag är
relativt tröga system som kräver ett långsiktigt utvecklingsarbete.
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2.3. Upplagsfunktion - styrande faktorer.
Om man betraktar uppläggning som en behandlingsmetod vars resultat i form av
restupplag och emissioner kan påverkas genom styrning av inflöde och processför lopp, så accentueras behovet av processkunskap. Upplagsprocesser har under de
senare decenierna varit föremål för ett intensifierat studium. Huvuddrag i upplags
funktion har kartlagts och aspekter därav fmns redovisade i ett antal publikationer t
ex av {Collins 1985, Christensen 1982a, Ehrig 1980, Halm 1984, SNV 1983 och
Wigdel 1982}.
I detta aysnitt har väsentliga delar av kända fakta sammanställts. Framställningen
har strukturerats kring inflöde, upplagsteknik och utflöden, tillsammans ger dessa
aspekter processens helhet. Mänga samband och delprocesser vars summa vi kan
betrakta t ex i form av lakvattensarnmansättning, är ännu ofullständigt kända.
Mycket av pionjärarbetet bakom vad vi idag vet har utförts i nordamerika, men
eftersom vår avfallssammansättning och värt klimat mera liknar andra europeiska
länders än t ex Kaliforniens har det mesta av kapitlets information hämtats från
europeiska källor. Dessutom är oftast de nordamerikanska undersökningarna väl
kända och "inarbetade" i kunskapsbilden, både i Sverige och övriga Europa. Där emot är informationsflödet mindre välutvecklat i andra riktningar - något som för tjänar att korrigeras.
Förbe handling

Inn öde >Registrering
Sortering
B eredning
Kombinering
Flödessystem
Lekvatt enrecirk ulerin g
Gas utvinnin g

<Ut flöde

Upp läggningsteknik
Geometrisk utt ormnin g
Kompaktering
Täckning

Skyddsfunktioner
Barriärer
Stak et
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Vegetation

Figur 5. Upplagsfunktionens "black-box", överlagrat med exemplifierade aspekter pä upplags teknik.

2.3.1 Inflöden.
Restprodukter och andra materiella inflöden till upplag kan översiktligt betraktas
som komponerade av vatten, oorganiskt material och organiskt material. Detta
perspektiv kan ge en enkel föreställning om inflödenas roll i upplagsprocessen och
deras vidare öden därför att:

19

- Vatten fungerar bl a som lösnings- och transportmedium i upplaget.
- Torrt organiskt material består i huvudsak av elementen kol, väte, syre och
kväve - vilka alla recirkuleras naturligt genom hydrosfären och atmosfären. Med
organiskt material inlagras energi i upplaget.
- Oorganiska material, som metaller, går i huvudsak i sedimentära kretslopp.
Inflödet av energi och material avgör vilka processer som är möjliga i upplaget
och vilka emissioner som upplaget kan avge. De huvudsakliga materialströmmarna
till upplag är nederbörd, täckmassor och avfall.
"Bioslam"

Hushållsavfall

Oorganiskt
Vatten

Oorganiskt

Organiskt

Figur 6. Hushållsavfall och avvattnat bioslam betraktade som oorganiskt material, organiskt
material och vatten.

Nederbörd.

Efter hand kommer infiltrerande nederbörd att överflygla alla andra inflöden till
ett avfallsupplag. Som exempel kan ett upplag med tio meters höjd, densitet = 1 och
en ärlig infiltration om 200 mm nederbörd tjäna - pä 50 är infiltrerar nederbörd
motsvarande upplagd massa.
När upplaget uppnått "fältkapacitet" kommer genomsnittliga uppehållstiden för
infiltratet att vara i storleksordningen veckor till månader beroende pä faktorer som
täckskikt, kompakteringsgrad, upplagshöjd m m. ,Eftersom infiltrerande vatten är
det medium som nedbrytningsprocesserna sker i och dessutom tjänar som transport ör av bl a näringsämnen och mikroorganismer inom upplaget är lakvattenbildningen
inte bara intressant som ett miljövärdsproblem utan även en av de väsentligaste
styrfaktorerna för upplagets nedbrytningsprocesseri Det förtjänar att påpekas att
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upplaget i exemplet ovan kommer att generera motsvarande lakvattenmängd även
följande femtioårsperiod, och följande
Vi har med andra ord att räkna med en
ständig lakvattenbildning som tarvar översyn tills dess att upplagets nedbryt ningsprocesser avklingat och uttransporterade halter kan accepteras.
Nederbördsmängd minskat med ytavrinning och avdunstning bestämmer infiltra tionen, särskilt avdunstningen beror pä upplagets ytskikt; dess kapilläritet och
vegetation. Avfall utan övertäckning kan infiltrera ungefär 50 % av nederbörden
medan ett täckskikt av sand med 10 % bentonitinblandning sänker infiltrationen till
10-15 % av nederbörden {SNV 1983}. Ytlig avrinning förekommer knappast
förrän upplaget tas ur drift och täcks över med jord. Avrinningen frän ett upplag
kan väntas motsvara den frän liknande naturliga avrinningsområden. Det har upp mätts genomsnittliga avrinningsvärden i storleksordningen 30 - 60 % av årsnederbörden pä ett tjugotal små (0.2 - 8 km2) avrinningsområden spridda över Sverige
{SNV1983}. Overfört till upplagsmiljön anger dessa avrinningsvärden övre gränser
till möjlig lakvattenbildning genom infiltration av nederbörd, de reduceras i någon
utsträckning av ytlig avrinning i täckskikt, beroende pä jordmaterial, lutning, tjäle
och avrinningsintensitet.
Nederbördsmängden över större ytor varierar i stora drag mellan ca 0.5 m/år i
sydöstra Sverige (motsvarande ca 16 1/s,lcm2) till mer än 2 m/år (> 60 1/s,km2) i
fjälltrakterna. Avrinningen varierar frän mindre än 5 liter till ca 50 liter/s, km2
med extremvärdena i samma landsändar {Nilsson 19751.
Täckskikt.
Den slutliga täckningen utförs i allmänhet sä att gräs, buskar och träd ska kunna
leva pä upplagsytan, dvs man efterliknar en naturlig jordmän om minst en meters
mäktighet. I tillägg kan det förekomma underliggande tätskikt och dräneringslager
för att minska lakvattenbildningen. Under upplagets drift byggs dessutom in tunnare
täckskikt bl a för att hindra vindspridning av avfall, hälla gnagare, fåglar och
insekter i schack och skapa körbara ytor. Räknat pä torrvikt kan dessa täckskikt ut göra en ansenlig del av upplagets totala massa. En täckskilctsanvändning frän 20 till
50 % av avfallets torrvikt kan uppskattas vara "normalt", varierande med upplags densitet, avfallets torrsubstanshalt, pallhöjd och skiktjocklek m m.
Pä grund av det stora materialbehovet är förekomsten av lämplig täckmaterial en
av de aspekter som brukar beaktas vid upplagslokalisering. De vanligaste kraven på
täckskiktsmaterial utgår från de ovan uppräknade funktionskraven plus tilläggs kravet att inga vattensamlingar ska bildas pä upplaget, täckskiktsmaterial ska kort fattat vara "inerta", perrneabla och billiga. Där det finns restprodukter som bedöms
svara mot kraven brukar dessa användas.
I sinnevärlden existerar inga verkligt inerta material och särskilt inte i avfalls upplag. Såväl täckskikt som upplagets bottenmaterial påverkas av passerande lak vatten och de "inerta" materialen påverkar även lakvattnet. Olika slags påverkan
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uppstår beroende pä material och miljö, täckskikt kan ge lateral utströmning ur upp lag, metaller kan både lakas ut ur täckskikt och bottentätning och hällas kvar av dem
beroende pä omständigheterna, fosforrörligheten kan påverkas etc. Det starkaste
motivet bakom användning av daglig täckning har varit omgivningshygien, medan
täckskiktens funktion i upplagsprocesserna har beaktats i mindre utsträckning.
Därför firms f.n. mänga kunskapsluckor pä detta område.
Avfall.
Ett viktigt redskap för kontroll av de upplagsinterna omvandlingsprocesserna är
självklart i styrning av inkommande avfall till lämpliga behandlingar inom upplaget,
att undvika olämpliga materialkombinationer etc. En effektiv kontroll av inflödet är
viktigt inte minst för att det är kännedomen om inkommande material som till sammans med utflödesmätningar kan göra en bedömning av upplagens resterande
föroreningspotential möjlig. För närvarande har lite gjorts i denna riktning. Av fall et beskrivs utifrån sitt ursprung som "byggavfall" etc och inte efter sina egenskaper.
Vid större upplag brukar en viss materialseparation äga rum, separat uppläggning av
aska t ex, men i stort sett fungerar dagens upplag som ett i raden av avfalls hanteringens materialblandningssteg.

Som tidigare nämnt har det ärliga inflödet av restprodukter till kommunala upp lag uppskattas ligga i intervallet 7.6 - 10.6 Mt/a fram till nittiotalets slut. Detta upp skattas kräva en upplagsvolym om 10 Mm3/a, {Nilsson 19851. En annan källa skattar
upplagens konsoliderade densitet till mellan 0.55 och 0.95 t/m {SNV 19831.
Samtliga av dessa tal är osäkra, t ex bygger bara en del av existerande inflödesmät ningar pä vägning, mycket är "volymton", dessutom är den verkliga upplagsdensitet en, dvs ton avfall per kubikmeter upplagsvolym dåligt känd och säkerligen mycket
varierande. Att den i genomsnitt skulle vara så hög som 1 förefaller mindre troligt.
En skattning av avfallets ursprungssammansättning återges i tabell 4.
Tabell 4. Uppskattade avfallsströmmar till kommunala upplag under 1990-talet
(Mt/a), modifierad efter I Nilsson 19851.
Hushållsavfall
Industriavfall
Byggavfall
Rivningsmassor
Slam (20 % TS)
Aska
Miljöfarligt avfall

Total avfallsgenerering
2.5
3.5
0.5
1.2
1.25
2-5.6
0.5

Upplagsinflöde
1.1
3.0
0.4
0.6
0.4
2-5
0.1

Andel aska*
0.53**
0.75

2-5

* Inkluderas även i "upplagsinflöde", ** Frän sopförbränning.

Merparten av upplagens biotillgängliga energi finns i det organiska avfallet. Upp lagen fylls bara till en mindre del av organiskt material, men frisättandet av denna
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organiskt bundna energi genom mikrobiell nedbrytning är den helt dominerande
energi- och massomvandling som äger rum i upplag och medan nedbrytningen pågår
bestäms upplagens kemiska miljö i stort av nedbrytningens produkter. Aven den
omvandling som oorganiska material undergår är i stor utsträckning kopplad till
nedbrytningen av organiskt avfall. Som exempel pä det sistnämnda kan anföras att
utlakning av metaller som krom och koppar ur hushållsavfall blir betydligt lägre om
det mest lättnedbrytbara organiska avfallet - matavfallet - sorteras bort innan upp läggning {Heie 19821. Ä andra sidan har det visat sig att organiskt material har en
betydande förmåga att kvarhålla metaller, åtminstånde temporärt, vid en blandad
uppläggning av metallrika industriavfall och hushållsavfall (Mennerich 1984).

Den del av upplagens avfallstillförsel som vi känner bäst till, och som är tämligen
lika mellan olika delar av landet, är hushållsavfallet.
Tabell 5. Några data pä "typiskt" svensk hushållsavfall. modifierat efter Lagerkvist
{19831 1-per 1 kg avfalll.
Fraktion

Färskvikt (g) Torrvilct (g)

Återvinnbart papper 123
KF*
452
Plast
42
Textil
8
Annat brännbart**
243
Glas
76
Aluminum
11
Magnetisk fraktion
22
Annat obrännbart
23
Summa
1000

98.4
160.7
39.1
7.2
199.3
75.2
10.6
21.1
22.5
634.1

Askvikt (g)

Kal. värmevärde (MJ)

5.51
50.89
2.42
0.15
5.78
75.2
10.6
21.1
22.5
194.2***

1.83
2.5
1.53
0.14
3.95

9.95***

* KF = Komposterbar fraktion, t ex matrester, blött papper, kattsand, blomjord, blöjor etc, **
Annat brännbart = trä och kompositer av papper, plast, vax etc, *** Både askvikt och det
kalorimetriska värmevärde påverkas av metalloxidation, vilket har försummats här.

Den i tabell 5 presenterade analysen av hushållsavfallets sammansättning är i huv udsak baserad pä plockanalyser (sortering för hand) utförda i Luleå (Gustafson
1982]. Senare undersökningar har i stort sett konfirmerat dessa resultat. Vissa
variationer mellan olika regioner förekommer, men mera i mängder än samman sättning, sammansättningen varierar mera med säsong, t ex vatteninnehållet som när
en topp i skördetider och är som torrast pä vårkanten.
Hushållsavfallet svarar för en betydande del av det organiska material som om sätts i kommunala upplag. Innehållet av organiskt kol i hushållsavfall har upp skattats
till 40 % av torrsubstansen (TS) kväveinnehållet till ca 1 % (Hovsenius 1979).
Emellertid kan man ur tabell 5 konstatera att en betydande del av hushållsavfallets
värmevärde härrör frän fraktionen "övrigt brännbart" vilket utgörs av mindre bio tillgängligt organiskt material, t ex papper i komposit med plast.
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Om man enbart beaktar det organiska innehållet i fraktionerna "komposterbart",
(KF), och "återvinnbart papper" som tillgängligt för biologisk nedbrytning så firms
det ca 233 g lättnedbrytbar TS per kg hushållsavfall.
Om man skattar biogaspotentialen ur detta, med förutsättningarna att 50 % av
lättnedbrytbart TS är kol och 50 mol-% av bildad gas är metan (svarar mot ett gen omsnittligt koloxidationstal = 0), kan runt 5 mol CH4 , eller ca 4 MJ utvinnas per kg
hushållsavfall (färskvikt). I volym räknat blir detta ca 220 m3 biogas per ton hus hållsavfall, och "utspätt" med andra avfallsslag ur tabell fyra i proportion 1:1 respektive 1:2 kan vi vänta oss en biogaspotential om 70 -110 m3 biogas per ton
upplagt avfall, härrörande frän denna fraktion. Jämförs detta med vanliga skattning ar pä upplags gaspotential om 180 - 240 m3/ton upplagt avfall kan man dra slutsatsen
att den "lättnedbrytbara" fraktionen svarar för en betydande del av biotillgänglig
energi i upplag.
Andra viktiga "energibärare" är bioslam, organiska industriavfall, trädgårdsav fall m fl. Slam frän reningsverk varierar mycket i sammansättning, från väl nedbrytbara bioslam med 75 % glödg-ningsförlust (GF) till relativt oorganiska "kern slam". F.n. läggs runt 50 % av slammet pä upplag, men en viss minskning förväntas
(se tabell 4). Det energirika bioslammet är mest användbart som jordförbättrings medel och gödning (ehuru med vissa tungmetallproblem f n) och uppläggningen av
detta kommer antagligen att minska mer än uppläggningen av kemslam. Bioslam mängderna kan även väntas minska genom en ökad slamrötning.
Kemslammen och deras inverkan pä upplagsprocessen kan vara en faktor att se
upp med. Det saknas kunskap pä detta område men de kan bl a förväntas påverka lakvattens pH, metallinnehåll och fosforinnehåll.
Askor och slagger frän förbränning av biobränslen och avfall väntas utgöra en
ökande andel av upplagens inflöde. När det gäller "sopslaggen", dvs bottenaskan frän
förbränning av hushållsavfall, kan vi konstatera att dess TS innehåller 5 - 10 % oför brännt material. En god del av detta är nedbrytbart vilket visar sig i form av organ iskt förorenat lakvatten bl a. Av än större betydelse för upplagsmiljön är kanske
sopslaggens basiska reaktion, dess lakbarhet mm. Hur olika förbränningsrest produkter samverkar med organiskt material i upplagsmiljö förtjänar att undersökas
mera, vad vi vet idag är att olika förbränningsrestprodukter var för sig uppvisar
stora skillnader i lakbarhet, det har t ex observerats en 100 gånger högre lakbarhet
av bly från en förbränningsanläggnings (torrt ayskilda) flygaska jämfört med
samma anläggnings bottenaska, detta trots att båda produkterna hade ett likvärdigt
blyinnehåll {Lagerkvist 1985, 1986) !
Med förbättrade luftreningsåtgärder kan man även vänta att en ökad mängd ren ingsrestprodukter som kondensatslam och avsvavlingsprodukter när upplagen.
Dessa avfalls egenskaper och deras inverkan pä upplagets funktion kan man idag
bara konstatera att vi vet alltför lite om.
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Rivnings- och byggavfall innehåller en del nedbrytbara komponenter som papper
(dagens byggaVfall består till en förvånansvärt stor del av emballage) och andra
komponenter som kan inverka störande pä metanproduktionen i upplaget, t ex gips.
Förutom avfallets kemiska egenskaper mäste faktorer som permeabilitet, kompakterbarhet, geoteknisk stabilitet, storleksfördelning m m beaktas. Vanligen byggs
avfallet in i upplagen som det levereras, vilket kan ge en ojämn kompakteringsgrad
som en första effekt och ojämn sättning pä längre sikt. En ökad sortering av avfall
före uppläggning (vid källan och pä upplaget) kan förbättra situationen aysevärt med
ayseende pä dessa problem.
En faktor som kan fä alla resonemang om nedbrytbarhet att bli futila är förpackningen av avfall i plastpåsar och säckar, även om man lyckas perforera dessa under
uppläggningen kommer de att utgöra barriärer som påverkar lakvattnets rörelser i
upplaget. Hur detta kan inverka pä nedbrytningen i upplaget återstår att konstatera.

2.3.2 Upplagsteknik.
Möjligheterna att påverka upplagsfunktionen har redan antytts. Utflöden frän
upplag är klart beroende av driftfaktorer som kompakteringsgrad och täckskiktsmaterial. Inflöden som täckmaterial och vatten kan även de påverkas inom vida
gränser med drifttelcniska åtgärder. Bestämmande för vad som görs är syfte, kun skap och ekonomi. Syftet är kort uttryckt att bli kvitt avfall till lägsta kostnad med
hänsyn tagen till miljöns kray. Kunskap är idag klart begränsande för hur pass
effektivt syftet uppnäs, både beträffande ekonomi och miljöeffekter.
Uppskattningsvis "kostar" det 40 - 100 SEK/t att lägga upp avfall i kommunala
upplag i Sverige. Relevanta data saknas i stor utsträckning för en kostnadsbedömning
med hög precision, variationen ovan beror pä en rad faktorer inklusive sättet som
kostnaderna beräknas. I en just publicerad studie av 11 upplag i Norge har en upp läggningskostnad i storleksordningen 100 - 400 kr/ton avfall konstaterats {Gunder sen 1986}. Uppläggningen utgör ca 10-20 % av den totala hanteringskostnaden för
ett avfall som hushållsavfall, medan uppläggningskostnaderna i regel utgör en större
andel av totalkostnaden för andra avfallstyper. I kostnadsbedömningar ingår sällan
långsiktiga behandlingskostnader för lakvattenhantering, vilka vi idag bara grovt
kan skatta till 0.1 - 0.5 SEK/t avfall och är (se bilaga 3).
I praktiken är det "dagskostnaderna" som styr i stor utsträckning. Det är t ex
svårt att motivera en tilläggskostnad om 40 - 100 SEK/t för att mala avfallet innan
uppläggning. Även om man vet att upplagsvolym spars pä sikt och stabiliseringen pä skyndas så saknas kunskapen att bedöma den totala effekten av sådana förändringar,
medan dagens kostnader är lättare att beräkna. Eftersom upplag är "långsiktiga"
konstruktioner kan ju inte uppläggningens syfte inskränkas till dagens kostnader och
miljökrav, men det behövs mera kunskap om driftteknikens totala effekter i längre
tidsperspektiv för att effektiva strategier ska kunna utnyttjas. Upplagens syfte skulle
kunna formuleras som "att kostnadseffektivt och kontrollerat återföra material till
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de naturliga kretsloppen med undvikande av oacceptabla miljöeffekter", därmed har
vi en måttstock som drifttekniken kan bedömas efter och vi kan klarare se vilka
kunskapsluckor som behöver fyllas.
Några aspekter av drifttekniken kan redan idag bedömas utifrån detta mål, kravet
pä kontroll pekar pä behovet av en påskyndad stabiliseringsprocess , dvs framförallt
en påskyndad nedbrytning av organiskt material. Kontrollkravet gör även en mindre
komplex process eftersträvansvärd, dvs en mera differentierad uppläggning med
undvikande av onödig avfallsblandning
Upplagen kan även, i egenskap av ett naturligt fokus för avfallsströmmar, ut nyttjas som återvinningscenter genom driftåtgärder som separation och återvinning
av värdefulla material, separat uppläggning av potentiellt användbara material pä ett
sätt sä att de kan återvinnas senare, utnyttjande av restprodukter som konstruk tionselement pä upplaget etc. Idag förekommer redan en viss separation pä upplag,
men sällan kopplat till en övergripande behandlingsstrategi, eller analys av upp lagens roll i det totala avfallshanteringssystemet. Man kan även konstatera att det be hövs en kunskapsutveckling innan sådana strategier kan formuleras pä ett rationellt
sätt, t ex i form av en manual för ansvarig driftspersonal.
En snabbare nedbrytning är inte önskvärd för alla avfall och därför krävs även
praktisk teknik för bromsad nedbrytning. I enkla fall kan dagens täckteknik bromsa
nedbrytningen i önskvärd omfattning och tillsammans med förbehandlingar som
solidifiering ( t ex som glas) och genom lämplig materialblandning och lagerföljd
kan vissa avfallstyper göras stabila under läng tid. När det gäller att stimulera omsättningen av framförallt organiskt material är det i första hand följande faktorer
som måste beaktas:
- Tillgänglig avfallsyta.
- Fuktighet.
- Redoxpotential och pH.
- Temperatur.
- Mikroflora.
Dessa faktorer är inte oberoende av varandra, men kan användas som en "checklista" vid analys av effekten av olika driftsåtgärder. Grovt sett verkar "högre" nivåer
pä dessa variabler för en snabbare omsättning av organiskt material.
De praktiska möjligheterna att påverka faktorerna ovan är i huvudsak genom
variation av drifttekniken gällande:
- Avfallsseparation/-blandning.
- Upplagsgeometri.
- Densitet.
- Täckskikt.
- Storleksfördelning.
- Gas- och vätskeflöden.
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Avfallsseparation/-blandning.
Upplaget som behandlingssystem kännetecknas av långsträckta nedbrytningsför lopp, även med en väl utvecklad "påskyndningsteknik" mäste man räkna med att
stabiliseringen kan ta månader och är i anspråk. När det gäller lättnedbrytbara
material som matavfall och vissa lättnedbrytbara industriavfall kan samma nedbryt ningsresultat uppnäs i tidsskalan timmar-dagar i mera intensiva system som t ex röt kammare och man bör därför överväga om en ökad total effektivitet kan uppnås
genom att styra dessa material till mera intensiva behandlingar.
"Uppehållstiden" för en restprodukt i upplaget, dvs inversen av ämnets omvand lings- och utflödestakt, är svär att bedöma. I praktiken kommer den att variera både
inom och mellan upplag och över tiden. Vanligen kan uppehållstiden bara uppskattas
grovt genom en ungefärlig uppfattning om inflöden och en något bättre information
om utflöden som gas och lakvatten, medan upplagsinterna omvandlingar är mindre
väl kända. I tabell 6 visas några exempel pä uppskattade utflöden av några ämnen
från upplag i "aktiv gasbildningsfas".
Tabell 6. Specifikt* ärligt utflöde av några element genom gas och lakvatten ur ett
kommunalt avfallsupplag under "reaktorfas". iColombi 19851. [1/10001.
Element

Utflöden:

Org. C
Cl
Cu, Ni, Pb, Zn, Cr

Lakvatten;

Gas.

0.06
0.4
2.0
0.2

30
0.2

* Specifikt utflöde = ärligt utflöde dividerat med, i upplaget befintlig, tillgänglig mängd av ämnet i
fråga

Man kan särskilja ett antal motiv för separering av restprodukter vid upplag;
återvinning, ayskiljning för annan behandling, för att undvika störande inverkan pä
nedbrytningsprocessen eller oönskade emissioner m m. Separation kan även vara
motiverat av de behandlingstekniska förenklingar som mera homogena "delupplag"
skapar, dvs möjliggöra en mera materialanpassad behandling.
Separationen kan åstadkommas genom sortering vid källan, sortering vid an komst till upplaget eller mekanisk separation. I det enkla fallet kan man komma en
bra bit pä vägen genom kännedom om vilka avfall som de olika fordonen brukar
forsla till upplaget och anvisa lämpliga tömningsplatser.
En del material som trä t ex har stor resistens mot nedbrytning under anaeroba
förhållanden, men är väl nedbrytbara under aeroba förhållanden. Om en nedbryt ning av sådana material är ett behandlingsmål mäste endera en kombinerad aerob/an aerob behandling utföras pä det blandade avfallet eller en fraktion mäste utskiljas för
aerob behandling, t ex genom att det används som täckskikt.
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Genom att hälla avfall med olika nedbrytbarhet åtskilda kan man begränsa den
"aktiva" behandlingsvolymen vilket kan möjliggöra en högre nedbrytningstakt
genom förenklad styrning.
Slutligen kan en separation möjliggöra en bättre användning av restprodukterna
som strukturelement inom upplaget. Idag används t ex ofta restprodukter som täck massor, men man kan även använda lämpade restprodukter för att bygga vallar,
dräneringar, och tätskikt eller som vägar, ventilationsstråk, fuktspridare och i andra
funktioner.
Den mest uppenbara av nedbrytningsfrämjande blandning är tillsats av vatten och
bakterier, t ex i form av rötslam. Man mäste emellertid vara försiktig med slam tillsatser, dels på grund av de stabilitetsproblem som kan uppstå, dels med tanke på
att undvika horisontella tätskikt.
Inblandning av rötslam i lakvattenrecirkulation har visat sig ha en nedbrytningsfrämjande effekt och ger snabbare en stabil gasproduktion (Leuschner 1983).
Leuschner fann även att tillsats av pH buffer hade en hastighetsbefrämjande effekt
(natriumbikarbonat) liksom att näringstillsats (kväve och fosfor) hade en positiv
effekt vid uppstart av gasbildning. Efter det att stabil gasbildning uppnåtts saknar
näringstillsatsen verkan enligt Leuschner. Det avfall som undersöktes hade en C:N:P
-kvot om 100: 2.8: 0.43, (vilket i sig säger föga eftersom tillgängligheten av de olika
näringsämnena mäste vägas in). Leuschner kunde även konstaterara att hydro lyssteget var hastighetsbestämmande vid en långtgående nedbrytning.
Upplagsgeometri.
Det har visats av flera undersökare, t ex av Wigdel 19821, att högre upplag ger
mindre utsläpp per avfallsvikt än flacka upplag. Eftersom detta inte enbart är en
effekt av lägre vattenmängder per avfallsvikt utan även kan observeras som lägre
lakvattenkoncentrationer, får man anta att vi har en "självrensningseffekt" som är
beroende av lakvattnets sjunksträcka/uppehällstid i upplaget. Därtill antas även
djupare (äldre) lagers mera välutvecklade metanbildande flora bidra. Detta har ut nyttjats framgångsrikt som lakvattenreningsmetod bl a vid upplaget i Bornhausen
(BRD), där en COD reduktion om runt 90 % har uppnåtts genom att recirkulera lak vatten frän en "ung" upplagsdel över en äldre, stabiliserad, del av upplaget (Doedens
1984).
andra sidan är uppläggning i turma skikt en metod som förlänger den aeroba
nedbrytningsfasen vilket tjänar till att påskynda nedbrytningen. Med de högre temp eraturer som ges av den aeroba nedbrytningen kan även anaeroba bakterier växa
snabbare i sina anaeroba mikromiljöer. Att en stor del av det lättast nedbrytbara av går som koldioxid tjänar även till att höja pH vilket även det gynnar en snabbare gas produktion.
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Att lägga ut komposterade skikt i botten på upplag för att erhålla en mikroflora
som är beredd att bryta ner organiskt material som lakas ut ur överliggande skikt har
av flera forskare lanserats som en metod att snabbt erhålla en god gasbildning, se t ex
Ehrig (19801. Metoden provas f n pä några upplag i BRD och verkar fungera bra.
Att blanda in rötslam i bottenskiktet har även föreslagits.
Hur tjockt ett "tunnt skikt" kan byggas med bibehållande av en i huvudsak aerob
miljö beror pä faktorer som densitet, vattenmättnad avfallets storleksfördelning
mm. Friedrich { 1979) rapporterar en starkt avtagande syrekoncentration i de
översta 80 cm i ett avfallsskikt utan övertäckning (endast spårmängder syre vid 80
cm djup). Vid två meters djup var syrgaskoncentrationen inte mätbar.
För svenska förhållanden är tunnskiktstekniken kanske en smula svårarbetad pä
grund av strängare klimat och en utbredd och starkt förankrad tro att daglig täck fling är nödvändig.

Densitet.
Avfallets upplagda densitet påverkar gas- och vätskerörligheten i upplaget och
därigenom även faktorer som redoxpotential, temperatur och fuktutbredning.

Den relativt låga och framförallt ojämnt fördelade täthet som svenska upplag har
är sannolikt en av de huvudsakliga anledningarna till att fuktutbredningen i upplagen
kan vara sä ojämn att man kan hitta helt "torra" partier inne i upplagen. Dock vet vi
idag lite om hur utbredda dessa torra partier är.
Problemet med ojämnt fördelad densitet kan knappast överkornmas bara genom
utnyttjande av mera komprimeringskraft, därtill behövs även mera homogena pallar
vilket kan åstadkommas genom bättre styrning av inkommande avfall. Finfördelning
och fuktning av vissa avfall före eller i samband med uppläggningen kan förenkla
kompakteringen och bidra till jämnare densitet.
Upp till en viss täthet gynnar ökad kompaktering fördelningen av vatten och där med nedbrytningen, både beroende pä att färre "störtschakt" bevaras och att kompakteringen även medför en viss förstöring av barriärer (som t ex plastsäckar). Vid
en alltför hög kompakteringsgrad kan omvänt flödeshänunning uppstå (bl a bero ende pä inlagrad plastfolie från säckar och påsar). Den ideala kompakteringsgraden
är svär att bedöma, man mäste även ta hänsyn till den kompaktering som följer av
den biologiska nedbrytningen, vilket under vissa förhållanden kan uppgå till mer än
30 % för hushållsavfall, trots inbyggd (torr) densitet över 0.5 (Gandolla 1983).
Rees (1982) rapporterade att när hushållsavfall med en initiell vattenhalt om 21
% kompakterades från 0.32 till 0.47 t /m3 (torr densitet), så ökade den initiella gas bildningsintensiteten frän 401 cm3/dygn och kg torrt avfall till 845 cm3/dygn och
kg. Samma källa anger även att inbyggnad av hushållsavfall i (torra) densiteterna;
0.2, 0.32 och 0.47, åtföljd av vattentillsats till mättnad, resulterade i gasbildningstakterna: 2530, 2100 och 1260 cm3/dygn och kg torrt avfall. I det första fallet
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innebar kompakteringen förmodligen en bättre vattenfördelning, medan man i det
senare fallet kan konstatera att vattenrörligheten förmodligen sänks vid högre densi teter och därmed missgynnar nedbrytningen. Man kan även notera att vattentillsatsen
gav en femfaldigt större gasproduktion vid densiteten 0.32 och bara 50 % ökning vid
densiteten 0.47.
I praktisk tillämpning innebär ökad kompaktering minskad gas- och vätske rörlig het, men, till en viss nivå, även minskat värmeflöde. Detta innebär att upplaget kan
göras mera temperaturstabilt genom komprimering.
Täckskikt.

Daglig övertäckning krävs i första hand av hygieniska skäl och i andra hand för
att skapa lämpligt körunderlag för sopbilarna. Mängden täckmassa som används kan
pä torrviktsbasis vara upp emot 100 To av avfallets vikt, men en vanligare nivå kan
uppskattas ligga i intervallet 15-30%. Kompakteringsgraden påverkar starkt den
specifika täckskiktsförbrukningen (mängd täckskikt/mängd avfall) - högre densitet
medför lägre förbrukning, likaså ger högre pallhöjd lägre täckskiktsförbrukning.
Ett typiskt täckskiktsmaterial karaktäriseras av lågt innehåll av organiskt mater ial, hög densitet, samt stor specifik yta, allt i jämförelse med genomsnittet för upp lagt material. Ofta används sandiga och siltiga jordar som täckskikt. Täckskiktet pä verkar gas- och vätskeflödena vid upplagets yta och i upplaget. ./k ena sidan ger de
"inerta" jordar som används ifrån sig joner som Ca2+, Mg2+, K+, och Fe2+ till
passerande lakvatten, speciation och fördelning beroende pä täckskikt och lakvatten,
och å andra sidan kan täckskikten fånga in vissa metaller ur passerande lakvatten
genom jonbyte och adsorbtion.
Tabell 7. Perrneabilitetskonstanter för rent vatten i några (vattenmättade) jordmaterial, modifierad efter SNV (1983) &Talme (1975), 1- log misl.

Sand med 10 % Bentonit
Moränlera
Lera
Lerig morän
Siltig morän
Sandig morän
Mellan - fm silt
Grov silt
Grusig morän
Finsand
Mellansand
Grovsand
Fint grus

9-11
9 -11
8 -10
8 -10
7-9
6-8
7-9
5-7
5-7
4-6
3-5
2-4
1-3
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Stora aggregat som bakterier tenderar att fastna pä passande ytor som jordskikt,
särskilt gäller detta för de relativt stora metanbildande bakterierna. Hoeks {1982}
observerade att ca 95 % av ett lakvattens COD (huvudsakligen i form av VFA, dvs
frän ett upplag i "sur" nedbrytning) kunder brytas ned under passage genom ett en
meter tjockt lager sandig mo. Hoeks ser jordskiktets pH-buffrande förmåga som en
viktig förklaring till den kraftiga nedbrytningen. Här kan man f.ö. se en orsak till att
uppmätta lakvattenkoncentrationer vid svenska upplag vanligen är lägre än de kon tinentala - svenska data härrör ofta frän grundvattenrör-.
Detta leder till slutsatsen att täckskikt kan användas för att tillföra ämnen till lak vattnet, buffra pH, samt tjänstgöra som nedbrytningszoner där metanbildare kan an samlas och ha goda livsbetingelser.
ik andra sidan har täckskikten permeabilitetsvärden som kan kontrastera mot omgivande avfallslagers. Detta kan leda till ansamling av vatten i vissa lager och ström fling ät sidan. I jordskikt kan tätande lager utvecklas även pä grund av ansamling av
bakterier och gas (beskrivet av bl a Martens {1986}. Permeabiliteten hos det fukt mättade avfallet kan vara vad som helst mellan 2 och 5 [-log mis] som genomsnitt för
ett lager, beroende pä avfall, förbehandling och kompaktering, men mera viktigt är
de ännu större variationer som uppträder inom ett avfallsskikt.
Med andra ord kan täckskikt av olika beskaffenhet användas för att styra och
fördela vatten i upplaget, t ex kan en "cellstruktur" (vägnät?) läggas med tätare
material medan grövre material kan användas där man vill gynna gas- och vätskerörelser (för spridning av vatten, insamlig av gas etc). Inom detta område kan man
klart se möjligheter att utnyttja restprodukter som konstruktionselement i upplag, i
betydligt större omfattning än vad som nu är vanligt.
Storleksfördelning (malning).

Avfallets tillgängliga "angreppsyta" är av grundläggande betydelse för nedbryt ningsförloppet. Att mala avfall skyndar pä nedbrytningen, dels genom att öka an greppsytan (t ex genom att förstöra barriärer som plastpåsar) och dels genom att
blanda materialet.
Lakvatten frän malet avfall brukar uppvisa ca tio gånger kraftigare initiella föroreningskoncentrationer än lakvatten frän omalet avfall. Detta kan tas som ett mätt pä
hur starkt nedbrytningen hämmas utav ojämn vattenfördelning i omalet avfall även
om skillnaden till en del orsakas av att malet avfall snabbare blir anaerobt.
Malning ökar avfallets vattentillgänglighet, men kan samtidigt leda till flödebe gränsningar pä grund av den högre kompakteringsgrad som erhålls genom malning
och ökad genomfuktning. Särskilt kan gasavgången hindras i upplag där vattenmätt nad räder, t ex till följd av lakvattenrecirkulation.
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Ett exempel pä detta kan anföras. Vid Bornhausen-upplaget i BRD har man
mycket framgångsrikt renat lakvattnet frän den aktiva delen av upplaget genom att
infiltrera det i en äldre, ayslutad, del av upplaget. Rör byggdes in nära ytan av den
äldre upplagsdelen för att samla upp bildad gas, men ingen gas kom ur rören, trots
att organiskt material uppenbart bröts ned under lakvattnets infiltration. Man upptäckte då att gasen kom ut samma väg som lakvattnet vid upplagets bas och flyttade
sin insamling dit (Doedens 1985). Att "gassteget" bestod av malet avfall som dels
var fuktmättat genom infiltrationen, och dels innehöll rätt mycket plastfoliefragment
är sannolikt förklaringen till detta fenomen.
Om vattentillgången är rildig kan malning av färskt avfall resultera i en utdragen
"sur" utlakning som mobiliserar höga halter av både organiskt material och
metaller. Den ökade tillgängligheten för nedbrytning tillsammans med den minskade
volymen gör att syret snabbt förbrukas och höga koncentrationer av organiska syror
uppstår, som hämmar den vidare nedbrytningen till metan och koldioxid. Man kan
finna litteraturuppgifter pä uppemot 30 gram per liter räknat som ättiksyra, eller
över 90 gram räknat som COD {Lee 1986), vid egna labförsök har COD -värden på
över 60 g/1 uppmätts.
Malning ger ett mera lättkompakterat avfall som kräver mindre upplagsvolym
vilket är en viktig anledning till att avfall mals före uppläggning på några platser i
Sverige. Beroende pä avfallssanunansättning, fuktmättnad och kompakteringsmetod
kan man uppnå olika volymvinster , upp emot 50 % kan uppnäs, men samtidigt kan
upplagens stabilitet försämras så att mindre lutningar mäste användas vid upplagsuppbyggnaden. För svenska förhållanden är detta knappast något större problem. I
Schweiz har det konstaterats att malning och tillsats av rötslam (TS 20 %) till en
sammanlagd upplagd vät densitet om drygt 1, varav hälften vatten, medför att slänt erna inte kan byggas med större lutning än 25 %, vilket kan jämföras med där vanl iga lutningar om 30 % och i vissa fall mera {Gandolla 1983). Sannolikt är den på skyndande effekten pä nedbrytningen den mest intressanta effekten av sönderdelning
ur perspektivet av upplag som behandlingsmetod.
Som tidigare har påpekats är en jämn storleksfördelning viktig för utbredningen
av fukt i upplaget, detta kan i viss utsträckning åstadkommas genom sortering av in kommande avfall och separat uppläggning av material med olika dimensioner, för en
åstadkomma en i det närmaste total genomfuktning av material som hushAllsavfall är
det svårt att se alternativ till sönderdelning om man inte vill arbeta med helt vatten fyllda upplag.
En annan styrmöjlighet som ges av storleksfördelningen är att bygga in högpermeabla stråk och schakt i upplaget för att möjliggöra en viss ventilation, p g a "skorstenseffekt". På så sätt kan ett delvis aerobt behandlingssystem skapas och vi får en
snabbare omsättning av organiskt material till koldioxid.
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Gas och vätskeflöde.
I det här aysnittet behandlas mera direkta metoder att påverka vätskors och gas ers
rörelse inom upplag. När det gäller gasrörligheten har vi två extremfall att betrakta,
det ena när ett luftflöde tvingas genom upplaget och det andra när gasflödet är riktat
helt ut ur upplaget, dvs deponigas uppsamlas utan undertryck. I det första fallet fallet
erhåller vi en delvis aerob omsättning av material och i den andra nästan enbart
anaerob omsättning.
Skillnaden mellan anaerob och aerob nedbrytning har av Pirt * {19781 framställts pä följande sätt:
Aerob omsättning av glukos:
C6H1206 + 02 => CO2 + H20 + torr biomassa + värme
kg 1.00

0.40

0.53
0.72
0.60
(0.64) (0.88) (0.36)

1,520 kcal
(2,240)

Anaerob omsättning av glukos:
C6111206 = CH4 + CO2 + ton. biomassa + vänne
kg 1.00

0.25

0.69

0.056

0.09 kcal.

* Pin är uppenbart offer för tryckfelsnisse (massbalansen för aerob omsättning är ju galen). Om
man antar att 40% av substratet används för cellväxt, och att CH20 kan representera det organiska materialets sammansättning, så erhålls de, mera rimliga, tal som angetts inom parenteser.

Med andra ord tenderar upplagstemperaturen att vara högre i luftade upplag än i
anaeroba, som exempel kan nämnas att en temperatur om 60° C har uppmätts i ut strömmande gas vid Piteå Kommuns avfallsupplag (Lindmark 1986). En sond är
placerad i kanten av upplaget, mynnade pä 9 meters djup. Troligen sugs luft in i
upplagssidan genom s.k. skorstenseffekt, (gasen hade ca 5 % metan och 13 % syre).
— Aeroba förhållanden ger även högre tillväxthastighet, medan energiutbytet pekar pä
lägre mikrobiell tillväxthastighet under anaeroba förhållanden. Särskilt metanbild ande bakterier växer långsamt. Högst energiutbyte har metanbildare som utnyttjar
H2 och CO2 (ca 4 ggr sä högt som dä acetat är substrat) och tillväxten är följaktligen
högst för dessa metanbildare. T ex kan Methanobacterium thermoautotrophicum
uppnå en generationstid om mindre än tre timmar vid odling med H2 + CO2 som
substrat, (vid mellan 65 och 70°C) ( Zeikus 1977), medan bakterier odlade med
acetatsubstrat kan ha generationstider mellan 71 och 91 timmar (35 resp. 30°C)
{ Zehnder 1982c 1 .
I tabell 8 visas några steg pä "redoxstegen" mellan kompostering och metanbild fling. Dessa data illustrerar ytterligare den aeroba fllorans energimässiga fördelar,
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man kan även peka pä styrmöjligheter genom att buffra redox, t ex genom att hälla
nitrat eller sulfatkoncentrationen hög kan man förhindra att reaktioner med mindre
energiutbyte än nitratreduktion respektive sulfatreduktion inträffar.
Merparten av naturligt organiskt material bryts ned, mer eller mindre snabbt, i
både aeroba och anaeroba miljöer. Några material som mättade alifatiska och aromatiska kolväten, steroider, karotenoider, terpener och porfyrener uppvisar stor stab ilitet under anaeroba förhållanden men kan brytas ned i aerob miljö {Schlegel
1985} .
Tabell 8. Energidata för några reaktioner i redoxsekvensen mellan aerob respiration
och metanbildning. modifierad efter Zehnder I1982a1.
Reaktion

AG"

Eho-

[id/mol

Aerob respiration;
(CH20) +02 = CO2 + H20

-117.5

IniV1
810

Denitrifikation;
(CH20) + 4/5 NO3- + 4/5 H+ = CO2 + 2/5 N2 + 7/5 H20

-112.0

750

Manganreduktion;
(CH20) + 2 Mn02 (s) + 2H+ = MnCO3 + Mn2+ + 2H20

-94.5

500

Nitratreduktion (ammoniumbildning)
(CH20) + 1/2 NO3- + H+ = CO2 + 1/2 NH4+ + 112H20

-74.0

360

Järn(III)reduktion;
(CH20) + 4 Fe0OH (s) +6 H+ = FeCO3 +3 Fe2+ + 6H20

-24.3

-100

Fermentation;
(CH20) = 1/3 CO2 + 1/3 (C2H60)

-23.4

-180

Sulfatreduktion;

-18.0

-220

Metanbildning;
(CH20) + 1/2 CO2 = CO2 + 1/2 CH4

-16.3

-250

Protonreduktion;
(CH20) + H20 = CO2 + 2 H2

+3.8

-420

(CH20) + 1/2 S042- + 1/2 H+ = CO2 + 1/2 HS- + H20

AG°'= L\G° vidpH 7.00 (se bilaga 5), alla gaser vid 101kN/m2, andra ämnen vid aktiviteten 1 mol/ kg. Eh'''. Till AG' svarande redoxpotential, med vätgasreduktionspotentialen som jämförelse (=0).
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Luftning resulterar i snabbare nedbrytning, renare lakvatten och snabbare sätt ning i upplaget. Som exempel kan nämnas att sättningen ökade densiteten ifrån 0.5
till 1.0 t/m3 pä 18 månader i en 2 m hög testcell med obehandlat hushållsavfall som
hölls fuktad och luftad { Spillmann 19811. För att kunna utföra detta i större skala
har ett system med inbyggda ventilationsskikt och -schakt föreslagits, det s. k.
"Kaminzug Verfahren", i vilket komposteringsvärmet ska driva luftväxlingen
{Spillmann 19811.
Tyvärr är det inte så enkelt att kompostera avfallet i upplaget "på plats", man kan
ju bara referera till de betydligt mera styrbara komposteringsanläggningama som
drivits i landet under de senaste årtiondena för att illustrera detta. Skulle man lyckas
återstår svårigheten att nyttiggöra frigjord energi och det är slutligen inte säkert att
den långsiktiga utlakningen frän upplaget blir mindre störande genom den inledande
komposteringen än om avfallet brutits ned anaerobt.

Luftning under viss tid eller i vissa delar av upplaget kan emellertid gynna
etableringen av stabil metanbildning pä åttninstånde två sätt:
- Genom höjning av upplagstemperaturen.
- Genom pH-höjning (förbrukning av organiska syror, avdrivning av CO2).

Vid TU Hamburg-Harburg har denna effekt att metanbildningen gynnas genom
inledande luftning konstaterats vid ett antal laboratorietester { Spendlin 19861.
De relativt luftemperaturen förhöjda gastemperaturema som kan uppmätas vid
gasutvirmingsanläggningar kan möjligen i viss utsträckning bero pä att luft sugs in, i
alla händelser kan man misstänka läckage dä insamlad gas har både höga temperatur er och höga kvävgashalter. En temperaturförhöjning kan även uppstå utan större
luftinträngning om en "komposteringszon" i upplagets överdel isolerar och värme växlar med djupare lager.
Om deponigasen, eller LFG (landfill gas) som det ofta benämns, betraktas som en
tillgäng mäste den kombinerade aeroba/ anaeroba behandlingen optimeras med av seende pä gasproduktion och total omsättning - snabbare och mera fullständig ned brytning får vägas mot minskad metanproduktion. Denna avvägning är inte fullt så
enkel som den kan verka eftersom den aeroba omsättningen delvis möjliggör an aerob nedbrytning av material som annars skulle ha bidragit till metanbildning i
mindre omfattning. Pilotskaleförsök vid universitetet i Neuchåtel har visat att man
kan uppnå i stort sett samma metanproduktion i kombinerad behandling som i rent
anaerob behandling (Aragno 19861. Risiko vid kombinerad aerob/anaerob behand ling är definitivt brand- och explosionsrisken.
Om LFG insamlas med små eller inga undertryck erhålls normalt den bästa gas kvaliteten, men till priset av stora gasförluster till omgivningen. Enligt en skattning
baserad pä studier av ett antal upplag i USA och BRD kan 10-20 % av "potentiell
gasbilding" nyttiggöras (30 - 60 m3/t avfall) i ett konventionellt "lågtryckssystem"
utan särskild gastätning. Det uppskattas att man genom att installera "gastäta" skikt
vid upplagets rand kan fördubbla den utvinningsbara gasmängden {Doedens 19851.
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Vatteninnehåll och -rörlighet inom upplaget är med säkerhet bland de viktigaste
av de faktorer som bestämmer nedbrytningsförloppens takt och omfattning. Detta
har påpekats bl a av Ehrig (1980), Lee (1986), Rees (1980), Stegmann (1980) och
Walsh (1985). Rees har t ex observerat att den initiella gasproduktionen varierar
exponentiellt med avfallets fukthalt, mellan 25 och 70 % fukthalt (våtvikt) fann han
en gasproduktion om 0 vid den lägre fukthalten och nästan 1 liter per dag och kg
avfall vid den övre fukthalten (Rees 1980). Detta resultat är inte så förvånande med
tanke pä att metanbildning är en process som sker i vattenlösning, och där vatten
självt deltar i mänga reaktionssteg. I figur 7 visas huvuddragen i anaerob nedbrytning av organiskt material. Särskilt sedan de mest lätt nedbrytbara materialen har
rötats ut blir hydrolyssteget eller "uppspjälkningen med vatten" hastighetsbegränsande för hela nedbrytningsförloppet, vilket bl a har visats av Leuschner (1983).
100% COD
PARTICULATE ORGANIC MATERIAL
PROTEINS

CARBOHYDRATES

LIPIDS

HYDROLYSIS

0

.w210/0

34%

AMINO ACIDS, SUGARS
FERMENTATION

FATTY ACIDS

C) 66%

ANAEROBIC
OXIDATION

20%
INTERMEDIARY PRODUCTS
PROPIONATE BUTYRATE....

34%

35%

ACETATE

ACETOTROPH

®

70%

30 0/

HfDROGENOTROPH

METHANE

100% COD
Figur 7. Föreslaget reaktionsschema för anaerob nedbrytning av avloppsslam, fren Gujer (1983),
adapterat fret] Kaspar (1978). Procenttal anger netto substratflöde (stökiometriskt) i form av COD
eller CH4 ekvivalenter. Nummer i cirklar indikerar olika processer.
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I ett avfallsupplag ger den genomsnittliga fukthalten en dålig bild av förutsättningarna för nedbrytning eftersom variationerna mellan delar av upplaget, både i
makro- och mikroskala är aysevärda. Hur variationen gestaltar sig beror av avfall,
komprimeringsgrad, nederbörd med fl orsaker. I (SNV 1983) påstås att minst 75 %
vattenhalt krävs för att generera en metanbildande flora, och man kan träffa pä
andra källor som anger "optimal" fukthalt i intervallet 50 - 70 %, men dessa
uppgifter har föga relevans för upplagsmiljön bl a beroende pä den ovannämnda
variationen i vattenhalt.
Vatten kan byggas in i upplaget med avfallet, infiltreras via ytan, infiltreras under
ytan via ledningar och permeabla zoner, samt genom att tillföra vatten underifrån
(kräver ett "bassängupplag").
Genom recirkulation kan en hygglig fuktspridning i upplaget uppnäs utan att
stora vattenmängder mäste tillföras upplaget utifrån, metoden kräver effektiva upp samlingssystem för perkolerat vatten om grundvattenförorening m m ska kunna
undvikas. Att recirkulation av lakvatten rent allmänt fungerar som en metod att öka
nedbrytning och gasbildning, dvs rena lakvatten, är ett väl etablerat faktum, däremot
återstår mycket utvecklingsarbete bl a beträffande fördelning av lakvatten i
upplaget, innan man kan tala om att optimera metoden (diskuteras bl a av Lee
(19861). I Sverige lanserades metoden delvis som ett sätt att reducera lakvatten mängden, lakvatten spreds pä upplagsytan och en volymreduktion genom fördunst ning förväntades (Meijer 19731. Denna förhoppning kom snart pä skam, endera
störtade vattnet ner genom "schakt" i upplaget eller så bildades små sjöar pä upplag ets yta, men någon väsentlig reduktion av lakvattenmängden har veterligen inte
rapporterats frän svenska försök.
En väsentlig observation frän recirkulationsförsök var att BS/COD kvoten kunde
reduceras, t ex rapporterades detta av Persson (1977). Detta visar just pä en ökad
biologisk omsättning (i och för sig i kombination med en ökad utlakning) och pä minner om effekten vid ökad upplagshöjd (se aysnitt upplagsgeometri). Recirkula tion innebär ju bl a att man skapar en "virtuell" höjning av upplaget, dvs lak vattnets
uppehållstid i upplaget ökar.
Emellertid kan recirkulation av lakvatten även resultera i en utdragen "sur" utlakning med höga BS/COD-kvoter om vatten tillsätts i överkott till färskt avfall utan
utvecklad metanbildande flora, detta har påpekats bl a av Rees (1982). Under den
"sura" fasen kan föroreningstransporter uppnäs som vida överstiger dem vid aktiv
metanbildning.
Tabell 9. Genomsnittlig organisk förorening i lakvatten under initiell, "sur", utlak fling och "metanfas"-utlakning uppmätt vid 20 västtyska upplag (filtrerade prov),
f Ehrig 19801, fmg02/11.

Lakning:
BS5
COD
BS5/ COD

Initiell
13,000
22,000
0.59

Vid stabil metanbildning
180
3,000
0.06
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Tillsats och recirkulering av vatten i upplag ger med andra ord möjlighet att både
mobilisera stora föroreningsmängder och att påskynda nedbrytning och metan bildning i upplag. En lovande möjlighet är, att på samma manér som ibland utnyttjas
vid rötning av avloppsslam, optimera utlakning och gasbildning var för sig, dvs
bedriva uppläggning i "lakceller" och "rötceller". Detta koncept har även fram gångsrikt testats i labskala bl a av Ghosh (19851.
Lakvattenrecirkulation över ytan är problematiskt bl a genom den avkylning som
detta innebär i värt klimat, en annan svårighet är luktproblem och den tätning som
kan utbildas genom utfällningsreaktioner. Som exempel pä det sistnämnda rapport erar Barber {1984 att det vid ett undersökt engelsk upplag har utbildats sådana
tätskikt att en regelbunden plöjning av upplagsytan blev nödvändig. Att revegetering
av upplagsytan inte kan kombineras med spridning av orenat lakvatten är en annan
nackdel, liksom att t ex fosfor kan fällas ut genom oxideringen av järn och andra
redoxaktiva metaller, och därigenom skapa fosforbrist i upplaget.
Sammantaget förefaller infiltration under ytan av ooxiderat lakvatten vara en
bättre metod, men detta kräver investeringar och driftåtgärder som, åtminstånde i
korta perspektiv, kan höja uppläggningskostnaden aysevärt.
En rent mekanisk effekt av lakvattenrecirkulation är att upplaget sätter sig
snabbare, p g a ökad massa och uppblötning av papper m m, recirkulationen pä verkar även gasrörligheten vilket nämnts tidigare.
Lakvattenrecirkulation innebär äver att värme, bakterier, näringsämnen och
annat fördelas i upplaget. Detta innebär ä ena sidan en möjlighet att styra nedbryt fingen bättre, å andra sidan kan en ackumulering av konservativa föroreningar, som
t ex klorid och svåmedbrytbart organiskt material, förekomma i recirkulerat vatten
i en utsträckning som eventuellt kan inverka störande på nedbrytningen.
Emellertid är huvudproblemet med recirkulationssystem frågan om hur man ska
undvika "störtschakt", stillastående vatten och andra oönskade inhomogeniteter i
vattnets rörelsemönster. Man kan även förutse att inverkan på gasrörligheten kan ge
upphov till svära avvägningsproblem.
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2.3.3 Utflöden.
De naturliga nedbrytningsprocesserna som verkar pä upplagt avfall ger med
tiden ett stabiliserat "restupplag" som i stort sett kan betraktas som en integrerad del
av omgivningsmiljön. Vissa avfall är emellertid inte nedbrytbara eller bryts ned
långsamt och man mäste därför räkna med en viss föroreningsemission från upplag
under överskådlig tid. Upplagets stabilisering är i första hand frågan om en avtapp ning av i upplaget inlagrad energi, denna energiutjämning mellan upplag och om givning tar sig uttryck i form av materiella emissioner.
De materiella utflöden som behandlas i detta avsnitt är lakvatten och gas. På kort
sikt (årtionden) är är upplagsgasen den dominerande emissionskällan (torrvikts basis). Efter hand avklingar gasbildningen medan lakvatten kommer att transport era ut potentiellt miljöstörande ämnen så länge dessa finns i upplaget eller kan bildas
där. Även med ett kort tidsperspektiv kan man konstatera att de största emissioner na av "riskämnen" sker via lakvattnet {Rettenberger 1985a1.
Emissionerna och recipienterna ställer ytterst kraven på upplagstekniken. Utflödena reflekterar avfallssammansättning, driftteknik och nedbrytningstillstånd
upplaget. I vissa fall kan utflödena påverka upplagets inflöden och funktion, t ex
förhindrar utströmmande gas att luft tränger in i upplaget (konserverar låg redox potential) och gasbildningen kan hämmas av vissa produktgaser (CO2 & H2),
{Hansson 19811. Etylen, acetylen och andra kolväten har också visats kunna störa
metanbildningen {Schink 19851. Ett annat exempel på "produktinhibering" är den
inledande "sura" utlakningsfasen (fettsyreproduktion) som försvårar utvecklingen
av metanbildande flora.
Kompakterade och täckta upplag tenderar att bli anaeroba efter hand som av fallet bryts ned, och förbli anaeroba sä länge gasproduktionen fortgår. Utläckande
gas påverkar möjligheterna att revegetera upplagen och gasen kan även orsaka
kvävningsolyckor och explosioner/bränder. Växtröttema kvävs och man kan därför spåra gasläckage genom att observera växtsammansättningen - gasläckage
gynnar t ex växter med ytliga rötter. Det är framförallt höga partialtryck av koldioxid som orsakar växtdöd {Rettenberger 1985c1.
Lakvattnet kan även påverka upplagets "fysiska" funktion, t ex genom utfällning
och slambildning i rör och andra strömningszoner, se {Weitzel 19851. Igentätade
skikt kan ge upphov till dämningar i upplaget och lateral strömning ut ur upplagen
osv.
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Lakvatten.
Några data pä lakvattensammansättning vid ett antal svenska upplag har presenterats av Jan-Erik Meijer och visas i tabell 10.
Tabell 10. Analys av lakvatten frän 26 kommunala avfallsupplag i Sverige f Meijer
19801, fppml.

Parameter
Färg [mg Pt/1]
Ledningsförmåga [mS/m]
pH [-log (11+}]
BS7 [mg 02/1]
COD [mg 02/1]
KMn04 [mg 0211]
Cl
NH4-N
NO3-N
N-total
P-total
Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Pb
Mn
Ni
Zn

Median
Lägsta obs.
630
140
340
50
7.1
5.2
600
90
800
180
500
40
500
50
23
0.2
0.6
0.06
80
8.6
1.1
0.07
0.005
<0.0005
0.05
<0.01
0.05
<0.1
30
0.7
0.0003
<0.0001
0.04
<0.01
2.5
<0.05
0.05
<0.01
0.6
0.003

Högsta obs.
5600
1400
8.7
4200
4700
4600
1300
800
8
600
6.5
2.7
0.21
0.84
290
0.0033
0.22
40
3.0
6.7

Värdena i tabell 10 är karakteristiska för tillgängliga data frän svenska avfalls upplag. Sammansättningen förefaller rätt harmlös och väl behandlingsbar i konven tionellt avloppsreningsverk. Emellertid saknas det information om organiska mikro föroreningar och mänga metaller. Beträffande halterna kan de i vissa fall miss tänkas
vara påverkade av filtrering och utspädning. Intressant att notera är medianvärdenas
höga BS7/COD- kvot, den pekar mot ett initiellt "surt" utlakningstillstånd (jmfr
tabell 9), vilket däremot inte pH mätningarna gör.
Vid kontrollerade utlakningstester (t ex {Persson 1977 }) erhålls vanligen föroreningsfrakter som är i storleksordningen 1-2 tiopotenser högre än de i tabell 10,
likaså ger data frän andra länder i allmänhet en delvis från tabell tio avvikande bild. I
tabell 11 visas en sammanställning av några lakvattenanalyser frän BRD och USA.
Om tabell 10 visar de "sanna" lakvattenhalterna från svenska upplag kan man kon statera att vi kan räkna med länga stabiliseringstider för upplagen ( föroreningarna
lämnar upplagen långsamt), alternativt har vi stora uttransporter i gasfas. En kom bination av hög andel gasemmisioner och långsam nedbrytning i upplaget som helhet
kan även den vara möjlig, särskilt vid ojämn fuktutbredning.
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Tabell 11. Koncentrationsintervall för några lakvattenkomponenter vid kommunala
upplag, i BRD och USA Fppml.

Parameter
Torrsubstans
Löst torrsubstans
Ledningsförmåga [mS/rn]
Total alkalinitet (Som CaCO3)
pH [-log{H+}]
BS5 [mg OA
COD [mg 02/1]
TOC

Cl
Kjeldahl-N
NO3-N
NH4-N

Total fosfor
SO4

As
Ca
Cr
Cd
Co
Cu
Fe
K
Li
Mg
Mn
Na
Ni
Pb
Sr
Zn

_
-

"Typisk" Variationsbredd **
3 000
- 50 000
- 20 000
1 000
2715
200
800
500
- 10 000
28 368
7.5
5
8.7
1000
- 30 000
30 425
1000
- 50 000
38 100
24 945
700
- 10 000
100
- 2 000
4952.5
10
500
7 650
0.1 10
205.9

-

3075
30.2
1 744.5
1.56
2 480
1.57
0.141
1.70
1.39
2 120
2 420
154.0
1130.0
65.50
5 750
25.3
1.02
14.7
113

Variationsbredd *

93.7
54
4.7
3
120
62
13.0
20.5
0.1
0.7
0.1
2.0
0.005
11
0.025
0.0003
0.0041
0.004
0.8
13
0.005
15.8
0.085
70
0.013
0.008
0.073
0.026

0.5
10

50
- 1 000

- 3 000
100
1
0.05 0.1
0.001 -

0.02 1
10
- 1000
30

500

200
0.1
0.1

1 500
1
1

0.5

30

* Totala variation vid 18 tyska upplag/upplagsdelar (Ehrig1980) ** 70 % av data i en amerikansk
sammanställning faller i detta intervall {Lee 861.

Kvävebalansen kan illustrera konserveringen av föroreningspotential i upplagen.
Om vi har ett "normalupplag", med avfallshöjd 10 meter, med 50 % hushållsavfall
och torr densitet 0.6 har vii runda tal 30 kg kväve per kvadratmeter upplagsyta, en bart frän hushållsavfallet. Om man räknar med en relativt hög lakvattenbildning om
500 liter per kvadratmeter och är, skulle vi trots det erhålla minst 750 års utlakningstid, givet konstant lakvattenkoncentration (medianvärdet ur tabell 10) och att
allt kväve i hushållsavfall lakas ut. Just kvävet visar rätt bra pä konserveringen av
föroreningspotential i upplagen p.g.a ofullständig avfallsnedbrytning eftersom de
kvävehaltiga nedbrytningsprodukterna i allmänhet har god vattenlöslighet.
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Största anledningen till denna konservering är sannolikt vattenbrist i delar av
upplagen. Som exempel kan nämnas att tjugo är gammalt papper och t o m intakta
matrester som potatisskal påträffats "torra" vid schaktning pä Högbytorpupplaget i
Stockholm (Karlsson 1985) ! Dagens avfall paketeras dessutom i än högre grad i
plastpåsar och -säckar, vilket knappast gynnar vattenfördelningen i upplagen.

En bidragande orsak till konserveringen ligger även i mikrofloran. Svenskt hus hållsavfall innehåller en god del lättnedbrytbart matavfall som snabbt genererar
höga fettsyrakoncentationer om fukthalten är tillräckligt hög. Den sura miljö som pä
så sätt skapas är till hinder för fortsatt nedbrytning (vilket i olika varianter använts
som konserveringsmetod för mat i hundratals är). Man kan tänka sig att de i tabell 10
angivna lakvattenkoncentrationerna är uppkomna genom sur nedbrytning i delar av
upplaget och att detta högbelastade vatten sedan delvis renas genom utfällning,
filtrering, mikrobiell nedbrytning m fl processer vid passage genom djupare delar
av upplaget och dess (jord) bottenskikt. En utspädning med lågbelastat vatten i och
utanför upplaget är även möjlig.
Lakvattnets samverkan med jordmaterial kan även påverka jordens egenskaper.
Utfällning av metaller som sulfider, fosfater, hydroxider och karbonater och adsorbtion/filtrering av organiska makromolekyler kan sänka permeabiliteten i täck skikt och bottenskikt. Lakvattnets reducerande egenskaper kan mobilisera vissa redoxaktiva metaller ur jordmaterialen som t ex järn, mangan och kobolt. Som exempel fann Christiansen et al. Mn2+ - koncentrationer pä upp till 40 gånger lakvatt nets ursprungliga efter perkolation genom en grov sandjord (Christensen 1982b ).
I vissa fall är en inhibering av metanbildning möjlig pä grund av höga halter stör ande ämnen i lakvatten, till en del kan samverkan med jord eller andra Zinertmassor"
ge upphov till dessa.
Tabell 12. För metanbildning stimulerande och inhiberande koncentrationer av
några metaller, ammonium och sulfid f Hansson 19811, 1mg/11 .

Material

Na+
K+
Ca2+
mg2+
NH3
NH4+
S2-

Stimulerande

100
200
100
75
50
200
50

- 200
- 400
- 200
- 150
- 150
- 1000
- 100

Svag inhibering

Stark inhibering

3500
2500
2500
1000

-

5500
4500
4500
1500

8000
12000
8000
3000

1500
100

- 3000
- 200

3000
200

Lakvattnets samverkan med jordmaterial kan även påverka upplagens stabilitet,
dels genom igensättning och vattenansamling och de följdverkningar som detta kan
ge och dels genom att påverka jordarnas mineral. T ex har kvicklerebildning konstaterats vid illit-lakvattensamverkan, dels p g a höga fosfathalter och dels genom en
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del organiska lakvattenspecies (Söderblom 19661. I motsats till Söderblom's resultat kunde Landreth (19781 inte uppmäta någon förändring i underjordens fysiska
egenskaper vid tre undersökta upplag i USA, men han konstaterar att" significant
chemical changes occur in the soil that can be related to the attenuation process".
LFG - Deponigas
Konsumtion av luftsyre och bildning av upplagsgas ger upplagen en anaerob inre
miljö som påverkar nedbrytningsprocesserna. Uträngande gas är en riskfaktor be träffande brand, explosion och kvävning, senast under våren -86 inträffade en döds olycka vid ett svenskt upplag. Gasbildningen medför även en lukt som kan vara stör ande och vid revegetation av upplag kan uppträngande gas döda växter. Vid de få
(utländska) undersökningar som utförts har inga höga metallhalter påträffats i upp lagsgas, fast det är känt att flera metaller förutom kvicksilver kan metyleras. Kvick silver kan även förväntas avgå i metallfas. Även Idorerade organiska föreningar har
uppmätts i LFG.
Tidigare har möjligheten till "produkthämning" (end-product inhibition) av ned brytningsprocessen genom vissa produkter nämnts. Hur viktigt detta är i upplag
återstår att fastställa, i vattenmättade system som rötkammare är det uppenbarligen
viktigt. Hansson (1981) anger ett, för nedbrytningsprocessen, optimalt partialtryck
av koldioxid till ca 0.2 atm.
Inhibering p g a vätgas inträffar vid mycket lägre partialtryck, vid vätgastryck
överstigande 10-3 atm ( i vattenlösningen) är biologisk vätgasbildning termodynam iskt omöjlig så att:
"the fermentation will be directed towards production of propionic acid, buturic
acid or even ethanol and lactate. This eventually leads to a complete inhibition of the
ecosystem due to low pH and inhibiting acid concentrations. Consequently, from the
ecological point of view, the main function of methanogens is to remove H2 from the
digesting fluid to the atmosphere thus enabling the decomposition of organic matter
in anaerobic environments to proceed.", (Hansson 19811.
Men man bör inte dra alltför långtgående jämförelser mellan rötkammare och in homogena avfallsupplag, i avfallsupplag kan zoner med rätt olikartade miljöer
tänkas uppträda både i makro- och mikroskala.
Gasbildningen kan påverka upplagsfunktionen även genom permeabilitets- och
tryckförändringar som påverkar bl a vattenrörelser. Vid laboratorieförsök har "vir tuella grundvattenytor" observerats som följd av att underliggande porer delvis gas fyllts {Stegmann19821. Det har även visats att gastryck om flera atmosfärer kan
uppstå vid nedbrytning av organiskt material (Spendlin 1986), och därigenom kan
gasbildningen tänkas påverka även upplagets stabilitet som helhet, genom trycksatta
"glidskikt" etc.
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Makrokonstituenter i LFG.
Lite data finns publicerat om gasemissioner vid svenska upplag. Vid landets första
deponigasanläggning på Spillepengupplaget i Malmö utvanns -83 ca 2 m3 gas/t
upplagt avfall. Gasen hade 48 % CH4 och ett värmevärde om 18,000 k.1/m3 {Wiquist
1984}. Uppskattningarna frän pilotförsöken vid samma upplag pekade mot en total
utvinningsbar gasmängd om 50 m3/t avfall över en tioårsperiod {Persson 1982}.
Erfarenheterna frän andra svenska anläggningar pekar pä en något högre gasbild ningstakt, t ex är utvinningstakten vid Häljestorpsanläggningen i Vänersborg ca 6
Nm3 per är och ton upplagt avfall.
Tabell 13. Data på gas insamlad vid Häljestorp vintern 85/86 fÅstebro 19861.

300
56
41
1.8
0.4
<40
22.6
20.4
15-3Q

Utvinningstakt [Nm3/h]
CH4 [volym %)
CO2
N2
02
H2S [ppm]
Kal. värmevärde [MJ/Nm3]
Nettovärmevärde
Temperatur* [°C]

* gastemperatur uppmätt i december -85 i ledningarna från de olika gasbrunnarna.

Häljestorpsupplaget är ca nio är gammalt och gasutvinningen kom i drift i oktober -85, huruvida värdena i tabell 13 representerar ett "steady state" är för tidigt att
säga. I tabell 14 visas data från en dansk undersökning. Där illustreras även en del av
det som i aysnitt 3.3.2 nämnts beträffande driftteknikens inverkan på nedbrytningen.
Tabell 14. Data* från sex danska upplag, modifierad efter Willumsen 119851.

Upplag
Ålder [a]
Storlek[Hal
Avfallsinnehåll [Mt]
Djup [m]
Genomsnittligt vatteninnehåll [%]
Genomsnittstemperatur [°C]
LFG Metanhalt [vol-%]
LFG Vätgashalt [vol-%]
LFG Koldioxidhalt [vol-%]
LFG Syrehalt [vol-%]
LFG Kvävehalt [vol-%]
Kal. värmevärde [MJ/Nm3]

A
8
7.0
0.35
8.0
20
11.5
53.4
4.9
40.7
0.5
0.6
21.92

B
16
20.0
0.91
7.5
52
18.5
53.5
2.2
42.0
0.7
2.0
19.91

C
6
1.3
0.05
5.0
26
12.5
48.8
4.3
45.1
0.5
1.3
18.55

D
5
4.0
0.21
5.0
23
12.5
49.9
1.8
41.3
1.9
3.9
18.85

E
8
70.0
2.10
18.0
22
24.5
52.3
2.7
43.5
0.7
0.9
19.67

* Uppgifterna mäste betraktas som aproximativa, t ex är 02/N2 kvoten uppenbart fel.

F
10
7.0
1.40
19.0
27
36.2
52.9
1.7
43.1
0.8
1.5
19.94
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Beräknar man överslagsmässigt gasbildningspotentialen hos hushållsavfall (med räknande fraktionerna "återvinnbart papper" och organisk "KF", antagen kolhalt 50
% ay TS och 100 % nedbrytning av dessa fraktioner) får man ca 220 m3 gas per ton
hushållsavfall. Häljestorpupplaget innehåller runt 50 % hushållsavfall.
När det gäller gasbildningens fördelning över tiden har ett antal empiriska
samband ställts upp, t ex Tabasaran's:

Ga = Ge • (1 - e-k a)

(Tabasaran 1976)

Med: Ga = Kumulativ gasbildning till är a [m3/t]. Ge = total potentiell gasbildning =
L868. Co (0.014 . T + 0.28). Co = Avfallets innehäll av nedbrytbart kol [kg/ti.
T = Temperatur [°C]. k = Nedbrytningskonstant [1/a]. a = Tid i är [a].
Enligt denna formel skulle gasbildningspotentialen vara runt 235 Nm3 per ton
avfall vid Häljestorp, den nuvarande gasbildningstalcten skulle vara ca 650 Nm3/h,
eller ca 12.7 Nm3/ t avfall och är (beräkningar i bilaga 4).
Förhållandet mellan metan och koldioxid bestäms av kolets oxidationstal i det
nedbrytna avfallet, vilket illustreras i figur 8. En mindre del av koldioxiden lämnar
upplaget med lakvattnet huvudsakligen som karbonater och bikarbonat. Både metan
och koldioxid förekommer f ö som lösta gaser i lakvatten.
100 CH4
0 CO2
J Methanol
'Methyl amine
trt
4.)

—Fats
—Algae , Bacteria

CH
5.1 50
CO2
4.1
4-1
4
tn

—Proteins
Carbohydrates , Acetic acid
—Citric acid
Formic acid
Carbon monoxide

Li)

—Oxalic acid
0 CH4
100 CO2
—4

Urea
.2

—2
0
+4
Medeloxidationstal hos nedbrutet kol

Figur 8. Rötgassammansättning som funktion av medeloxidationstalet hos omsatt kol (fullständig
mineralisering) (Gujer 1983).
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Kolets medeloxidationstal kan beräknas ur:
OS = 4- 1.5 (CODfrOC)

{Gujer 1983}

OS = genomsnittligt oxidationstal för omsatt kol. COD = mängd nedbryten COD
(viktenhet). TOC = mängd nedbrutet organiskt kol (viktenhet).
Med kunskap om avfallets sammansättning kan gasmängd och gasens sammansätt fling beräknas enligt:
Cn Ha Ob + (n - a/4 - b/2) H20

(n/2 + a/8 - b/4) CH4 + (n./2 - a/8 + b/4) CO2.
{Symons 1933)

Tas även den konkurrerande elektronfällan kväve med i beräkningen erhålls:

Cn Ha Ob Nd + (n - a/4 - b/2+ 3d/4) H20
(n/2 - a/8 + b/4 + 3d/8) CO2 + d NH4.

(n/2 + a/8 - b/4 -3d/8) CH4 +
{Stegmann 1980)

Gasens sammansättning varierar över tiden beroende på "nedbrytningstillstånd"
och substrat. Bortsett frän luftgasema syre och kväve, som gradvis konsumeras re spektive utträngs ur upplagen, kan man räkna med att en "vätgastopp" uppträder vid
ett tidigt stadium av nedbrytningen. Vätgasen (och koldioxid) bildas genom anaerob
oxidation av fettsyror, se figur 8, och kan nä höga koncentrationer om otillräcklig
mängd metanbildare firms tillgängliga för att ta omhand bildad vätgas. Om fukthalt,
substrat och övriga förhällenden är lämpliga kan detta vara en mycket snabb process.
Som exempel kan nämnas att man vid CER (Consorzio per l'Eliminazione dej Ri fiuti del Luganese) i Lugano, Schweiz, gjort försök med avfallskontainrar som fyllts
med färskt avfall och förslutits. Efter bara några timmar har uppemot 30 vol-% H2
kunnat uppmätas i gasfasen {Gandolla 19861. Vid laboratorieförsök vid samma
företag har tidigare uppemot 50 vol-% H2 uppmätts. De förhöjda vätgaskon centrationema uppträdde endast vid lakvatten-pH under 7 (Gandolla 19821. Vät gasbildning, eller snarare utebliven metanbildning ur vätgas, kan omvänt uppträda
senare under avfallets nedbrytning om pH eller andra faktorer verkar inhiberande
för metanproduktion. Olika nedbrytningstillstånd kan även löpa parallellt i olika
delar av upplaget, vilket kan förklara vätgaskoncentrationerna i tabell 14.
När metangasbildamas mängd växer kan "vätgasfasen" avlösas med en fas med
liten eller t o m negativ gasproduktion (4 H2 + CO2 ---> 2 H20 + CH4, dvs av 5 mol
gas bildas en). Därefter vidtar i det idealiserade fallet den stabila "metanfasen" då
LFG- sammansättningen bestäms av kolets oxidationstal i nedbrutet substrat.
I verkliga upplagsmiljöer kan alla ovan uppräknade nedbrytninstillständ och
flera andra existera parallellt p g a upplagsmiljöns heterogenitet. Även i en och
samma volym kan miljön ändras över tiden så att nedbrytningstillståndet kan skifta.
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Gasbildningens tidsförlopp är relativt kort, om gynnsam nedbrytningsmiljö eta bleras i upplaget kan merparten av gasproduktionen inträffa inom 1-3 är. Gaspro duktionen när snabbt ett maxvärde och avklingar sedan. I lakvattnet kan återstående
gasbildningspotential avläsas i BS/COD-kvoten (nota bene om man har ett repre
sentativt lakvatten), då kvoten närmar sig 0.1 och därunder är större delen av metan produktionen redan överstökad, 62.4 - 96.8 % enligt Ehrig 1986}.
Användning av LFG.
Upplagsgas har potential som kemikalie- och energiråvara. Tar man samma ut gångspunkt som tidigare (aysnitt 3.1) - kan man grovt skatta energipotentialen hos
upplagt hushållsavfall till 4000 TJ, eller drygt en TWh per är. Lägger man sä till
slam och annat biologiskt konverterbart material kan man skatta den svenska energi potentialen frän kommunala upplag till det dubbla. Detta fördelas emellertid över ett
par hundra upplag, av vilka en del är helt ointressanta som energiutvinningsobjekt.
Dessutom kan man troligen bara utvinna en mindre andel av bildad gas med
nuvarande teknik och det uppstår konverteringsförluster som gör att den användbara
energipotentialen i dagsläget knappast överstiger 1 TWh.
Tabell 15. Data om några deponigaskomponenterl
Relativ densitet2
Brännbarhet
Explosionsrisk 3
Tändtemperatur
Lukt
Hygieniskt gränsvärde 4

CH4
CO2
0.555
1,52
ja
nej
5-15
nej
ca 650 °C nej
nej
9000

H2

0.069
ja
4-75.6
560 °C
nej
-

CO
1.190
0.967
ja
ja
4.3-45.5 12.5-74
270 °C 605 °C
ja
nej
14
40

H2S

N2

0.76
nej
nej
nej
-

1/ Ur LAGA (1983). 2/ Luft = 1. 3/ Volymprocent i luft. 4/ Nivågränsvärde [mg/m3 luftl
fArbetarskyddsstyrelsen 19841.

I Sverige kan man nu räkna till ett halvdussin gasutvinningsanläggningar och tro ugen kan detta tal växa till ett tjugotal inom de närmaste åren. Ingen anläggning är
tillräckligt gammal för att "total" utvinnbar gasmängd (per ton avfall t ex) med an vänd teknik ska kunna bestämmas ännu. Vi vet föga om hur längt ut på "svansen" av
gasbildningen som utvinningen kan vara ekonomiskt försvarbar och hur pass stabil iserat upplaget är efter det att vidare utvinning är oräntabel.
Det är möjligt att det ur miljöskäl (snabbare nedbrytning, konvertering av farliga
gaskomponenter, underlättande av revegetation etc) är försvarbart att dels driva
gasutvinning långt efter den blivit olönsam ur energisynpunkt, dels installera gas utvinnings- system på frän början "olönsamma" upplag som en komponent i renings system.
Om man med oförminskad flöde suger gas ur ett oproduktivt upplag har man
skapat en komposteringsanläggning, det är möjligt att den därav följande temper-
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aturökningen i upplaget och nedbrytningen av vissa anaerobt föga nedbrytbara
ämnen kan resultera i en förnyad gasproduktion (en gradvis övergång från "metan fas" till detta tillstånd skulle kunna avläsas genom stigande koldioxid och kvävgas halter i upplaget). Samtidigt kan oxidering av sulfidutfällningar leda till en ökad lak vattenransport av metaller m fl effekter vilka sammantagna ger en rätt komplicerad
situation att "miljöoptimera".
I BRD är det nu regel att nya avfallsupplag förses med gasinsamling och i de fall
där termisk destruktion är olämplig söker man andra vägar. Biologisk oxidation av
LFG i fastbäddsfilter är en inriktning som undersökts länge i BRD, nu senast
rapporterat av Mermerich (1986). Tanken är främst att passiva system bör skapas
för att omhänderta "svansen" pä gasbildningskurvan, dä gasutvinningssystemen inte
längre kan utnyttjas praktiskt. Ett annat motiv är att denitrifiera lakvatten med metan
som kolkälla (via biologisk metanoxidering till metanol) detta har även rapporterats
av Wiebe (1985). I vissa fall där bl a korrosionsproblem kan uppkomma vid termisk
konvertering är biologisk oxidering ett alternativ även under den "aktiva
metanfasen".

Mikrokonstituenter i LFG
Detta är ett i stort sett obeforskat område i Sverige, en del undersökningar pågår
eller planeras f n. En av farhågorna beträffande föroreningarna i LFG är möjlig heten att klorerade dioxiner och andra riskämnen kan uppkomma vid förbränning av
gasen.
Erfarenheter frän andra länder talar för att spårämnen i upplagsgas kan vara ett
beaktansvärt problem. Till exempel anger Eisenmann kloridinnehåll i LFG om 34
till 170 mg/Nm3 som "typiska" {Eisenmann 1985b}. Eisenmann har presenterat
"normala" koncentrationsintervall för ett antal potentiella riskämnen i LFG som har
uppmätts i BRD (Förbundsrepubliken Tyskland), hans slutsats är dock att endast
makrokonstituentema och möjligen svavelväte när sådana koncentrationer att akuta
hälsoeffekter kan förväntas vid exposition {Eisenmann 1985a1.

Det finns emellertid exempel där klorinnehället är sä högt att tekniska problem
kan uppstå. I Braunschweig används deponigasen för elektricitetsalstring vid det
närbelägna reningsverket. Efter ungefär 900 drifttimmar kollapsade plötsligt en av
de tre gasmotorerna en natt i december -82. Vid den följande undersökningen
befanns att klor hade ackumulerats i motoroljan och att korroderade lager orsakat
kollapsen {Dembach 19841. Sedan dess har mycket utvecklingsarbete bedrivits,
rostfria motordelar har prövats, motoroljor har nyutvecklats, buffrande substanser
har provats etc, men fastän motorerna nu kan drivas utan kollaps är driftkostnaderna
så stora (täta oljebyten och service) att elektricitetsaltringen är oekonomisk {Dem bach 1986b1 Total kloridhalt pendlar i Braunschweig-gasen mellan 600 - 800
mg/Nm3, ca 100 mg/Nm3 anses som den nivå över vilken problem i stil med de ovan
beskrivna kan väntas uppkomma {Dembach 1986a}.
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Tabell 16. Speciation av klorerade kolväten i ett LFG-stickprov från Braunschweig i
januari 1984 f Dembach 19861, f vol. ppml.

Trichloro fluoro methane
Dichloro difluoro methane, (Freon 12)
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro ethane
Dichloro methane
Trichloro methane, (chloroform)
1,1,2-trichloro ethane
Chloro ethylene, (Vinyl chloride)
1,1- dichloro ethylene
Trans 1,2- dichloro ethylene
Cis 1,2-dichchloro ethylene
Trichloro ethylene
Tetrachloro ethylene

CC13F
CC12F2
C12FC-CC1F2
CH2C12
CHC13
CH3-CC13
H2C=CHC1
H2C=CC12
C1HC=CHC1
C1HC=CHC1
C1HC=CC12
C12C=CC12
E Kloridhalt *

7.8
6.7
0.2
2.9
2.0
<0.1
3.4
1.8
3.7
64.3
5.4
11.3
374.6 mg/m3

* Som ovan nämnts är total klorhalt vanligen mellan 600 och 800 mg/m3, den citerade författaren
antar att mellan 60-90 % av klormängden återfanns vid denna analys.

Förekomsten av potentiellt miljöfarliga ämnen i upplagsgasen har ibland diskuterats som vore det ett avgörande hinder mot användning av upplägsgas. Mot detta
kan man invända att man vid förbränning av biobränslen och avfall kan konstatera
liknande risker, men förbränning av fastbränslen är en betydligt mera svärbemäst rad teknik än gasförbränning. En annan invändning är att motsvarande emissioner
pä sikt inträffar oaysett om gasen insamlas eller ej - och det är möjligt att även de
naturliga omvandlingsprocesserna av gaskomponenterna kan leda till uppkomsten av
ogynnsamma nedbrytningsprodukter
Emellertid bör man ta förekomsten av t ex klorerade gaskomponenter som ett
understrykande av vikten att bättre styra materialflöden in i upplag, konverteringen
av LFG bör även optimeras med hänsyn till dessa frågor.
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2.4. Aktuella utvecklingstendenser.
Det finns två skilda principer för avfallsdisponering - spridning eller kon centra tion-. Alla behandlingsmetoder medför i praktiken både spridning och koncentra tion, t ex innebär en så utpräglad "spridningsmetod" som avfallsförbränning ändå att
en koncentration av metaller sker i förbränningsrestprodukter och reningsrestpro dukter. Uppläggning utgör inget undantag utan kan snarare liknas vid en mera läng samt verkande förbränningsprocess. Så länge det finns eller kan bildas riskämnen i
upplaget och det fmns energi i upplaget, eller utifrån verkande pä upplaget, som kan
mobilisera dessa ämnen, så länge kommer spridningen att pågå.
Detta är särskilt uppenbart beträffande den energirika organiska avfallsfraktionen. Organiskt material omsätts relativt snabbt i naturen. En uppskattning av konti nenternas globala nettofixering av kol genom fotosyntes är ca. 92 Gt (som koldi oxid) per år. I stort sett samma kolmängd återförs till atmosfären genom biologiska
nedbrytningsprocesser. Ungefär 1 - 1.5 % av det mineraliserade kolet när atmosfär en som metan (Schlegel 19851, denna metanmängd motsvarar runt 5 000 TWh i
kalorimetriskt värmevärde. Mikrobiell metanbildning verkar kunna äga rum i snart
sagt vilken miljö som helst bara flytande vatten och näring finns, t ex har metanpro duktion uppmätts i sur (pH 3.5-4.9) arktisk tundramyr vid temperaturer ned emot
noll grader Celsius {Svensson 1983).

Det firms med andra ord ingen anledning att tro att organiskt material som tillförs
upplag skulle ligga kvar där för eviga tider utan frågan för upplagstekniken är snar are hur man styra nedbrytningen och spridningen av det organiska materialet pä
bästa sätt med hänsyn till miljö och ekonomi.
I längt tidsperspektiv mäste upplagen "lämnas ät naturen". Förutsättningen för att
detta ska kunna genomföras är att en långtgående "stabilisering" av upplaget ägt rum
dessförinnan, sä att inga störande emissioner återstår. Alternativt kan ekologiska
"katastrofzoner" aysättas vid upplagen, men pä läng sikt existerar inga gränser för
sådana zoner. En uppenbart lämplig strategi om vi vill äga kontroll över våra restprodukters miljöeffekter är med dessa utgångspunkter att stimulera en snabb ned brytning av organiskt material i avfallsupplag för att sänka upplagens energi innehåll
och göra dem mera biologiskt "stabila", redan i anslutning till driftfasen. Peter
Baccini och Georg Henseler vid Schweiziska EAWAG har formulerat detta som att
"uppnå slutlagerkvalitet" (Endlagerqualität) {Baccini 19851. Den upplagsstrategi
som författarna presenterar är representativ för en tämligen bred opinion bland
ledande "fackmän" i Europa. I det följande presenteras och diskuteras denna strategi.
Till att börja med understryker författarna att:
- Inflöden till upplag mäste kontrolleras och styras väl, särskilt gäller det att hälla
material ute som kan förhindra omvandlingen av "reaktorupplaget" till "slutlager"
-Upplagstekniken, dvs styrning av nedbrytning, tidpunkt för täckning mm, mäste
utformas med långsiktigt tidsperspektiv (hundratals är).
- Upplagen skall balanseras gentemot andra behandlingsaltemativ i en regions av fallshanteringssystem (rätt avfall till rätt behandling).
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Dessa synpunkter leder även fram till en diversifiering av upplagstekniken, dvs
olika avfall och behandlingstillstånd kräver olika upplagsteknik. Ett förslag till möj lig systematisering har presenterats av Colombi et al. (1984} och visas i fig. 9.
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Figur 9. Föreslagen klassificering av upplag (Colombi 1984).

Till figur 9 kan fogas kommentaren att även motvarande "väta" avfallsystem bör
integreras, särskilt som en stor del av det organiska avfallet lika gärna kan behandlas
i avloppsreningsverk som i upplag, se t ex Lagerkvist [1983) eller Andersson
(19861.
Baccini & Henseler indelar bildningen av ett slutlager i två faser, den inledande
"reaktorfasen" och en "övergångsfas" (Colombis konsolideringsfas) se figur 10.
Strategin är att göra reaktorfasen så intensiv som möjligt och att därefter bromsa
vidare nedbrytning och uttransport genom övertäckning. Under reaktorfasen äger
en stor del av den totala uttransporten och sättningen rum, dominerande är emission erna i gasfas. Under övergångsfasen avklingar uttransporten ned emot den kravnivå
som är slutlagrets och reningsåtgärdema kan efterhand avbrytas.
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Nyckelfrågorna vid denna strategi är hur "slutlagerkvalitet" ska definieras och
hur en emissionsbegränsning kan vidmakthållas tills återstående föroreningspotenti al avklingat ned emot omgivningen bakgrundshalter. En annan nyckelfråga är hur
man rent praktiskt ska bära sig ät för att snabbt och kontrollerat stabilisera upplaget.
IC

Koncentratiomav ämnet x

i upplagsgas

lakvatten

Mål:
omgivningsacceptabla
koncentrationer

10

le-

Reaktorfas

1
100

II
1000

Tid i år

övergångsfas 4.. 81utlagerf as

I log t I.
,

Figur 10. Schematisk utveckling av upplagsemissioner över tiden, (x = kol t ex), (Baccini 1985).

2.4.1 Definition av slutlagret.
I allmänna ordalag är ett "slutlager" ett upplag som tryggt kan lämnas ät naturen.
Hur detta ska beskrivas i mätbara kriterier, dvs hur vi utifrån kännedom om ett upp lags egenskaper ska kunna prognostisera framtida utsläpps omfattning och intensitet
och hur detta påverkar omgivningen, det är frågor som mäste besvaras för att strategin ska kunna värderas.

När det gäller emissionerna är det säkraste hjälpmedlet att upprätta en god materialbalans över upplaget, rimligen kan inte utsläpp av element x överträffa till- för sein av element x till upplaget. Vi behöver alltså känna till resterande förorenings potential. Ett annat sätt att skatta föroreningspotentialen är genom att skatta differ ensen i fri energi mellan upplag och omgivning, även fast en god del av organiskt
bunden energi har avklingat kan ju, efter reaktorfasen, andra "energigradienter"
förekomma t ex i form av reducerade metallkomplex i samspel med luftsyre.
För bedömning av utsläppens effekt i recipienten krävs mera komplicerade överväganden där spridningsvägar,ackumulering i näringskedjor, nedbrytning, retell-
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tionsmönster m m spelar in. Dessa faktorer varierar med lokal, generellt har vi bara
tillgäng till grova måttstockar som olika vattennormer och "naturliga bakgrunds värden". Ingendera är oföränderliga i det tidsperspektiv som är aktuellt (tusentals
är), men de "opåverkade" bakgrundskoncentrationerna är något mindre flyktiga
och borde vara att föredra som mättsock av den anledningen.
Bakgrunskoncentrationerna kan vara en realistisk jämförelsegrund för utläppens
makrokomponenter, t ex kan man säga att utsläppen maximalt får höja bakgrundsnivån av element x med y % pä ett aystånd z meter från upplaget. Däremot hjälper
oss inte bakgrundsvärdena att bedöma acceptabla utsläppsniv åer för antopogena sub stanser som t ex PCB eller DDT. Till bilden hör även att det vi idag kan identifiera
som problemsubstanser inte nödvändigtvis är morgondagens "miljöbovar". Somliga
kanske kan avlägsnas frän "risklistan", medan flera nya sannolikt kommer att
tillföras. Nya ämnen, för vilka inget eller litet är känt om naturliga nedbrytnings vägar, produceras och säljs varje dag och med tiden hamnar de i upplag.
Mot denna bakgrund kan man konstatera att en bestämning av "slutlagerkvalitet"
bara kan vara interimistisk och att bedömningen kan ta sin utgångspunkt från bakgrundsvärden för "naturliga ämnen" och rimliga skattningar för övriga emissions komponenter. För att kunna bedöma återstående föroreningspotential krävs betyd ligt bättre registrering av såväl inflöden till upplag som emissioner än vad som idag
är brukligt.

2.4.2 Slutlagrets långtidsstabilitet.
En tidsrymd om 10 000 är brukar ibland nämnas vid resonemang om långtids lagring av avfall. Som exempel skymtar denna tidshorisont fram i Kol Hälsa Miljö- pro jektet (KHM 19841. En anledning till att just denna tidshorisont används är period iciteten i de senare s.k istiderna - när nästa inlandsis brer ut sig över landet lär inga
täckskikt eller utsläppsprognoser hälla. Jämförs detta tidsperspektiv med t ex av skrivningstider för hus, broar och andra konstruktioner kan man undra varifrån vi
ska hämta tekniken att konstruera upplag med två tiopotenser längre funktionstid än
vad som förväntas frän någon annan typ av konstruktion.
Med ett långtidsperspektiv kan vi räkna med emissionspåverkan genom att bl a:
- Upplagens mekaniska stabilitet kan ändras, liksom omgivningens.
- Inflöden till upplagen ändras.
- Vattensamlingar kan uppstå i upplagen.
Beträffande upplagens mekaniska stabilitet har tidigare bl a kvicklerebildning
nämnts, i längre tidsperpektiv kan andra, mera svårprognostiserade, faktorer som
klimatförändringar och jordskalv inträda. Att t ex konstruera ett täckskikt som ska
tåla alla tänkbara förhållanden för jordmånbildning som kan utvecklas under 10 000
är (nederbörd, temperatur växter, djur etc) är , om möjligt, säkerligen mycket
kostsamt.
Ändrade inflöden kan t ex gälla mängd vatten och luft, vattnets pH-värde och
värmeflöde från omgivningen. Rimligtvis kommer upplagen att oxideras efterhand
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som gasproduktionen avklingar. I modellskala har det visats att lakvatten som upp står vid en pä utrotning följande oxidering kan ha "tung"-metallhalter som overstig er de initiella under "sur" utlakningsfas {Mennerich 1984). Det är svårt att utestänga
luftsyre från upplag i längre tidsperspektiv, och problemen kan ha god varaktighet,
vilket exemplifieras av att det f n uppkommer höga metallkoncentrationer vid utlakning frän medeltida varphögar vid sulfidmalmsgruvor i Bergslagen { Modig 851.
Vattensamling i upplag kan ha betydelse för upplagsstabiliteten och påverkar även
utflödet direkt genom lösning. Små vattenmängder utgör inget problem beträffande
svärlösliga tungmetallkomplex, men vattensamlingar av relativt "rent" vatten kan
ändra bilden. Förutsättningarna för vattensamling kan bl a komma genom oxidering
(och oxidering kan t ex uppkomma genom att regnvatten tillförs i "störtschakt").
Redan vid låga syrehalter kan järn- mangan- och svaveloxiderande bakterier oxidera
dessa element och bilda tätande slam och utfällningar respektive sur miljö.
Det har konstaterats att en lakvattenplym med reducerad miljö (låg redoxpotenti al) utbreder sig under upplag {Seman 1986). Denna redoxgradient kan möjligen
orsaka liknande utfällnings- och tätningsmekanismer under upplagen.
Osäkerheten om vad som pä läng sikt händer med upplag är stor. Det mest tillför litliga sättet att undvika framtida utsläppsproblem ligger i en så längt gående redukt ion av föroreningspotentialen som möjligt innan sluttäckning. Genom driftåtgärder
som minskad inlagring av riskämnen, påskyndad stabilisering, utlakning och fix ering av riskämnen etc kan en begränsning av framtida emissioner säkerställas. För
den del av föroreningspotentialen som inte kan påverkas under tiden fram till slut täckning mäste tas hänsyn till vid lokalisering och upplagskonstruktion. Dels är en
hög utspädning sä nära upplaget som möjligt positiv, dels är det en fördel om
utlakningen fördelas jämt över tiden (vilket upplagskonstruktionen kan bidra till).
Ytterligare en långtidsaspekt är eventuell framtida uppgrävning av upplaget, vare
sig för för byggande, återvinning eller annat skäl är det sannolikt bättre ju mindre
blandningen är av material med olika egenskaper. Ett avfall som väl illustrerar detta
är asbest, som idag, ofta till höga kostnader och med iaktagande av höga skyddskrav,
"saneras" ut ur sina brukssammanhang och sedan hamnar i avfallsupplag. Utan en
särskild uppläggning och fixering av detta avfall kan man lätt föreställa sig de
problem som kan uppträda vid schaktning i upplagen.

2.4.3 Påskyndad stabilisering av upplag.
De biologiska processerna i upplaget bestäms av avfall, miljöfaktorer och mikro flora. Följande styrfaktorer har tidigare nämnts:
- Tillgänglig avfallsyta.
- Fuktighet.
- Redoxpotential och pH.
- Temperatur.
- Mikroflora.

En "högre" nivå hos dessa variabler innebär som regel en snabbare mineralisering.
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För att summera den tidigare diskussionen, och dra några slutsatser, erbjuder
systemet avfall, mikroflora och miljö en naturlig struktur.
Vad gäller avfallet är det uppenbart att förbehandlingar och urval-styrning av
materialströmmar är nödvändiga för att nä behandlingens mäl. Sätttet och omfatt ningen av dessa inputåtgärder begränsas av ekonomi och miljö i första hand och
teknik i andra hand - ny teknik behöver knappast utvecklas.
Styrning av upplagets inre miljö (inklusive dess biota) kan i relativt hög utsträck ning utföras genom utformning av upplag och driftsåtgärder. Medveten användning
av täckskikt och kompaktering, geometrisk utformning av upplaget m m är prak tiskt hanterbara styrinstrument. Dessutom är en mera direkt styrning av gas- och
vätskeflöden nödvändig. Lakvattenrecirkulering och gasutvinningssystem är
praktiska redskap för att styra pH, temperatur, och redoxpotential, samt för fördel ning av näring och bakterier i upplaget. Dessutom kan delar av konventionell VAprocessteknik "flytta ut "pä upplagen och kombineras med upplagsinterna processer,
t ex luftning (nitrifiering) i damm följd av denitrifiering i en del av upplaget.
För att uppnå bättre processkontroll kan en uppdelning av processen ske i rymd
och tid. T ex kan "lakning" och "rötning" särkiljas. Eftersom resursbehovet för styr ning 1r proportionellt mot behandlings- volym/massa så bör man söka systemlös ningar som begränsar arbetsvolymerna och tillåter stora flöden.
Med ovan uppräknade metoder kan upplagsmiljön påverkas inom rätt vida
gränser, uppskattade "styrområden" sammanfattas i tabell 17.
Tabell 17. Inre upplagsmiljö. Ungefärliga variationsintervall för några faktorer som
kan påverkas genom utformning och driftsåtgärder.

PH
Eh°,
Temperatur
Fukthalt*

4.5
-420
0
30

-

9
810
70
>120

[-logal}]
[mV]
VC]
[% av TS]

* Ovre gränsen observerad som "fältkapacitet" vid malt avfall med densitet mellan 800 och 1000
kg/m3 (Blakey 1982).

Mikrofloran påverkas av ovannända faktorer, men kan även styras mera direkt
genom ympning, redoxbuffring och tillsatser av andra ämnen som påverkar mikro floran. Några "monokulturer" lär inte kunna vidmakthållas i så heterogena system
som upplag, men florans sammansättning kan varieras med hjälp av temperatur, pH,
redoxpotential och den kan göras mer eller mindre varierad.
Ett särskilt problem är hydrolyssteget som förmodligen sätter övre gränsen för
nedbrytningstakten. Att optimera hydrolyssteget skiljt frän den vidare nedbrytning en är en intressant utvecklingsväg. Metoder där aerob och anaerob behandling kom bineras är en annan.
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2.5 Slutord, FoU - behov.
De krav som mäste ställas pä avfallsupplag i ett längre tidsperspektiv är ansenliga
- att behandla en mängd olikartade avfall till en låg ekonomisk kostnad och miljökostnad - både pä kort och läng sikt. Med tanke pä vad som har anförts tidigare är
nog detta orealistiska krav - uppläggning som behandlingsmetod kommer att kräva
mer resurser om risken för höga miljökostnader ska kunna begränsas.
En mera försiktig ambitionsnivå är att uppnå en processkontroll som är jämför bar med andra behandlingsmetoders som t ex förbränning - och till jämförbara
resursbehov. Jämfört med dagens situation kan vi hoppas pä att minska osäkerheter
beträffande framtida störningar och kostnader genom att utveckla en teknik som
tillåter oss att definitivt aysluta upplag - säg inom tjugo är efter ayslutad fyllning -.
Mänga frågor mäste besvaras innan vi kan optimera upplagsteknilcen mot givna
mål, t ex hur långtgående nedbrytning är realistisk ?, hur ser återstående föroreningspotential ut ?, hur formulera dagens kunskap i en uppsättning enhetsoperationer
ur vilken en upplagsägare kan formulera sitt individuella behandlingssystem - med
goda möjligheter att i förväg skatta behandlingstid, behandlingsprodukter och be handlingskostnad.
Några universallösningar är knappast att vänta, varierande klimat och avfall är
bara två av en mångfald skäl till detta. Vissa gemensamma drag kan dock urskönjas
för behandlingssystemen, t ex strävan till en bättre kontroll och uppdelning av• inflödet till upplagen. Det betyder inte att upplagen roll som recipient för allt det som
saknar andra behandlingsmöjligheter kan ändras, men en uppläggning som bättre
följer materialens logik är genomförbar.
Som påpekats tidigare spelar organiskt material en nyckelroll i upplagens omvandlingsprocess.
Biopolymers
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Figur 11. Olika produkter vid anaerob biologisk nedbrytning av biomassa (Zehnder 1982b).
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Om man ser till alternativa behandlingsvägar för dessa material, kan man
utgående frän materialets potential (figur 11) föreställa sig betydligt mera resursbevarande behandlingssytem för dessa material (figur 12).
Upplaget är en självklar del av varje sådant system och kan uppfylla olika funktioner. Den mest uppenbara rollen för upplaget är som recipient för restprodukter
från andra delar av systemet, men även roller som behandlingsalternativ för
material som inte kan behandlas ekonomiskt i mera kapitalintensiva delsystem, som
mellanlager, som förbehandling, för slutrötning etc, kan tänkas.
Solid, liquid
Of

diluted waste

Sludge

Bio genic
metabolites

Food ,
chemical and
pharmaceutical
products

Sludge

Methane

Fuel

Waste
water

Sludge

Fertilizer
Soil conditioner

Figur 12. Schema över ett möjligt integrerat system for konvertering av biomassa { Zehnder 1982b).

Den forskning-utveckling som krävs för att kunna foga upplagen till de framtida
alternativen bland behandlingsmetoder mäste fokuseras pä styrning av upplagens in flöden och omvandlingsprocesser.
Till att börja med bör man försöka utvinna mesta möjliga förståelse ur befintliga
upplags funktion. Genom inventering av befintliga upplag och deras karaktärisering
"låga" och "höga" nivåer beträffande ett antal driftsparametrar som t ex fukthalt,
blandning, kompaktering och temperatur och deras koppling till utflöden och rest upplag kan en översikt skapas.
Försök i laboratorieskala kan anvisa gränserna för möjlig styrning medan effekt ivitetsbedömningar mäste baseras pä fälttester i naturlig driftskala.
Detta forskningsfält erbjuder en ovanligt hög komplexitet och det är troligt att
undersökningsarbetet kräver en stringent struktur för att kunna genomföras framgångsrikt. En naturlig arbetsgäng är att gä från fixering av behandlingsmål, över
bestämning av styrfaktorer till utformning och testning av system.
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Ett rimligt avgränsat behandlingsmål skulle kunna vara att under kontrollerade
former omsätta merparten av det biologiskt "konverterbara°' materialet under
upplagets drifttid, dvs medan upplaget är bemannat och fyllningsarbetet ännu pågår.

Exempel pä konkreta forskningsuppgifter är dä:
- Testa och klassificera inflöden efter deras effekt pä omvandlingsprocessema.
- Kvantifiera olika driftvariablers inverkan pä omsättningshastigheten.
- Undersök "restupplagets" lakegenskaper.
- Utforma och testa olika system utifrån vunnen kunskap.
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3. Gassammansättning i avfallsupplag innehållande hushållsavfall.

3.1. Inledning.
Under det första seklet av ett upplags tillvaro sker merparten av de materiella
emissionerna ur upplagt avfall i form av gas, det kan i runda tal röra sig om 90 - 95
% av den totala materialavgången. Av resterande utsläpp sker merparten med
lakvatten.
Gassammansättningen i upplaget ger information om vilket "nedbrytningstill stånd" som råder i upplaget t ex "anaerob" eller "aerob" nedbrytning. Nedbrytningstillståndet bestämmer vad som kan brytas ned, vad som emitteras och hastig heten i omsättningen/emissionen.
Genom att mäta gassammansättningens förändring med djupet kan man uppskatta
flöden av gas från/till upplaget vilket kan ge ytterligare information om avfallets art
och grad av nedbrytning eftersom nedbrytningsintensiteten varierar med tiden.
De inledande avsnitten i denna rapport behandlar gasbildning i upplag och gas transporter i porösa medier allmänt. Syftet är dels att ge en bakgrund till de re son emang som förs längre fram i rapporten, dels att reda ut en del begrepp som används
flitigt men inte alltid med en klart formulerad innebörd. De följande aysnitten
behandlar förhållanden vid de undersökta upplagen och kan läsas oberoende av de
föregående avsnitten.
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3.2. Bildning och omvandling av gas i avfallsupplag.
3.2.1 Gasbildning.
Slutprodukten vid anaerob nedbrytning av organiskt material är olika gaser,
vatten och humus, medan slutprodukterna vid aerob omsättning är enbart koldioxid,
vatten och humus. Däremellan existerar ett antal övergångsstadier, en schematisk
framställning av hur gassammansättningen i avfall förändras då miljön gradvis går
från aerob till anaerob har presenterats av Farquhar /1973/.
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Figur 13. Gassammansättningen som funktion av nedbrytningstillstånd.
Figuren ovan är baserad pä några nedbrytningsförsök i slutna kärl med kana dens iskt hushållsavfall. Gånglinjerna för de olika gasernas halter kan betraktas som
"ideala" i den bemärkelsen att de ger en bild av hur det skulle kunna se ut. 1 ett verk ligt upplag varierar gassammansättningen med avfall, driftteknik, mikroflora etc
(se t ex Lagerkvist /1986/) och variationen gäller både över tiden och över olika upp lagsdelar. Till exempel ger metanbildningen ur koldioxid och vätgas ( se "instabil
metanbildning" i figur 13) upphov till en trycksänkning som kan suga in luft i
upplaget, vilket gör att luftgaskoncentrationema ånyo kan stiga i en del av ett upplag,
medan denna effekt inte är skönjbar i slutna kärl. Ett annat exempel är att höga
partialtryck av koldioxid kan förhindra metanbildningen ur acetat (och därmed
övergängen till "stabil metanbildningsfas"). Koldioxidpartialtryck om 0.8 atm har
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uppmätts i upplag och förorenad jord nära upplag /Kjeldsen 1986/, vilket är
tillräckligt för att bromsa reaktionen:

CH3COOH --> CO2 + CH4.
Sedan metanbildning ur andra substrat än vätgas och koldioxid har etablerats (dvs
framförallt acetat), och nätt paritet med vätgasutnyttjande bakterier, sker en netto produktion av gas som i huvudsak består av koldioxid och metan. Sammansättningen
av den bildade gasen beror av det nedbrutna substratkolets oxidationstal vilket ger
ungefär 50 % av vardera gasen för ett kolhydratrikt avfall som är typiskt för svenska
avfallsupplag. Att utvunnen gas ofta häller högre metanhalt än koldioxidhalt kan
bero pä att en del av koldioxidens avgått med lakvatten.
Om fukthalt och andra villkor är gynnsamma kommer rötprocessen att fortsätta
tills tillgängligt organiskt avfall är konverterat till gas, vatten och humus. I ett kon ventionellt avfallsupplag är detta en process som tar decenier i anspråk, medan mot svarande process kan ske pä timmar eller dagar i rötkammare. Framförallt är
vattentillgängligheten en begränsande faktor för nedbrytningen i dagens upplag,
men även faktorer som näringstillgång, avfallsyta och tillgång till ymp påverkar
nedbrytningstiden.
Det saknas bra samband för att enkelt beskriva gasbildningen i upplag som funk tion av tiden, de samband som används är i allmänhet framtagna inom VA-teknisk
forskning. Ett sådant, ofta använt, samband för biologisk omsättning av ett substrat
är ett s.k. första ordningens samband där omsättningen är proportionell till mängden
tillgängligt substrat. Ett sådant samband som anpassats till, och flitigt utnyttjats för,
skattning av gasbildning i avfallsupplag återges nedan. Detta samband förutsätter
alltså att ingen annan faktor än substrattillgången begränsar omsättningen.

Ga = Ge (1 - ek a)

{Tabasaran 19761

Med: Ga = Kumulativ gasbildning till är a [Nm3/ton]. Ge = gasbildningspotential = 1.868. co.
(0.014 - T + 0.28) [Nm3/t]. Co = Avfallets innehåll av nedbrytbart kol [kg/ton]. T = Temperatur
[°C]. k = Nedbrytningskonstant = In(2)/halveringstid [1/a]. a = Tid i är [a].

Detta samband har blivit spritt och används ofta, med eller utan modifiering, vid
uppskattning av gasbildning i avfallsupplag. Sambandet kommenteras kort i bilaga 6
där även alternativa sätt att skatta gasbildningspotentialen diskuteras. Utgår man frän
"typiska" svenska förhållanden erhåller man med Tabasaran's samband en total gas produktion om runt 200 m3 per ton hushållsavfall under den "stabila metanbildningsfasen". Inledningen av denna fas kan avläsas som stigande pH-värden i lakvatt net samtidigt som BS5/COD > 0.4 /Ehrig 1986/, enligt en äldre uppfattning ansågs
BS5/COD --- 0.1 markera en övergång till "stabil metanbildning", men Ehrig drar ur
mer än 80 modellförsök slutsatsen att större delen av metanbildningen (62.4-96.8%)
redan inträffat dä kvoten sjunker till och under 0.1 .
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Gasbildningens fördelning över tiden varierar med graden av reaktionshämning,
vanliga uppskattningar av halveringstiden för substraten är mellan 5 och 10 är vilket
ger k-värden om ca 0.07 till 0.11. Ehrig /1986/ fann kortare halveringstider mellan
2-3.5 är. Gasproduktionens intensitet sätter gränserna för den praktiskt utvinnings bara gasmängden. En längt utdragen gasbildning av låg intensitet ökar sannolikt
diffusionsförlustemas del av den totala gasproduktionen, samtidigt ökar även risken
för inläckage av luft med försämrad gaskvalitet som konsekvens. I ett avfallsupplag
utan speciella tätnings- eller påskyndningsåtgärder kan man normalt räkna med att
kunna utvinna 10-40 % av bildad gas beroende pä utsugningssätt, den högre nivån
näs till kostnad av luftinläckage och försämrad gaskvalitet /Doedens 1985b/.
Beräknad gasbildning per är och ton avfall under den "stabila metanbildningsfasen"
och dess beroende av nedbrytningskonstanten visas i figur 14, där den horisontella
skalan ayser antal är efter det att avfallet nätt "stabil metanbildningsfas".
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Figur 14. Schematisk framställning av ärlig gasproduktion per ton avfall med olika hastighetskon stanter.

3.2.2 Omvandling av gas.
Ett nyligen ayslutat, täckt och revegeterat upplag, består av två skilda zoner ur
gasbildningsperspektiv. Dels det upplagda avfallet och en sträcka nedströms detta
där anaerob nedbrytning resulterar i bildning av metan och koldioxid, dels täckskiktet där ingen netto gasproduktion äger rum.
I ett mineraljordtäcke med vegetation är metanbildningen försumbar. Förbruk ning av syrgas och produktion av koldioxid är den gasomvandlingsprocess som
dominerar. Detta styrs i huvudsak av rötternas aktivitet, dels genom rötternas egen
respiration, dels beroende på de mikroorganismer som bla a livnär sig pä avdöda

62
rötter. Koldioxidproduktionen i en rotzon i en genomsnittlig naturlig jord varierar
mellan 0.2-0.6 mgm-3s-1 /Koorevaar 1983/. En typisk gasprofil under en yta med
respirerande vegetation har därför en konstant kvävgashalt (atmosfärisk), men en
gradvis sänkning av syrgashalten pä sträckan ned till rotzonens slut. Under rotzonen
förändras gassammansättningen obetydligt. Samtidigt som syrgashalten avklingar
tilltar koldioxidhalten så att summan av syre och koldioxid i stort sett motsvarar
syrets andel i atmosfären. De flesta växtrötter hämmas av koldioxidhalter högre än
5-10 %1 och syre diffunderar kontinuerligt ned i jordprofilen frän atmosfären var för koldioxidhalten sällan överstiger 2-3 % i en jordprofil.
Som täckskikt pä ett upplag får jordprofilen motta koldioxid och metan som
strömmar upp ur upplaget och en god ventilation av jorden ned till rotzonens undre
gräns är nödvändig för växternas överlevnad. Man kan fä en grov uppfattning om
gasproduktionen i ett upplag genom att betrakta vegetationen, ju mer gas som
tränger upp desto ytligare är växternas rotsystem.
Upplagsgasen oxideras vid passage genom täckskiktet så att metan övergår till
koldioxid och syre förbrukas:
CH4 +202 --> CO2 + 2 H20
Enligt en skattning av Hoeks /1983/ kan 5-25 m3 CH4 oxideras per m2 upplagsyta
och är. Försök med oxidering av metan i kompostfilter har gett upp till 1.25 1 CH4
per liter kompost och dag /Mennerich 1986/. Försöket utfördes vid 30 °C och kom posten hölls väl fuktad. Vid samma undersökning konstaterades att metan via bio logisk oxidation till metanol kan utnyttjas som kolkälla vid denitrifiering:
6 NO3- + 5 CH3OH -÷ 3 N2 + 5 CO2+ 7 H20 CH4 + 6 OHVid de inledande försök som bedrivits har dock relativt låg konverteringstakt
konstaterats, mellan 16-29 mg N/1 och dygn.
Om summan av koldioxid och syre i täckskikt och jordar intill avfallsupplag av viker från syrets andel av atmosfärisk luft kan det indikera metanbildning i av fallsupplaget, även om ingen metan detekteras (om rötgasen innehåller lika mycket
metan som koldioxid uppstår ingen avvikelse, om metan dominerar blir summan
mindre och vice versa om det fmns mer koldioxid än metan i rötgasen).
I zoner med starkare biogaspäverkan kan oxidationen noteras som en lägre
CH4/CO2-kvot i täckskiktet än i det underliggande upplaget.
A andra sidan kan en viss sänkning av koldioxidhalten i täckskiktet ske genom
lösning till kolsyra och bikarbonat i infiltrerande vatten, detta kommenteras ytter ligare i aysnitt 3.1.
1 som jämförelse: medvetslöshet inträder vid 8-10 % CO2 i luft för människor

G3
I upplagt avfall där stabil metanbildning förekommer är den dominerande gasomvandlingen reduktionen av koldioxid med vätgas som elektrondonator:

4 H2 + CO2 —> 2 H20 + CH4.
Ungefär en tredjedel av metanbildningen sker ur vätgas och koldioxid /Gujer
1983/. Vätgasen bildas genom fermentation och "anaerob oxidation" av aminosyror,
socker, fettsyror och deras nedbrytningsprodukter.

3.3. Gastransport ut ur och in i upplag.
Producerad gas lämnar upplag genom konvektion och diffusion i gasfas och
genom lösning i lakvattten. Atmosfäriska gaser tränger in i upplag pä motsvarande
sätt.
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Figur 15. Principskiss över gasens spridning frän upplaget, konvektivt i huvudsak uppät, diffusion
sker i alla riktningar.

3.3.1 Gastransport i vatten.
Alla permanenta gaser har en viss löslighet i vatten, beroende pä temperatur,
tryck och molekylslag, vissa gaser reagerar dessutom med vatten och bildar olika
komplex. Inkommande till upplaget med infiltrerande nederbörd kommer luftgaser
som syrgas, kvävgas och argon, ut ur upplaget med lakvattnet transporteras rötgaser
som metan, vätgas och koldioxid.
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Gasers löslighet i vatten är proportionellt till deras partialtryck:
PG = xG * KGH

(Henry 1803)

Uttrycket ovan, Henrys lag, anger ett linjärt förhållande mellan gasens partialtryck, PG, och dess löslighet (vid en given temperatur och förutsatt att ingen kemisk
reaktion inträffar mellan gas och lösningsmedel). Ovan är lösligheten uttryckt som
gasens molbråk i lösningen, xG, och proportionalitetskonstanten, KGH, har därför
storheten tryck. Med den förenklingen att antalet mol löst gas är försumbart
jämfört med antalet mol vatten kan antalet mol löst gas per liter vatten skrivas som:
TIG = PG • (1000 g/18.02 g/mol) / KGH
En mol gas motsvarar ungefär 22.4 liter gas vid 0°C och 1 atmosfärs tryck
(101,325 kPa), vid 25 °C och samma tryck motsvarar en mol ungefär 24.5 liter.
Tabell 18. Henrys konstant för några gaser vid 25 °C och rent vatten*
CO2
CH4
H2
N2
02

[Pa /xG]
1.67 • 10 8
4.19 • 10 9
7.12 • 10 9
8.68 . 10 9
4.40 • 10 9

[mmHg/x0]
1.25 • 10 6
3.14 • 10 7
5.34 • 10 7
6.51 • 10 7
3.30 . 10 7

* Omräknat frän Atkins /1983/ ( utom metan, fel värde anges i Atkins /19831).
Henrys lag är ett jämviktssamband, genom molekylär diffusion vandrar gaspar tiklar in i vattnet tills mättnad uppnäs. I system med intensiva massflöden kan till gänglig gränsyta mellan gas och vätska vara begränsande och jämvikt uppnäs inte.
Med de uppehållstider och temperaturer som är aktuella kan man förmoda att denna
effekt är relativt försumbar i upplag. Däremot kan man inte försumma effekten av
andra lösta ämnen som både kan begränsa och öka gaslösligheterna, särskilt
elektrolyter sänker gaslösligheten.
I tabell 19 redovisas löslighetsdata för några gaser som är vanliga i avfalls upplag. Lösligheten är bestämd vid jämvikt mellan den rena gasen vid en atmosfärs
tryck och rent vatten. Lösligheten är angiven som löst gasvolym (omräknat till 0 °C
och 1 atm totaltryck) i procent av vattenvolymen.
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Tabell 19. Vattenlöslighet för några gaser vid olika temperaturer /CRC 1982/.
Molvikt [g/mol]

Ar
CH4
CO
CO2
H2

H2S
N2

NH3
02

39.948
16.04
28.01
44.01
2.0158
34.08
28.0134
17.03
31.9988

Densitet*

Vol %

1.784
5.6
0.717****
8.99
1.250
3.5
1.977
171.3
0.0899
2.14
1.539
437
1.2506
2.33
0.7710
118 320
1.429
4.89

°C

0
**
0
0
0
0
0
0
0

Vol %

°C

3.01
50
5.4*** 2
2.32
20
28.55
60
1.89
50
186
40
1.42
40
9740
100
2.46
50

* Densitet i g/1 vid 0 °C och 1 atmosfärs tryck. ** /Gandolla 1980/, temperatur ej angiven. ***
/Alfax 1984/. **** CRC /1982/ anger (felaktigt) 0.5547.

överslagsmässigt kan för transporterna av gas i vattenfas skattas ett "takvärde".
För intransporten antas en infiltration om 1 m per är, vattnet har temperaturen 0
°C, vattnet är absolut rent, samt att lösligheten för de olika gaserna varierar linjärt
med deras partialtryck. Vi erhåller dä en intransport om ca 0.0005 m3 Ar, 0.02 m3
N2 och 0.01 m3 02 per är och m2 upplagsytal. För uttransporten ges med mot svar ande antaganden (50 % metan & 50 % koldioxid i produktgasen) en uttransport om
0.378 m3 koldioxid och 0.015 m3 metan2. I aktuellt fall kan sannolikt alla ovan upp räknade gastransporter avfärdas som försumbara, möjligen med undantag för
transporten av koldioxid. Man kan notera att framförallt ammoniak men även
svavelväte har en stark affinitet för vatten och troligen transporteras med vatten i
stor utsträckning.
Koldioxid kan även lösas komplexbundet till vatten och olika species kan uppstå
genom protolys 3 ( HCO3- och C032-). Fördelningen mellan olika species beror av
pH. Vid neutrala pH föreligger merparten av löst koldioxid som vätekarbonat (bi karbonat) HCO3-. Totalhalten koldioxid som transporteras med lakvatten varierar
stort mellan olika upplag och tidpunkter, beräknat utifrån "typiska" halter pä total
alkalinitet /Lee 86/ och med förutsättningen att all alkalinitet består av HCO 3-, blir
denna uttransport av koldioxid ca 0.2 - 4.5 m3 CO2! m3 lakvatten, omräknat till gas
i standardtillståndet.

1 Beräknat ur löslighetsvärdena vid 0°C i tabell 19.
2 Berälcnats med Henrys lag,
konstantvärden för 25°C ur tabell 18.
3 Gäller även svavelväte och ammoniak.
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3.3.2 Konvektiv transport (strömning):

Den konvektiva transporten till/från upplag beror av tryckskillnader mellan
upplag och omgivning. Dessa tryckskillnader kan uppstå pä flera sätt, dels kan gas
bildas eller förbrukas i upplaget, dels kan tryckförändringar i atmosfären skapa
gradienter. Ojämn temperaturutbredning och vind är andra faktorer som kan inducera tryckgradienter.
Konvektionen sker endera laminärt eller turbulent, laminär strömning innebär
en ordnad transport i skikt med ett långsamt utbyte av partiklar mellan strömnings skikt, medan turbulent strömning innebär en mera oordnad rörelse med kraftig om blandning (utbyte av "partikelpaket" mellan olika delar av flödet).
För inkompressibla medier gäller att ett Reynolds tal om 1-10 anger en övre
gräns för laminär strömning i porösa medier /Todd 1959/ (motsvarande värde i
rörledningar brukar anges till ca 2000). Reynolds tal definieras som:
NR = (p •V • D)/ri. Med p = mediets densitet [kg m-3], V = specifikt flöde [m3 m-2 s-1],
D = karakteristiskt längdmått, t ex medelkomliameter, i = mediets dynamiska viskositet [Pa s].
För exemplet metan, som har den dynamiska viskositeten ri = 10.2 .10-6 Pa s,
densiteten 0.72 kg m-3 och med en antagen medelkomdiameter D = 0.5 mm, samt
med förutsättningen att V = 0.01 m3m-2s-1 (dvs en hög hastighet) får vi att Reynolds
tal blir — 0.35, dvs en bit in pä "laminära sidan", vi kan utgå från att den konvektiva
transporten i täckskikt vanligen sker laminärt. Däremot är flödet i lågkomprimerat
avfall sannolikt inte rent laminärt vid motsvarande hastigheter (större D). För att
sambandet ovan ska gälla krävs inkompressibilitet, förvisso är metan
kompressibelt, men vid låga tryckgradienter som är aktuella i upplag (vanligen <10
mbar/m 10 cm vp/m ,---11(Pa/m) kan kompressibiliteten försummas. Totala
tryckuppbyggnaden i upplag är normalt mindre än 2 kPa /LAGA 1983/, men om
man har täta skikt som avgränsar upplaget, t ex i form av biohud, slam eller lera kan
högre tryck uppstå. Som exempel har mer än 37.5 kPa övertryck uppmätts i ett
upplag i Wisconsin som bl a mottog mycket fiberslam och där övertäckningen
gjordes med lera /Stecker 1983/. Säsongsvis kan man vänta vissa variationer t ex
kan man vid perioder med väl utbildad tjäle påträffa förhöjda tryck i upplag.
För laminär konvektion gäller Darcy's uttryck:
F = - Kap/ax

(Darcy 1856)

i vilket flödet per ytenhet [m3.m -Is-1] = F, varierar linjärt med en
permeabilitetskonstant (K) och tryckgradienten (ap/ax). Tryckgradienten uttrycks
som tryckförändring per sträcka och kan t ex ha dimensionen [Pa-m- 1], i detta fall
uttrycks K som [m2.Pa-l.s-1]. Permeabiliteten, eller konduktiviteten som den även
kallas, varierar med porvolym, porgeometri och det flödande materialets viskositet
och densitet. överslagsmässigt kan man anta att gaspermeabiliteten för ett helt torrt
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material är ca 50 ggr störrel än vattenpermeabiliteten i samma material dä det är
helt genomfuktat, förutsatt att inte porvolym och geometri ändras mellan de olika
tillstånden. För de fiesta material är detta naturligtvis osant eftersom svällning kan
uppstå vid fuktning och sprickbildning kan uppträda vid torkning.

Permeabilitetskonstanten anges ofta med dimensionen m/s, detta innebär att
tryckgradienten har uttryckts som meter vattenpelare per meter, vilket är vanligt av
traditionsskäl. För att skilja koefficienterna ät kan vi kalla denna koefficient k
medan koefficienten uttryckt i dimensionen m2-Pa-1.s-1 kan kallas K. Förhållandet
dem emellan är:
k = prtK 1000 kg,/m33.81 m/s2K
dvs k =10-5-10-6 motsvarar K = 10-9-10-10. Vidare används i det följande index'
för vätska (vatten) och g för gas. Ofta anges den "inneboende" konduktivitetskon stamen för olika material ( eng. "intrinsic" permeability). Vi kan kalla den Ki, för hållandet mellan K och Ki är:
K=K1i1 = K1 -1.0 -10-3 Pas
Ki har dimensionen m2 och är enbart en funktion av materialets porositet,
porernas form och deras storleksfördelning.
Porositeten, n, kan beräknas ur torrdensitet och kompaktdensitet:
n = (kompaktdensitet - torrdensitet) / kompaktdensitet
Torrdensitet är det som vanligen anges som ett (torrt) materials "densitet" och
innefattar summan av porernas och det fasta materialets massa per volym, medan n
är porernas andel av den totala volymen. Kompaktdensiteten anger det fasta mater ialets densitet. Gaspermeabiliteten varierar med porernas vattenfyllnadsgrad, om
man vill skatta permeabilitetskonstanten för en viss gas (eller gasblandning) i ett
material mäste den därför viktas med vattenmättnaden, utgår man frän ett Ki-värde
har man:
Kf(jord, gas, vattenmättnad) = KiI Tlg• (n - nvattenfylld) I n
Detta förenklade samband ger bara ett riktvärde eftersom vatten och gas inte
fördelas lika i olika porer, t ex är en del av porvattnet i princip stationärt adsorb erat, "kapillärt", i delar av matrisen där det fasta materialet har en stor yta per
volym. Vanligen antas att gasen till större delen utfyller den porvolym som kan
tömmas genom fri dränering, dvs de grövre porerna (>0.1 mm), men i upplags miljön kompliceras detta genom gasproduktionen som gynnas av vattenmättnad.
Därför sker antagligen en stor del av gastransporten i upplag i flera steg - först en
1 Viskositeten (r1) för vatten är 1 mPas vid 20°C, för luft är ri =17.1 µPas vid 0°C och för en
blandning med 50 % koldioxid och 50 % metan är ri ca 13.2 µPas /Farquhar 1982/.
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kortare sträcka genom i relativt vattenmättade mikroporer (< 0.03 mm), sedan
längre sträckor i grövre porer.
Som ayslutning på detta allmänna resonemang om penneabilitetskonstanter kan
det vara pä sin plats att notera att dessa anges som om permeabiliteten vore en iso trop egenskap - dvs lika i alla riktningar Detta är inte alls sant, rötter, utlalalings horisonter, inlagring i skikt mm gör att den horisontella permeabiliteten ofta
avviker från den vertikala. Oftast är det den horisontella permeabiliteten som man
har mätt (t ex vid grundvattenundersökningar) och den kan typiskt vara i storleks ordningen 5 ggr den vertikala för vanliga jordprofiler. När man sedan kombinerar
jord och avfall i den typiska "sandwich"-konstruktion som ett upplag är (och dess utom har en horisontell densitetsskilaning på avfallet genom kompaktering som inte
verkar genom hela pallhöjden), får man kraftiga avvikelser mellan gasrörligheten i
horisontalplanet och vertikalplanet, som exempel har i ett fall en nästan 40 ggr
högre gaspermeabilitet uppmätts i horisontalled jämfört med vertikalled / Lu 1981/.
Permeabilitet i jord:
Overslagsmässigt är jordars fältkapacitet (fukthållande förmåga) ca 50-80% av
den totala porvolymen ( I Wiklander /1976/ presenteras exempel mellan 42-86 %),
dvs i en fuktmättad och väldränerad jord är 20-50% av porvolymen gasfylld. Total
porositet i ytjordar varierar i stort med struktur och fuktmättnad mellan 0.3 och
0.6, lerjordar och organiska jordar kan ha ännu högre porositet /Koorevar 1983/.
Som exempel kan odlingsjordar med 50 % total porositet ha 10-20% luftfylld
porvolym under "goda växtbetingelser"/Wiklander 1976/ (dvs 30-40% vattenfylld
porvolym), medan ett längre regn tillfälligt kan ge nästan helt vattenfyllda porer.
Ett tunt vattenmättat skikt av en jordprofil är tillräckligt för att gaskonvektionen
mellan atmosfär och jord ska förhindras.
Vattenmättade permeabilitetskonstanter varierar mellan k1=10-1-10-11 [m/s]
från grus till tät moränlera /Lagerkvist 1986/. Motsvarande K1-värden blir Ki=10840-18 [m2]. Som typiskt exempel på Ki för en sandjord anges av Farquhar /1982/
värdet 9.340-13, dvs Kg = 8.510-8, för en blandning med 50 % metan och 50 %
koldioxid i den helt torra jorden.Typiska täckskilctsjordar ligger mellan finsand och
siltig morän vilket ungefär motsvarar K1=10-12-10-15 [m2]. Ett rimligt årsmedel värde för gasfylld porvolym skulle kunna vara 30 % i en väldränerad jord. Kg kan
dä beräknas som:
Kg = 0.3.K / Tg [m2. pa-1.s-1]
Den dynamiska viskositeten, Ttg för luft är ca 1.3 ggr rötgasens, som överslags värde för rötgas kan r = 13.2 µPa s utnyttjas /Farquhar 1982/. Detta skulle ge ett
typiskt variationsintervall om 2.3.10-8 - 2.3.10 -11 för Krötgas och 1.8-10-8 1.8.10-11 för Kluft.
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Tabell 20. Beräknade medel-permeabilitetskonstanter för några jordmaterial.

Sand med 10 % Bentonit
Moränlera
Lera
Lerig morän
Siltig morän
Mellan - fin silt
Sandig morän
Grov silt
Grusig morän
Finsand
Mellansand
Grovsand
Fint grus

-logKi*
16-18
16-18
15-17
15-17
14-16
14-16
13-15
12-14
12-14
11-13
10-12
9-11
8-10

Kg**
2.3-10-13
2.3.10-13
2.3-10-12
2.3.10-12
2.340-11
2.310-11
2.3.10-10
2,3102.3•102.3.10-8
2.3•102.3.10-6
2.3.10-5

* Beräknat ur värden frän /SNV 1983/ & Talme/1975/. **Beräknade ur Ki-medel och med 30 %
gasfyllnad i porerna, g = rötgas med 50 % metan & 50 % koldioxid.

Permeabilitet i avfall:
För avfall är bilden mera komplicerad, nyligen upplagt hushållsavfall (ca 65 %
TS) och liknande avfall kan med måttlig komprimering ha densiteter runt 0.2-0.4
ton/m3, och med ännu större lokala variationer. Porositeten kan pä motsvarande
sätt variera inom vida gränser, uppskattningsvis frän 60-80 % i det nyupplagda,
måttligt komprimerade avfallet, ned emot 30-50% i det äldre och delvis nedbrutna
avfallet.
Nedbrytning av organiska material och självsättning ger med tiden sättningar på
runt 30 % vilket till större delen motsvaras av porositetsförlust. Detta leder till
konsoliderade densiteter i storleksordningen 0.3 - 0.6 räknat pä ursprungligt avfall
och 10 % högre med beaktande av vattenupptag till totalt ca 45 % som kan ansättas
som avfalls "fältkapacitet" i upplag. Malt avfall när högre densiteter upp emot 1,0
räknat pä våtvikt och 0.6 räknat pä torr densitet /Franzius 1977/. Dessa värden kan
ge en övre och undre skattning av avfallets porositet och täthet, man bör dock
komma ihåg att lokala variationer (t ex kanalbildning eller plastbarriärer) kan ge
starkt varierande permeabiliteter oaysett genomsnittlig porositet.

Det finns fä rapporterade permeabilitetsmätningar pä avfall, figur 16 demon strerar ett semi-logaritmiskt förhållande mellan avfallets densitet och mättad hyd raulisk konduktivitet ( k1). Som framgår av figuren varierar uppmätt k1 rätt symmetriskt mellan ca 4.10-6 - 7•10-4 m/s inom det studerade densitetsintervallet.
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Figur 16. Mättad hydraulisk konduktivitet i malt hushållsavfall som funktion av dess densitet
/Franzius 1977/ ur/Wigdel 1982/.

Farquhar /1982/ beräknar gaskonvektion i avfall med ett K1-värde om 240-11
m2, avfallet skulle alltså kunna jämföras med sand. Mättad hydraulisk konduktivitet
uppmätt i siktad kompost rapporteras av Rasmuson /1978/ uppgå till k1 = ca 10-6
m/s. Rasmuson noterar att porositetsfördelningen i komposten är snarlik den hos
torv, han beräknar permeabilitetskonstanter utifrån porositet och porstorleksfördelning till k1 = 6.7310-2 - 7.78-10-2 m/s vilket han finner trovärdigare än den
uppmätta konduktiviteten. Ham /1979/ anger uppmätt kg mellan 10-5-10-6 m/s i
"komprimerat" avfall, han fann att variationen berodde mest på avfallets fukthalt.
Egna observationer på gaspermeabiliteten i fuktmättad och finmald KF (materester
och papper) indikerar en nivå om Kg 10-8.
I ett relativt torrt, inhomogent och lägkomprimerat upplag som är rätt vanligt i
Sverige kan man vänta sig högre permeabiliteter än de av Ham rapporterade. Den
totala variationen är förmodligen frän Kg=10-3 - 10-13 och ännu lägre i vissa skikt.
Utgående frän ovan redovisade penneabilitetsvärden och en antagen gasfylld
porandel om 30 % erhålls de permeabilitetskonstanter som redovisas i tabell 21. Ett
"typiskt" variationsintervall kan vara K g = 10-5 - 10-9 m2-13a-1-s-1 i svenskt upp lagt avfall. Man kan vid jämförelse med jordpermeabilitetema ovan konstatera att
dessa för de vanligaste täckskiktsmaterialen kommer att vara lägre än för avfallet,
dvs täckskikten bör vara flödesbegränsande.
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Tabell 21. Beräknade medel-permeabilitetskonstanter i några avfallsmaterial.

Material
Komprimerat avfall
Siktad kompost
Fuktmättad KF
Malt avfall
Siktad kompost ***

Källa
Ham 1979
Rasmuson 1978
Författaren
Franzius 1977
Rasmuson 1978

7.34045
10-13
10-13
2.6.1040
3.8-10-9

Kg*
10-10
2.3.10-9
1.3.10-8
5.9.10-6
8.5.10-5

Ka**
7.6.10-11
1.8•1O1.0-10-8
4.610-6
6.6.10-5

*Beräknade ur Ki-medel och med 30 % gasfyllnad i porerna, g = rötgas med 50 % metan & 50 %
koldioxid. ** Som *, a = luft. *** Beräknat värde.

Ett överslag beträffade den konvektiva transporten i upplag kan göras; vid en an tagen tryckgradient om 1 kPa/m (10 cm vattenpelare per meter) erhålles ett rötgas flöde om 2.3.10-8 - 2.3.10-5 m3/m2, s genom typiska täckskilctsmaterial. Räknat
per m2 och dygn skulle den konvektiva gastransporten genom ett en meter tjockt
täckskikt vara i storleksordningen 2.10-3 - 2 m3 och pä årsbasis .7 -725 m3. Luft transporterna blir med samma gradient något lägre. I upplagt avfall skulle samma
tryckgradient ge upphov till konvektiva transporter i intervallet 10-6 - 10-2
m3/m2,s, eller i intervallet .09 - 864 m3/m2, dygn, eller 32 - 315 000 m3/m2, är.
Vid en luftfylld porositet om 30 % motsvarar dessa flöden gashastigheter om 7 mm
- 7 m1 dygn i täckskikt och 0.3 m - 2900 m/dygn i avfall. Detta kan jämföras med
uppmätta gasförluster (orsakade av konvektion och diffusion) enligt LAGA /1983/
har gasemissioner pä mellan 0.75 och 2 m3/dygn och kvadratmeter upplagsyta
observerats, men man varnar för att betrakta detta som ett generellt giltigt intervall.
*0- Gasfliide

"*" Gashastigheter
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Figur 17. Gasflöden och gashastigheter i olika material vid 1 kPa /m tryck gradient och med 30 %
av totalvolymen gasfylld.
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Andra situationer dä mera betydande tryckgradienter - och konvektiv transport kan uppkomma, är dä kraftig vind räder eller dä upplaget värms upp ojämt av sol strålning eller genom fördröjd respons till atmosfäriska tryckändringar. Tryckskillnader pä 17.5 cm vattenpelare (1.75 kPa) har uppmätts mellan upplag och
omgivning till följd av upplags tröga respons på atmosfäriska tryckförändringar
/McBean 1980/. Dessa effekter påverkar konvektionen, beroende pä täckskiktets
uppbyggnad, ned till ett par meters djup (se figur 17).

3.3.3 Diffusiv transport.
Den diffusiva transporten kan formuleras pä liknande sätt som den konvektiva :
= - Di • aCi/dx

(Fick 1855)

För ämnet i över sträckan x vid temperaturen T.
Flödet av ämne i per flödesarea, Fi, beror pä koncentrationsgradient, aCi/ax,
temperatur, molekylslag och flödesareans geometri. De senare faktorerna påverkar
diffusionskonstantens, D's, värde. D uttrycks vanligen i dimensionen [m2/s] , C är
något koncentrationsmått, t ex volymandel, molbråk, g/m3 osv vilket bestämmer
dimensionen på F. Ficks lag i denna enkla form förutsätter bl a pä samma sätt som
Darcy's lag i föregående avsnitt ett isotropt medium 1.
I ett flerfassystem som ett upplag mäste man ta hänsyn till den verkliga "gasytan"
Ag i ett tvärsnitt dä gasdiffusionen ska bestämmas. Den del av porvolymen som är
potentiellt tillgänglig för gasdiffusion, ng, är totala porositeten (n) minskat med den
vattenfyllda porvolymen, detta pä grund av att diffusionen är en faktor 10 000 lägre
vattenfas, porernas geometri är en annan viktig faktor.
För att bestämma Di för en gas i ett givet (poröst) material utgår man vanligen
frän ämnets (binära) diffusionskoefficient2 i luft D'i och reducerar denna med en
faktor som beror pä det porösa mediets egenskaper. Som överslagsvärde kan man
ansätta att D° = 2 • 10-5 [m2/s] vid standardtillstånd (0°C och 101.325 kPa) för alla
aktuella gaser utom för vätgas som har ett fyra gånger större värde. Temperaturkorrigeringar för D° kan göras enligt:
D° = (D°)273 K • (T/273)1.75

med T = °Kelvin

För en bestämd geometri, t ex en cylinder, kan man lätt beräkna hur diffusions längd och diffusionsrikningar begränsas, men i mera komplexa material som t ex
För den vill tränga djupare in i fenomenet diffusion rekommenderas J Crank's "The Mathematics
of Diffusion", Oxford University Press 1975, ISBN 0-19-853411-6.
2 Se bilaga 7.
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jord, där dessutom hänsyn mäste tas till en vattenfas som utgör ett föränderligt
hinder för gasrörelser, blir beräkningsmödan stor utan att motsvarande ökning näs
beträffande beräkningens precision.
Därför fastställer man diffusionskonstanten för varje material för sig genom
mätning3, eller man beräknar den överslagsmässigt frän andra materialparametrar.
Det andra alternativet ska presenteras närmare här, t ex har sambandet nedan an vänts för att uppskatta gasflöden i jord:
pi

C•

D._ ,

Di/D'i = 0.66 • ng

{State 1965}

Fi = transport per tid, t ex [m3m-2s4], Ci = Volymandel av biogaskomponent
(egentligen är detta Ci koncentrationsskillnaden som förenklats genom att man järn för med atmosfärsinnehållet som är satt = 0), Di = Diffusivitetskonstant för en gas i
jord [m2/s], D'i = diffusivitetskonstant för gasen i luft, L = jordskiktets tjocklek
[m], ng = jordens volymandel (torra) porer.
I State's samband får alltså porernas geometriska begränsningar av diffusionen
helt enkelt representeras av faktorn 0.66. Ett annat exempel pä en linjär korrektionsterm är 0.5 som används i Koorevar /1983/. Man kan i litteraturen finna linjära
korrektionstermer som pendlar kring dessa värden.
Ett annat sätt att ta hänsyn till geometrin är att korrigera ng exponentiellt, t ex
fann Currie /1970/ att D/D° = n3/2 för en helt torr sand och D/D° = (ng/n)4 • n3/2
för en vät sand. Lai /1976/ fann att D/D° var högre än ng5/3 för ett antal jordar
testade i lab, men lägre i fält (dvs högre exponent) För material med låg gasfylld
porositet ger Curries samband pä formen:
D/D° = b • nil'
ofta en god approximation, faktorn b varierar vanligen mellan 0.5 och 1 och
beror av m som vanligen varierar mellan 1 och 2. I några exempel redovisade i
Campbell /1985/ varierar kvoten b/m ungefär mellan 0.35 och 0.75.
Har man väl bestämt sig för en metod att uppskatta (eller mäta) D kan man över föra resultatet från en gas till en annan t ex:
(D°)c02 (D/D0)02= (D) CO2

/Currie 1970/

3 I /Lai 1976/ beskrivs en enkel metod för mätning av difusionskonstanter in situ.
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Tabell 22. Exempel pä uppmätta/beräknade diffusionskonstanter i olika material.

Källa
Farquhar 1982
Farquhar 1982
Lai 1976
Lai 1976

Porositet (ng) Gas
Material
Sandjord
0.35
Metan
Metan
Lerig sand
0.25
Sandig lerjord* 0.14-0.3 Alla
Lerig, siltig sand*0.15-0.4 Alla

D [m2/s]
6.6.10-6
4.6.10-6
0.02-0.08.D°
0.03••0.32•D°

*Uppmätt i fält ** Uppmätt på siktade, torkade och packade jordar, 55-69 vikt-% sand.

Om man antar att vi har ett en meter tjockt täckskikt med gasfylld porositet 0.3
och en koncentrationsgradient om 0.5/m (volymandel eller molbråk),och ansätter
D° = 2 • 10-5 [m2/s] skulle vi med Slates samband få D = 3.96. 10-6 och F = 1.98.
10-6 [m/s] , dvs 17 cm/dygn4. Dessa förhållanden kan approximera diffusionen av
koldioxid och metan ur avfallsupplag, på årsbasis skulle således drygt 60 m3 av båda
dessa gaser kunna diffundera ut ur upplaget per m2 upplagsyta. Om man vänder på
det skulle det krävas en gasproduktion om 120 m3/m2 upplagsyta och är för att en
gassammansättning om 50 % av vardera koldioxid och metan skulle kunne vidrnakt hållas under täckskiktet.

4 Diffusionshastigheter i ostörda sedimentjordar pä mellan 7-20 cm/dygn i vertikalled och mellan 743 cm/dygn i horisontelled har enligt /Logo 1983/ observerats vid amerikanska studier.
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3.4. Beskrivning av de undersökta upplagen.
Upplagen är belägna vid Bredviksberget, ca 7 km norr om ojebyn i Piteå
kommun. Det första upplaget böjade användas i mindre omfattning under 50-talet.
en volym om ca
1965 innehöll upplaget ca 8000 m3. Det ayslutades 1977 och hade då
beräkningar
i bi 210 000 m3, en yta om ca 4.7 ha och ett medeldjup om ca 4.5 m (se
18,
i
figur
visas
laga 9). Denna del av Bredviksbergsupplagen, vars mittsektion
torde innehålla mindre än 0.1 Mton avfall.
32
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Figur 18. En sektion genom Bredviksbergets ayslutade upplag.

Den nu "aktiva" upplagsdelen togs i drift pä hösten 1977 och har en
plan som indelas i tre etapper:

utbyggnads -

Etapp 1 1977-82, volym 200 000 m3
Etapp 2 1982-87, volym 250 000 m3
Etapp 3 1987-92, volym 300 000 m3
och innehålla ca en miljon
Efter etapp 3 kommer upplaget att vara ca 15 ha stort
hammarkvam före
kubikmeter avfall. Under perioden 1983-84 maldes avfallet i en
rivningsvirke.
uppläggning. Kvarnen används idag bl a för uppflisning av
det finns
Dominerande avfallsinslag vid Bredviksbergsupplaget är hushållsavfall,
emellertid endast volymangivelser för tillfört material, avfallssammansättningen
där angivna mängderna är
baserad pä avfallens härkomst visas i tabell 23. Av de osäkra, procenttalen är
särskilt hushållsavfall, grovavfall och byggavfall delvis
avrundade till närmaste hela procenttal.
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Tabell 23. Avfall tillfört Bredviksbergets avfallsupplag.

Hushållsavfall***
Grovavfall
Handels och kontorsavfall
Plastavfall****
Gatu- och parkavfall
Byggavfall
Slam*****
Slakteriavfall
Riskavfall frän sjukhus
A sbe sthaltiga material
SUMMA

1976*
m3
%
85 000 65
8 000
1 500
3 000
28 000
5 000

1985**
m3
%
102 000
43
70 000
30
20 000
9
4 400
2
2 600
1
13
30 000
6 300
3
250
0
131
0
0
396

6
1
2
22
4

236 077

130 000 100

101

* /NAB 76/, ** /ögren 1986/, *** Densitet ca 0.1, ****ASEA Plast ***** Från trekammarbrunnar, TS 3-4 %.

Som täckmassor används idag bl a en siltig sand som uttas pä plats. Mängden an vänt täckskiktsmaterial har inte uppskattats. Enligt entreprenadhandlingar frän 1975
/NAB 1975/ förutsägs ett täckmaterialbehov om ca 7.5 % av den komprimerade
avfallsvolymen (det komprimerade avfallet antogs ha ca 40 % av tillfört avfalls
volym). En bandtraktor typ CASE 1150 B används f riför att fördela avfall och täckmaterial i pallarna. Avfallet läggs upp genom tippning frän pallens ände.
I upplagets klimatzon är årsnederbörden ca 450 mm, av detta faller drygt hälften
som snö. Arsmedeltemperaturen är + 2°C rfaesler 1971/. Upplaget är beläget i övre
delen av en naturlig sluttning, hydrologiskt borde större delen av upplaget befmna
sig i en s k infiltrationszon.
Avfall med ticks ki kt

Morin och sediment

La kvattenda m m

Ber trund

Figur 19. Upplagets principiella placering i omgivande topografi.
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Både den äldre, ayslutade, upplagsdelen och den nu drivna upplagsdelen bildar ett
självständiga upplag med sina egna ayskärande diken och lakvattendammar. Båda
upplagen är belägna i sydsluttning.
Insamlat lakvatten pumpas till centralortens reningsverk, ingen aktiv vatten rening bedrivs vid upplaget, men en viss avskiljningseffekt och slambildning upp kommer spontant i diken och lakvattendarnmar.
Vid det ayslutade upplaget kan ärlig lakvattenbildning uppskattas till ca 6000 m3.
Eftersom utlakningen i princip är proportionell mot flödet /Wigdel 1982, Jasper
1985/ kan flödet uppskattas motsvara en transport av runt 5 20 ton COD/år som
lämnar det ayslutade upplaget med lakvatten, se beräkningar i bilaga 10. För det nu
drivna upplaget har ingen uppskattning gjorts, förorenings- och lakvattentransponen torde dock aysevärt överstiga det ayslutade upplagets.
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3.5. Mätpunkter.
3.5.1 Placering av mätpunkter.
Pä den äldre, ayslutade, upplagsdelen har 15 mätpunkter fördelats över en yta om
knappt ett ha enligt figur 20. Provytan ligger i upplagets "nedströmsända" ovanför
lakvattendamm. Mätområdet täcker in upplagets olika höjder, frän släntens botten
till upplagets krön. I mätområdets centrala delar är vegetationen dåligt marktäck ande, vilket kan tas för in indikation pä gaspåverkan. I figur 21 visas upplagets topo grafi med sektioner genom mätpunkter.
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Figur 20. Mätpunkternas relativa orientering vid det gamla avfallsupplaget.

Mätpunkterna 1,2,3,4,7,&10 befinner sig pä upplagets "hjässa", övriga prov punkter är alla belägna i slänter, provpunkt 2 i "östra" slänten och övriga i "södra"
slänten som vetter ned emot lalcvattendammen. Underliggande mark sluttar nedåt i
sydlig riktning. Provpunkt 15 ligger utanför det egentliga upplaget och representer ar omgivande jordlager nedströms upplaget, provpunkt 6 ligger även den utanför,
eller i periferin av upplaget.
Mellan mätpunkterna 2 och 4 utbreder sig en skålformad grop som i mitten är ca
2 m djup, dess utbredning framgår av figur 9. Vidare kan noteras att vid punkterna
4,5,6, 8 , 9 & 13 är upplagsytan sandig och särskilt vid punkterna 4, 5, 6 & 8 är ytan
till stor del kal och sanden gär djupt ned i upplaget.
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4m
2m
10
........

Om
-2m
-4 m
Sektion punkt 1- 6

-Gm

"". Sektion punkt 2 - 15
-3m
-10 m
Om

Sektion punkt 3 - 10
10 m 20m 30m 40m 50 m 60m 70m 80m 90m 100 m

Figur 21. Sektioner mellan provpunkter. Den horisontella längdskalan visar inte sektionernas inbördes placering, utan bara deras längd. Höjdskalan har sin nollpunkt i punkt 4.

Samtliga provpunkter vid det gamla upplaget har försetts med två provtagnings rör, det ena mynnande ca 0.8 m under upplagsytan, det andra 1.8 m under ytan.
Anläggningen av provpunkterna beskrivs närmare i bilaga 11.
Provpunkten i det nu drivna upplaget är placerad pä krönet av upplagets söder sluttning , dvs i upplagets "nedströmsände", ovan lakvattendamm. Den är utförd av
avdelningen för Geoteknik, LuTH, med s.k. ODEX-borrning. Den utnyttjade prov tagningsnivän mynnar 9 m under upplagsytan. Upplaget har vid denna punkt en fyll nadshöjd om ca 14 m.

5.2 Provtagning
De mätvärden som redovisas här härrör frän prov som uttogs 28/8 -86 och 17/2 87. Vid det första tillfället var det relativt varmt och soligt och i det närmaste vind stilla pä platsen. Klimatstationen vid Luleå flygplats noterade 28/8-86 temperaturen
11.8 °C kl 12.00 och vindhastigheten 15 km/h med vind frän nordost /F21 1986/.
Även vid det andra provtagningstillfället rådde soligt väder och låga vindhast igheter, temperaturen vid upplaget pendlade mellan -20°C och -12°C pä olika delar
av upplaget under dagen. Provtagningsförfarandet beskrivs närmare i bilaga 12.
Särskilda observationer vid provuttag 860828.
Rör 8a, 10a & 10b, samt 13a var vattenfyllda vilket hindrade provuttag (index a =
nivån 0.8, b = 1.8 m under upplagsytan). Analyserna utfördes 29/8 (Kväve, syre,
metan och koldioxid) och 26/9 (vätgas). Atmosfärstrycket steg dagarna innan provuttaget (figur 22), man kan därför vänta sig att en viss konvektiv transport av luftgaser in i upplaget har inträffat.
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1025
try ck mbar

1020
1015
1010

-V-

Provtagning
1005
Dag
1000
860818 860820 860822 860824 860826 860828 860830 860901

Figur 22. Tryckändringar uppmätta vid Luleå flygplats under de två sista veckorna i Augusti-86.
Angivna tryck är medelvärden för observationerna kl 00.00, 06.00, 12.00 & 18.00 /F21 1986/.

Särskilda observationer vid provuttag 870217.

Rör 10a och 10b var igensatta sä att inget prov kunde tas, punkt 8 och 14 provtogs
ej. Övriga rör kunde relativt lätt rensas genom att några ml sprit sprutades ned i
slangarna (isproppar i de flesta provtagningsslangarna). Snödjupet vid provpunkt erna vid det gamla upplaget var mellan 30 - 55 cm, temperaturen mellan snö och
markyta var mellan -0.5°C och -7°C.
Vid provpunkten pä det nu använda upplaget var snödjupet ca 1 m (drivsnö) och
temperaturen var -1°C mellan snö och upplag. Temperature ma i upplaget var vid
denna punkt 49.9°C pä 10 meters djup, 56.1°C pä 8 meters djup och 63.3°C pä 5.5
meters djup. Denna temperaturprofil var i det närmaste identisk med värden upp mätta sommartid. Två meter ned i de där befintliga provtagningsrören uppmättes ca
55°C.
Snödjupet pä slätmark vid sidan av upplaget var ca 45 cm. Pä en punkt med snö djup 42 cm som legat i skuggan större delen av dagen uppmättes -6°C mellan snö och
mark, snöns övre skikt hade temperaturen -20°C. Vid en provpunkt 100 meter nedströms upplaget uppmättes marktemperaturerna -1.2°C pä 0.5 meters djup och
+0.7°C pä 2 meters djup. Gasanalysema utfördes 870219.
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6. Gasanalyser.
Gasanalysema utfördes vid avdelningen för Kemisk Miljöteknik, Högskolan i
Luleå. Gashaltema är uppmätta med s.k.termisk detektion, det är den äldsta och
kanske den enklaste detektionsprincip som används i gaskromatografi och den mest
användbara för permanentgasanalyser. Den materialegenskap som utnyttjas är
gasernas värmeledningsförmåga. Metoden diskuteras närmare i bilaga 13. Utförande av analys beskrivs i bilaga 14.
I det följande beskrivs kort mätprincipen. Analysen består av två huvudmoment;
separation och detektion. Separationen utförs genom att provet fäs att passera genom
ett system med en stor kontaktyta mellen provet (i gasfas) och en stationär fas
(adsorbent). Genom att olika gaskomponenter samverkar olika med den stationära
fasen erhålls separationen. För permanentgasanalyser används s.k. packade
kolonner, dvs tunna rör som är fyllda med finpartikulärt material som är impreg nerat med den stationära fasen. Provet trycks genom kolonnerna med hjälp av bärgasflödet och gaskomponentema i provet separeras, schematiskt kan ett separerat
prov framställas som i figur 23 nedan.

Gasledning

i:N18

Metan

Syre

Koldioxid

Kvävgas

Bärgas

Figur 23. Schematisk framställning av gassepareration vid gasanalys.

Efter separationen följer detektion genom att provets värmeledningsförmåga
jämförs med bärgasens, man får ett mätvärde som beror av mängden av ett ämne och
ämnets värmeledningskontrast visavi bärgasen. Mätresultatet är en spänningsför ändring över tiden, en schematisk framställning av detta visas i figur 24.
Utslag = Funktion av ämnesmängd och värmeledningskontrest till bärgasen
•

•

CH
•

-"Topphöjd"
•• •

1

i

I

Retentionstid

Figur 24. Registrering av detektorutslag. Topparnas spetshöjder svarar mot den högsta koncentra tionen av respektive ämne. Varje topp är tecknad som om ingen interferens förekom.
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Vissa komponenter är svårare att separera än andra, koldioxid och metan låter
sig klart utskiljas, medan luftgaserna ligger nära varann (figur 24). En bättre separa tion erhålls med längre separationstid.
I figur 24 har två utvärderingssätt antytts, dels att mäta "topphöjder", dels att
mäta ytan i "toppen". Våra mätresultat härrör frän topphöjdsmätning. Med det sepa rationsförfarande vi använde erhölls en separation lik den i figur 24 illustrerade och
varje separation krävde ca 5 minuter.

83

3.7. Mätvärden.
I nedanstående tabell redovisas uppmätta gaskoncentrationer, resterande prov innehäll är kvävgas, argon och spårmängder av övriga gaser, av dessa har endast
kvävgas mätts.
Tabell 24. Sammansättning av gasprover tagna vid Bredviksbergets avfallsupplag.
Prov

Punkt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16*

augusti 1986 [vol-%1.
CO2
02
a
b
a
b

CH4

a
1.4
d
d
d
d
d

7.6
s
d
d
d

s
d
d

s

b

35.5
16.4
15.9
0.4

14.7
0.5
8.9
6.7
5.1
2.9
21.3
s
12.4
11.8
12.1
s
6.8
12.2
s

28.0
8.9
22.4
20.7
24.9
13.1
11.6
15.3
5.1
16.9
2.4
19.1
25.8
2.8
23.9
s
22.6
9.6
20.5
9.9
24.0
10.1
27.0
s .
25.8
15.6
17.1
10.0
12.4
s
februari 1987 [vol-70]

d
d

26.3
24.6
5.8
0.1
25.0
23.3
33.3
d

5.1

CH4
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
15
16*

a
4.4
14.9
d
d
d
d
d
d
1.6
d
d
0.03

b
23.7
37.1
d
d
d
d
3.1
d
9.4
6.8
d
0.04

0.6
2.8
2.0
10.2
17.4
19.6
1.8
3.7
2.4
3.1
4.7
1.9
4.2
4.9
11.7

CO2
a
20.3
25.2
1.9
2.8
1.7
0.2
11.6
0.8
10.4
15.1
9.9
0.9

b
29.1
30.7
13.3
4.7
1.3
0.1
22.3
2.2
23.3
23.8
18.0
4.9

H2

a

b

d
d
d
d
d

d
d
d
d

0.04
d

s
d

0.08
0.03
d

0.15
0.01
s

0.3

0.08
0.04
d
d
d

0.08
0.04
0.15
d

0.48

02
a
2.4
1.7
19.9
19.4
20.2
21.0
11.3
20.7
13.4
9.4
14.0
20.6

b
2.0
1.3
10.8
18.2
20.5
21.2
2.0
19.7
1.8
1.5
6.9
17.3

a = övre provtagningsnivän (0.8 m djup), b = nedre provtagningsnivänd (1.8 ni djup), d = under
detektionsgräns, s = prov saknas * = nivån 6 & 9 ni under upplagsytan pä det nya upplaget.
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Vid analyserna som redovisas i tabell 24 har detektionsgränsema varit satta till <
0.03 % för vätgas och <0.01 % för övriga gaser för augustiproverna. Vid de ana lyser som redovisas för februariproverna har detektionsgränsen < 0.02 % använts
för alla gaser utom vätgas. Samtliga vätgasvärden föll under detektionsgränsen som
var < 0.05 % för vätgas och dessa redovisas därför ej i tabell 24.
Mätfel, som resulterade i summagashalter avvikande frän 100 % i vissa prover
(kommenteras vidare i följande aysnitt), har kompenserats för genom att alla halter
räknats om proportionellt mot avvikelsen. Före omräkningen varierade summa halten mellan 97.5 och 110.4 %. Rådata redovisas i bilaga 15.
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3.8. Diskussion.
3.8.1 Inledning.
Upplagen i Öjebyn är ytligt sett "organiska" upplag med stort inslag av hushålls avfall och som sådana representativa för ett stort antal äldre upplag. Det är av in tresse att få mätt pä hur snabb nedbrytningen av avfallet är i denna typ av upplag för
att återstående föroreningspotential (eller gasutvinningspotential) ska kunna be döm as - i dag saknas i stort sett svenska data kring upplags "dynamik".

De i denna studie uppmätta gashaltema varierar oväntat mycket, såväl i djupled
som horisontalled, en del av denna variation kan tillskrivas inhomogeniteter i täck skikt och upplagsfyllning, en del av variationen kan bero pä att gasproduktionen är
ojämt fördelad över upplaget och att olika nedbrytningsrtillständ råder. I det följ ande kommer olika faktorer som påverkar mätresultaten att diskuteras. Vidare be handlas gassammansättningens variation i djup- och horisontalled och slutsatser dras
beträffande gasbildning, gasomvandling och upplagens nedbrytningstillstånd. Till
utgångspunkt för resonemangen används informationer om upplagens geometri och
täckning samt gassammansättningens variation med tiden och i horisontal- och
vertikalled.
3.8.2 Felkällor vid provtagning och gasanalyser.
Vid provtagningen kan fel uppstå genom att luft läcker ned till provtagningsnivån
eller att luft läcker in genom någon eller några av anslutningarna pä vägen mellan
slang och pump, dvs pä sugsidan av pumpen.
För att hindra luftnedträngning tätades provpunktema vid anläggningen både i
och kring "skyddsrören" av stål. En annan säkerhetsåtgärd var det låga flöde om 0.1
1/minut, som provuttaget gjordes med. Maximalt har ca 2 liter gas tagit ut från varje
nivå vid de olika provpunktema, detta pä en tid av 20 minuter.

Man kan via ett enkelt överslag se om detta provuttag medför sådana tryckgrad ienter att det kan orsaka störande läckage: Vid en antagen gasporvolym om 5 % (som
är ett lågt värde) skulle provuttaget evakuera gasen ur 40 liter av upplaget närmast
provtagningsslangens mynning, omräknat till ett sfäriskt influensområde skulle ett
område pä en radie av ca 2 dm frän mynningen tömmas. Denna sfär har en yta om ca
0.5 m2, genom denna yta, eller motsvarande av annan geometri, mäste en ekvivalent
gasmängd strömma. Detta medför att gasrörelsen mäste vara i storleksordningen
0.0033 liter per kvadratmeter och sekund, vilket motsvarar en gashastighet (i
porerna) om 0.067 mm per sekund. Denna hastighet är bara storleksordningen över
den diffusiva. Slutsatsen blir att tryckgradienten som inducerats genom provuttaget
är försumbart utanför en radie av 2 dm frän provpunkten. Naturligtvis kan det finns
särskilda situationer där provuttaget ger signifikanta tryckgradienter, t ex kan en
spricka leda upp från provuttagspunkten till ytan längs en rot, dock bör avvikelser av
det slaget knappast förekomma mer än vid enstaka provpunkter.
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Läckaget mellan slang och pump varierar troligen något mellan provpunkterna
eftersom anslutningen mellan provtagningsslang och kanyl inte är identisk, vid ett
försök på värt laboratorium kunde dock en sughöjd om minst 4 meter vattenpelare
läggas pä anslutningen utan att inläckage observerades, se bilaga 12.

Ett annat vanligt fel vid provuttag är att den gas som "står" i systemet, dvs "död volymen" avviker i sin sammansättning frän provpunktens gassammansättning och
påverkar mätvärdena. Frågan är i detta fall hur mänga gånger mäste systemet
tömmas innan det är "renspolat". Enligt en studie av McBean & Farquhar (McBean
19801 är haltförändringama små efter att den första dödvolymen tömts, detta stöder
antagandet att här uttagna 10 "dödvolymer" varit tillfyllest, dock har ingen särskild
undersökning gjorts beträffande detta.
Lagring av gasprover medför en utspädning med omgivamde atmosfär - gastäthet
är ett relativt begrepp. Enligt studier som har gjorts pä "Teco-bags" i fri kontakt
med luft, så kan läckage motsvarande en eller ett par procent av påsens innehåll
uppstå under en veckas lagringstid (Spendlin 1986). Framförallt misstänks påsens
kran och anslutningen mellan kran och påse för läckage medan själva påsen som
består av aluminium laminerad med polyeten pä båda sidor, har högre täthet. De
påsar som använts här har därför vannlimmats med polyeten i de misstänkta skary arna. Efter provtagning och under transport och lagring före analys (1-2 dagar) lag rades påsarna i polyetensäckar. Det inläckage av luft och utläckage av vätgas som
trots allt har ägt rum är sannolikt mindre än 1 %.

Övriga analysfel som uppstått p ga gasinläckage vid analysen (se bilaga 9) kan
försummas, överlappning argon-syrgas-kvävgas kan i värt fall ge avvikelser i stor leksordningen procent av utslaget, likaså kan inte avläsningsfel ge upphov till större
mätfel. Däremot visade det sig att topphöjdsutslaget inte varierade helt linjärt med
halten över hela koncentrationsintervallet, vilket gav problem vid utvärderingen av
halter som skiljde sig markant frän våra referensgaser; luft och "rötgasblandning"
(se bilaga 14). I extrema fall kan detta ge fel upp emot 10 % av mätvärdet, och pro blemet noterades framförallt med kvävgas. Även vätgasanalysema är behäftade med
större osäkerhet än övriga gaskomponenter, p g a stor differans mellan vår referens
(2.5 % H2) och uppmätta halter. Vi har inte haft möjlighet att mäta hur stor denna
osäkerhet är, en skattning kan vara ca 20 % av mätvärdet.
Detta problem med icke-linjär respons mellan halter och mätvärden är sannolikt
det helt dominerande bidraget till fel i de rapporterade gashalterna och det kan
naturligtvis minskas pä flera sätt, t ex genom att använda flera olika standardgas blandningar. Här är dock det väsentliga att kunna jämföra olika gaskomponenter och
deras inbördes variation och den uppnådda precisionen har bedömts som tillräcklig
för detta, vi vet att ett totalfel om maximalt 10 % innebär fel i förhållandet mellan
två komponenter som är aysevärt lägre.
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3.8.3 Gassammansättningens variation över upplagen.
I de närmast följande figurerna visas metan-, koldioxid- och syrgashalter, i den
djupare provtagningsnivån, för olika tvärsnitt av provytan. De redovisade halterna
är frän prov tagna i augusti, tendenserna för februariproverna är liknande. I
bilderna har en höjdskala inlagts med nollpunkt i punkt 4 som ligger vid krönet av
upplagsslänten.
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Figur 25. Variation av gaskoncentrationer på nivån 1.8 m under markytan längs en sektion mellan
provpunkterna 1 och 6, figuren baserad på rådata.

Figur 25 visar en typisk tendens mot stigande luftinnehåll längre ut mot upplagets
periferi. Längs denna sektion är marken vid punkterna 4-6 sandig och mer genomsläpplig jämfört med de övre punkterna, vilket sannolikt bidrar till de oxiderade förhållanden som uppenbarligen räder en bit in i upplagets slänt. Punkt 6 ligger vid
randen av upplaget och provtagnhigsnivän mynnar troligen inte i upplagt avfall.
I figur 26 ingår punkt 15 som ligger helt i jord mellan upplaget och lakvatten dammen vid det ayslutade upplaget. Här kan man märka en något lägre koldioxidhalt
än i den närmaste punkten i upplaget, men en mycket lägre metanhalt. Sannolikt
bildas ingen biogas alls vid denna punkt medan oxidation av passerande lakvatten och
gas ändå häller koldioxidhalten uppe. Den sänkning av rötgashalten som kan noteras
nära punkt 2 beror sannolikt pä närheten till gropen som visats i figur 21.
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Figur 26. Variation av gaskoncentrationer pä nivån 1.8 m under markytan längs en sektion mellan
provpunkterna 2 och 15, figuren baserad pä rådata.
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Figur 27. Variation av gaskoncentrationer pä nivån 1.8 m under markytan längs en sektion mellan
provpunkterna 3 och 10, figuren baserad pä rådata.

Av figur 27 framgår (sannolikt) inverkan av upplagets varierande täckskikts kvalitet. Runt punkt 4 är marken sandig och kal, medan punkterna 3 & 7 har en
tätare och även tätt gräsbevuxen markyta. Sannolikt accentueras tendensen en smula
av gropen mellan invid punkt 4. Vid vinterprovtagningen är tendensen mindre
markant, men ändå tydlig.
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Provpunkten vid det nu använda upplaget (provpunkt 16), höll både vid höst provtagningen och i februaritillfället en anmärkningsvärd hög och konstant
temperatur. Vid 5 meters djup var temperaturen över 60°C vid båda tillfällena.
Fastän proven tagits pä sex respektive nio meter djup är sammansättningen starkt
luftinfluerad. Vid höstprovtagningen var biogasandelen (dvs metan + koldioxid) ca
20 % varav en fjärdedel var metan. I februariproven var metaninnehållet försum bart medan koldioxidinnehållet var som högst 5 %. En inte alltför djäry tolkning av
detta vore att nedbrytningen begränsas starkt av vattentillgången och att större torka
rådde i februari än vid provtagningen pä hösten. Ett torrt och lågkomprimerat
upplag torde även vara förutsättningen för att såpass höga luftgashalter skall
uppträda pä 9 meters djup i ett upplag med mindre än 5 är gammalt avfall.

3.8.4 Gassammansättningens variation i djupled och gastransporter.
Vid den äldre upplagsdelen finns mätdata frän nivåerna 0.8 respektive 1.8 m
under upplagsytan. Vid det nu drivna upplaget, provpunkt 16, är proverna uttagna
pä 6 och 9 meters djup. I de följande illustrationerna är prov tagna frän respektive
provpunkts övre nivå betecknade med a och frän den undre med b. Vidare står 1 för
provuttag i augusti -86 medan 2 betecknar prov uttaget i februari -87, t ex innebär
beteckningen (NO2/02)1b kvoten mellan kvävgas och syrgas i den undre provtag ningsnivän i augusti -86.
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Figur 28. Biogasandelen i de olika provtagningsnivåerna och provpunkterna.

Ur figur 28 kan konstateras att biogasandelen för flertalet mätpunkter är högre
för den lägre provtagningsnivån (mörka markörer) än de ca 20 % som vore möjligt
genom enbart aerob omsättning av organiskt material. Vi kan alltså konstatera att gas
bildas i upplaget. Däremot är förhållandet det omvända för den övre provtagnings -
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nivån (ofyllda markörer), endast ett fåtal provpunkter när över 20 %. Vid
provpunkten i det nu drivna upplaget ligger alla värden klart inom det "aeroba
området".Man kan även notera en säsongsvariation, för de flesta provpunkterna,
inklusive provpunkt 16, är biogashalterna högre i augustiproverna än i februari proverna.

Dock är biogashaltema rätt låga vid jämförelse med de "typiska" värden från ett
upplag med kraftig gasutveckling som presenteras i tabell 25.
Tabell 25. Gasgradient vid ytan av ett upplag med kraftig gasbildning.*

vol

cm
Djup
20
25
30
45

CH4

02

CO2
5.1
9.7
32.8
37.7

N2

73.8
65.4
27.4
18.6

3.5
8.8
35.6
41.1

17.4
16.1
4.2
2.6

* Tabasaran /1981/

I figur 29 visas gasgradienter beräknade ur medelvärdet av de båda provtag
ningstillfällena:
O(CH4)1a [93/m]

Itt(CH4)ab [93/m] 0 0(CO2)1a [98/mi
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Figur 29. Koncentrationsgradienter mellan luft och nivå a (A (X)1a), och mellan de olika provtag ningsnivåerna (.A (X)ab) som funktion av provpunktshöjden.

Man kan man se att en tendens finns mot ökande gasgradienter högre upp på upp laget. Man kan även notera tendensen att metangradienten genomgående minskar
närmare markytan medan koldioxidgradienten ökar eller minskar i mindre omfatt fling. Värdena längst till vänster härrör från provpunkter utanför eller i randen av
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upplaget, som det verkar utan metanproduktion men med stigande koldioxidgradienter närmare ytan, vilket sannolikt speglar ett tätare ytskikt (t ex p g a höstregn
respektive tjäle).
.e.(CO2+CH4)ab rensad

is(CO2+CH4)1a rensad
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Figur 30. Gradienter för biogas mellan luft och nivå a och mellan de olika provtagningsniväerna
som funktion av provpunktshöjden. Provpunkter med metankoncentrationer < 1 % är ej medtagna.
OBS att gradienten anges negativ p g a antagen rörelseriktning mot lägre koncentration. Den
markerade punkt 13 är baserad enbart pä februariprovet.

För provpunkterna med metangashalter över 1 % (vid något prov pä någon nivå)
grupperar sig gradienterna för summan av biogaserna som i figur 30. Linjära
regressionslinjer är inlagda för sambandet provpunktsnivå-gasgradient. Den övre
regressionslinjen hänför sig till gradienten mellan aünosfären och nivå a, den lägre
för gradienten mellan nivå a och b. Korrelationen till data är måttlig i båda fallen,
0.3 för den övre nivån och 0.5 för den lägre. Man kan notera att gradienten mellan
den övre nivån och atmosfären tenderar att vara mindre än den mellan de båda
provtagningsnivåerna vilket är ytterligare en indikation pä den låga gasbildnings takten - det väntade vore ju att täckskiktsmaterialet är flödesbegränsande.

Om man ansätter D = 2.10-6 m2/s (10 % av D') som en likformig diffusionskonstant som gäller över hela provytan motsvarar den stora variationen i gas gradienter
flöden pä mellan 3 och 25 m3 biogas per är och kvadratmeter upplagsyta, dvs
ungefär mellan 120 000 och 1 000 000 m3/år räknat för upplagets hela yta. Motsvarande specifika gasmängder blir i storleksordningen 1-10 m3/ton avfall och är.
Troligen är det en mera realistisk ansats att anta att diffusionsmotständet varierar
med i storleksordningen en tiopotens över upplagets yta och att gasflödena varierar
mindre mellan olika delar av upplaget än den ovan utförda skattningen antyder.
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3.8.5 Upplagens "nedbrytningstillstånd".
Det ayslutade upplaget vid Bredviksbergsanläggningen hade uppenbarligen en
rätt kraftig gasbildning 1976 dä en svärsläckt eld utbröt nära tippfronten. Av ögon vittnesskildringar att döma var det fråga om en gasbrand. Att lakvattnet vid en
observation -74 hade en COD/BS54kvot om ca 10 och låga föroreningshalter är även
det en indikation pä framskriden gasbildning. Upplaget är nu drygt tio är äldre och
om vi antar att gasbildningen var som intensivast åren kring brandtillfället kan vi
efter ett "typiskt" utvecklingsmönster vänta oss att nu finna en gasbildning vid upp laget som är mindre än hälften av den som orsakade branden 1976, men nedbryt ningen bör fortfarande vara i "stabil metanbildningsfas" (jrnfr föregående aysnitt).
Vad beträffar det nu drivna upplaget har vi bara en mätpunkt att tillgå och kan
därför inte bedöma det upplaget i sin helhet. Visserligen är våra gasprover utagna pä
nio, respektive sex, meters djup i upplaget, men provpunkten ligger nära randen av
upplaget och de uppmätta halterna är troligen endast representativa för en del av
detta upplag. För denna del kan emellertid direkt fastslås att det 3-5 är efter upp läggning av avfallet fortfarande är aerob omsättning som är det dominerande ned brytningstilltständet vilket även uppmätta temperaturer pä över 60°C skvallrar om.
De informationer som kan utvinnas ur gasdata beträffande upplagets nedbryt ningstillständ är kopplade till jämförelser mellan luft och biogas vid olika stadier av
nedbrytningsförlopp.
Några av de parametrar som kan ge värdefull information är:
- Kvoten mellan kväve och syre; N2/02

( "luftgaskvoten")

- Biogasandel; (CO2+CH4)/(Eg)
- Kvoten mellan metan och koldioxid; CH4/CO2 ("rötgaskvoten")
- Kombinationer av ovanstående.
Kvoten mellan kväve och syre. Om denna kvot är större än den atmosfäriska
(3.73) kan man anta att skillnaden kan hänföras syreförluster p.g a. oxidation av
något material, metaller eller organiskt material. Detta förutsätter att denitrifiering
kan försummas, vilket nog är rimligt i de undersökta upplagen. Med hjälp av den
atmosfäriska luftgaskvoten kan även en uppfattning om syrekonsumtionens om fattning erhållas genom att "ursprunglig syrgashalt" (02*) beräknas:

02* = (N2)upplag (N2/02)atmosfär
Detta kan sedan jämföras med rötgassammansättningen, eftersom reaktionen:
CH4 + 202 -4 CO2 + 2 1120
beskriver gasoxidationen kan en ekvivalent metanförlust (pä molbasis) beräknas
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ur syreförlusten:
(02)förlust = 02*- (02) upplag
(014)förlust 1/2 • (02)för1ust

Ur detta kan ursprunglig rötgaskvot (CH4/CO2)* beräknas som:
(C1-14/CO2)* = ((CI-14),pplag + (rT-TA)

/ (CO2)upplag -(CH4)för1ust)

Ur detta kan genomsnittligt oxidationstal hos nedbrutet avfall skattas, vilket är en
information som förutom kopplingen till nedbrytningstillståndet även ger inform ation om nedbrytningens omfattning. Denna beräkning sker naturligtvis med förut sättningen att syrgasförlusten i huvudsak är knuten till metanoxidation.
Tabell 26. Biogasandel och biogaskvoter.
Pkt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16

CO2-1-CH4

cH4/CO2

la

lb

2a

2b

lb

16.1
.5
8.9
6.7
5.1
2.9
28.9
•
12.4
11.8
12.1
•
6.8
12.2
•

63.5
38.8
40.8
12
5.1
2.4
52.1
48.5
28.4
20.6
49
50.3
59.1
17
17.5

24.7
40.1
1.9
2.8
1.7
.2
11.6
•
•
.8
12
15.1
•
9.9
.9

52.8
67.8
13.3
4.7
1.3
.1
25.4

1.268
.732
.639
.034
•
•
1.019
1.029
.257
.005
1.042
.863
1.291
•
.4

2.2
32.7
30.6
•
18
4.9

2b
.814
1.208
•
•
•
•
.139
•
•
•
.403
.286
•
•
•

C1-14/CO2*
lb

2b

1.704
1.429
1.239
.909
.489
.376
1.541
1.507
.955
.744
1.433
1.333
1.572
.896
.998

1.197
1.491
.56
.356
.218
•
.872
•
•
.372
1.119
.979
•
.581
.570

Ur tabell 26 framgår att uppmätta rötgaskvoter (CH4/CO2) varierar mellan 0.03
och 1.3. Den högre nivån härrör från prover med hög biogashalt och liten oxidation
och kan därför ges en mera direkt tolkning. Dessa värden är sannolikt något
överdrivna genom att koldioxid gått i vattenlösning, men ursprungsvärdet ligger
sannolikt kring eller strax över 1, vilket innebär en medeloxidationsgrad hos
nedbrutet substrat om ca 1, dvs medelsubstratet är kolhydrater (papper).
Beräknas "ursprunglig rötgaskvot" enligt ovanstående samband erhålls värdena i
kolonnerna på högra sidan av tabell 26. De varierar mellan 0 och 1.7, den högre
nivån motsvarar ungefär vad som skulle resultera vid anaerob nedbrytning av fett,
vilket knappast är ett rimligt medelsubstrat i ett minst tio är gammalt upplag, men

94

räknestycket gör ändå oxidationens inverkan mycket tydlig. Men kan vi dä veta att
syreförbrukningen är knuten till metanoxidation?

(02*-02)19Z1

(CO2+CH4)1a, (02*-02)1a

II( 02+0144)2a, (02*-02)2a
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Figur 31. Jämförelse mellan uppmätt syrgashalt och syrgashalt beräknad ur atmosfärisk N2/02kvot som funktion av biogasandelen.

Figur 31 visar ett tydligt samband mellan biogashalt och syrekonsumtion, de
linjära regressionslinjerna har korrelationen 0.85 för den övre (höstprovema) och
0.8 för den undre (vinterproverna). Om det avvikande värdet som markerats i
figuren räknas bort stiger korrelationen och trendema för höst- och vinterprover na blir närmast identiska. En biogashalt om 10% motsvarar enligt regressionen en
syrgasförlust om 6 - 8 % vilket enligt ovan motsvaras av en hälften sä stor metan reduktion om de totala volymändringama försummas.
Ett än starkare samband framgår vid jämförelsen mellan syreförlusten och röt gaskvoten, korrelationen för vintervärdenas regressionslinje är 0.96 och för höst värdena 0.63. Om det avvikande värdet rensas bort (pkt 11) blir annat
korrelationen aysevärt bättre även för höstvärdena. Sammantaget leder figurerna
31 och 32 till slutsatsen att en betydande del, om inte all, syrekonsumtion följer av
metanoxidation.
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Figur 32. Jämförelse mellan uppmätt syrgashalt och syrgashalt beräknad ur atmosfärisk N2/02kvot som funktion av kvoten CH4/CO2.

Provpunkten vid det nu drivna upplaget (provpunkt 16) avviker frän trenden i
figur 32. Vid biogaskvoten 0.4 har prov 16-lb en "syrgasförlust" om ca 7 % och
hamnar under regressionslinjema i figur 32. Troligen är merparten av koldioxiden
vid denna provpunkt resultatet av aerob omsättning (kompostering) av upplagt
avfall, men eftersom summan av koldioxid och syrgas överstiger samma
provpunkts "ursprungliga" syrgashalt (kvävgashalten/3.73) med 5% i prov 16-lb
och drygt 1 % i prov 16-2b, kan man dra slutsatsen att det endera existerar anaeroba
mikronischer vid provpunkten i fråga eller att en diffusion frän anaeroba zoner
längre in i upplaget "späder pä" biogashalten vid provpunkt 16.
I det föregående aysnittet skattades gasproduktionen vid Bredviksbergets av slutade avfallsupplag till 1-10 m3/ton upplagt avfall och är, jämfört med vad som
tidigare anförts om gasbildning i avfallsupplag, se t ex figur 14, så är detta inte
något förvånande resultat. Dock är det kanske en smula förvånande hur pass ojämn
och varierande gasens sammansättning är i det gamla upplaget. Det har pekats pä
temperatureffekter, men sannolikt spelar även vattentillgången en begränsande roll.
Att upplaget har så stor yta jämfört med dess volym, medeldjupet är bara 4.5 m, det
är säkert största anledningen till känsligheten. Att utvinna gas ur ett upplag som
detta är av samma skäl i det närmaste hopplöst, man kommer att förlora större
delen av metangasen till omgivningen eller sä suga in alltför mycket luft i upplaget.
En lösning pä "gasproblemet" vore att kapsla in upplaget, en annan vore att laka ut
upplaget och röta det utlakade materialet i lämplig reaktor.
Däremot ger det nu aktiva upplaget anledning till en viss förvåning, visserligen
är provpunkten där placerad i kanten av upplaget och en viss luftinträngning kan
förväntas i en sådan randzon, men att man pä nio meters djup ska finna nästan bara
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luft och full komposteringsvärme (som högst ca 65 °C vid fem meters djup) är inte
väntat. Förmodligen har denna upplagsdel en densitet som är extremt låg, men det
är ändå troligen torrheten i denna upplagdel som gör det aeroba tillståndet möjligt.
F.ö. anlades denna provpunkt (pkt 16) i förhoppningen om att kunna få representa tiva lalcvattenprover, men vid borrningen ned till nio meters djup kom endast helt
torrt material upp.

3.8.7 Slutord.
De undersökta upplagen är drygt tio, respektive ca fem är gamla. Båda inne häller en rätt stor andel organiskt bunden energi och de drivs/drevs pä ett sätt som
är typiskt för ett stort antal svenska upplag.
Det äldre upplaget karaktäriseras av en ganska långsam anaerob nedbrytning
med tämligen påtaglig och varierande påverkan av inträngande luftsyre. Det
aeroba inflytandet varierar såväl i tid som rum.
Det nu använda upplaget har, i den del som undersökts, haft en anmärkningsvärt
dominerande aerob miljö, ända ned till nio meters djup. Ett litet inslag av biogaser
där skvallrar dock om att anaeroba miljöer existerar där vid sidan av den aeroba.
För båda upplagen gäller att omsättningen av organiskt material är långsam och
helt okontrdllerad. Den föroreningspotential som upplagen bär in i framtiden kan
inte bestämmas ur tillgängliga data, men att den inlagrade energimängden i allt
väsentligt kommer att bestå ograverad vid upplagens planerade ayslutande och
återställande förefaller troligt, inte minst p g a otillräcklig fukthalt i upplagen.
I konsekvens med detta kan rätt kraftiga (och ojämna) sättningar väntas inträffa
efter upplagens ayslutande och det förefaller därför inte särskilt sannolikt att en
"sluttäckning" skulle kunna ayskärma upplagen hydrauliskt annat än tillfälligtvis.
För att undvika risken av okontrollerade emissioner efter upplagets "återställ ande" och för att möjliggöra ett ekonomiskt utnyttjande av tillgänglig bioenergi,
kan därför bara rekommenderas åtgärder som på ett kontrollerat sätt tillåter en
påskyndad nedbrytning av organiskt material i upplagen under deras drifttid. En
nyckelfaktor i detta sammanhang är upplagens fukthalt som bör ökas.
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Bilaga 1. Förkortningar och begrepp.
Enheter & symboler: a = år (31536000 s), c = capita, G = Giga, (109), k = kilo (103), k är även
beteckningen för permeabilitetskonstanten, h = timme (3600 s), Ha = hektar (10 000 m2), t = ton,
(1000 kg), M = Mega, million, (106).
Enheter & begrepp:
Aerob = Närvaro av luftsyre, anaerob = utan luftsyre, anoxi = syre finns i reducerbara ämnen som
NO3-.
BS7 = Biologisk syreförbrukning i ett prov under 7 dagar. BS är ett mätt pä mängden organiska äm nen i ett prov och ger en fingervisning om hur t ex ett lakvatten påverkar syrebudgeten i en recip
ient, om man t ex har ett lakvatten med BS = 2000 [mg 02/1], så kan en liter av lalcvattnet förbruka
allt fritt syre i ungefär 200 gånger sä mycket recipientvatten. Nästan överallt i världen mäter man BS
under 5 dagar, utom i Sverige där 7 dagar är standard. Kvoten BS7/BS5 varierar med provets
sammansättning, som exempel var kvoten 1.05 vid undersökning av ett blandat matavfallsprov
{Lagerkvist 1983 }. Engelsk beteckning för BS är BOD.
COD = Se KS
DG = Deponigas. Gas som bildas vid mikrobiell nedbrytning av avfall i upplag.
GF = Glödgningsförlust, anges i % av TS, bestäms genom upphettning av prov till någon bestämd
temperatur. Temperaturen är olika beroende pä undersökt material, vanligen bestäms GF i temperaturer mellan 450 och 800 grader.
J = Joule.

KF = Komposterbar fraktion. En lite dins benämning för de delar av hushållsavfall som är lätt till gängliga för biologisk nedbrytning, t ex matrester och vätt papper. Inräknat i denna fraktion är även
andra avfallstyper som lämpar sig för komposttillverkning som kattsand, blomjord etc.

KS = Kemisk syreförbrukning. Syre förbrukning vid kemisk oxidation, vanligen med kaliumdi kromat som oxidationsmedel. KS ger ett mätt pä organiskt material som normalt sett alltid är större
än BS, även dä BS-mätningen får fortgå längre än 7 dagar. Ibland utförs BS mätningar utan nitrifikationshämnare och man kan dä få BS-värden som överstiger KS. KS ger tillsammans med BS 7
en uppfattning om hur svärnedbrytbart ett lakvatten är, t ex genom kvoten BS7/KS.
Nm3 = Normalkubikmeter, mängdmått rel. till standardtillståndet av en atmosfärs tryck och 0 °C.

RPT = Avdelningen för Restproduktteknik vid Luleå Tekniska Högskola.
SEK = Svenska kronor.

TOC = Totalt organiskt kol (total organinc carbon).
TS = Torrsubstans, anges i procent av "färskvikt". Vanligen mäter man TS genom att torka ett prov
till konstant vikt vid en temperatur som just överstiger vattens kokpunkt (105-110 °C). I vissa fall
innehåller lakvatten signifikanta mängder av andra ämnen än vatten som kan avgå vid denna temperatur och en konventionell TS-mätning kan därför bli missvisande.

VFA = Eng."Volatile Fatty Acids" betecknar vanligen fettsyror med 1 - 6 kolatomer.
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Bilaga 2. Skattning av specifik frisättning av organiskt material med lakvatten & gas.
Förutsättningar & resultat.
För lakvatten har beräkningen skett i följande steg:

Al En specifik lakvattenbildning, dvs volym lakvatten per är och ton upplagd torr substans, beräknas för ett antal upplag med "typiskt" svenska förhållanden.
B/ Medelvärdet för den specifika lakvattenbildningen kombineras med typiska
lakvattenkoncentrationer /Ehrig 1980/ och specifik utlakning (utlakad mängd per är
och upplagd mängd) beräknas för olika fall och två nedbrytningsfaser.
Cl Utgående frän medelvärdet av specifik utlakning i de olika nedbrytningsfasema
beräknas utlakningens fördelning ("frisättningstakten":F) över tiden med hjälp av
följande tilläggsantaganden:
- "frisättningstakten" efter ett är är hälften av den maximala
(Fsur), detta beroende främst pä upptag av fukt.
- Fsur uppnäs under är två och varar till och med är 5.
- under är 6-9 avklingar F, under är 10 uppnäs Fmetan.
- efter är 10 avtar F varje är med 1% av föregående års värde.
Resultatet frän punkt A och B ovan sammanfattas i tabell 2:1 tillsammans med be räkningsfömtsättningar.
Tabell 2:1.

Skattning av specifik utlakning.
"sur utlakning"

medel utlakning:
max:
min:
medel:
max:
min:
kvot medel:

1.056 kg COD/ton TS,år
3.300 kg COD/ton TS,år
0.262 kg COD/ton TS,år
0.624 kg BS5/ton TS,år
1.950 kg BS5/ton TS,år
0.155 kg BS5/ton TS,år
0.59 BS5/COD

"metanfasutlakning"

0.144 kg COD/ton TS,år
0.450 kg COD/ton TS,år
0.036 kg COD/ton TS,år
0.009 kg BS5/ton TS,år
0.027 kg BS5/ton TS,år
0.002 kg BS5/ton TS,år
0.06 BS5/COD

Variabler: Upplagshöjd 5-15 m, Densitet (vät) 0.8-1.2, Fukthalt 0.3-0.5, Infiltration: 150 - 300
mm/år. Under den sura nedbrytningen är COD i medeltal 22 g/1 och BS5 är 13 g/l. Under metanbild ningsfasen är COD 3 g/1 och BS5 är 0.18 g/1

Med den använda beräkningsmodellen blir den specifika utlakningen i huvudsak
beroende av upplagd mängd torrsubstans per kvadratmeter upplagsyta. Detta sam -
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[kg sy reför brukning/ton evfal1,8r]

band illustreras i figur 2:1.Utlakningens fördelning över tiden, dvs punkt C ovan
visas i figur 2:2.

log TS [t/m2 ]
Figur 2:1 Specifik "sur" utlakning som funktion av upplagd mängd TS per kvadratmeter upplagsyta.
De olika nivåerna svarar mot två ärliga infiltrationsnivåer.
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Figur 2:2. Specifik utlakning över tiden.

Med denna beräkningsmodell blir total beräknad utlakning under de första 100
åren 15.783 kg COD/ton TS avfall och 4.591 kgBS 5 /ton TS. Av detta frisätts 8.660
kg COD respektive 3.860 kg BS5 under de första 20 åren (55 %, resp 84 %).
Kommentarer:
De koncentrationsvärden som använts härrör frän studie av 20 västtyska upplag i
olika nedbrytningstillstånd som studerades under en treårsperiod i slutet av sjuttio talet. Halterna representerar lakvatten frän obehandlat hushållsavfall utan spädning
eller filtrering i jord. Typiska rapporterade lakvattenkoncentrationer vid svenska
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avfallsupplag ligger betydligt lägre, se t ex SNV /1983/, men det finns anledning att
tro att dessa halter är missvisande bl a pga utspädning och filtreringseffekter före
provtagning. T ex erhåller man alltid högre koncentrationer vid kontrollerade utlak ningsförsök - trots randeffekter.
Det är inte osannolikt att de verkliga lakvattenkoncentrationema vid svenska
avfallsupplag är något lägre än vid tyska avfallsupplag, för detta talar bl a flackare
upplag, lägre temperatur och lägre kompakteringsgrad i de svenska upplagen, men i
brist på tillförlitliga svenska data ger Ehrigs data sannolikt en hyfsad aproximation.
När det gäller den specifika utlakningens fördelning över tiden är övergången
frän "sur fas" till "metanfas" något som drastiskt påverkar utlalmingstakten sä att ut lakningens totala omfattning påverkas av hur snabbt denna övergång inträder. Ehrig
räknar med att en övergång tar ett är och inträffar 3-9 är efter uppläggningen, här
har en mera utsträckt övergäng från är 5 till är 10 ansatts, vilket i praktiken blir ett
medelvärde av tänkbara typfall med övergången under är 5-10 efter uppläggning.
Denna förskjutning framåt i tiden jämfört med tyska förhållanden är rimlig med
tanke på klimatskillnader.
För easbildningen har beräkningen skett i följande steg:
Utifrån kännedom om sammansättningen hos hushållsavfall har en minsta ned brytbar mängd organiskt material skattats till ca 370 kg per ton TS, hälften av detta
ansätts vara kol, varav ges att ca 15 lcmol gas (CO2+CH4) bildas, eller ca 340
normalkubikmeter gas per ton TS. Vidare antas att 50 To är metan, vilket ger en
ekvivalent COD-mängd om 485 kg/ton TS, dvs i stort sett krävs ett ton syre för att
neutralisera gasemissionerna frän två ton upplagd torrsubstans.
När det gäller gasemissionernas fördelning har det antagits att det under några in ledande är sker en linjär tillväxt i takt med att metanbildningen kommer igång och
utbreder sig i upplaget. Samtidigt avklingar lakvattenkoncentrationema. Därefter
vidtar den "stabila metanbildningsfasen" där gasproduktionen avklingar från
exponentiellt i takt med att det rötbara materialet förbrukas. Beräkningen för detta
skede har skett med uttrycket:
Ga = 300 • (1-e-0•07.a)

I de resonemang som använts ovan har både för lakvatten och gas aproximationer
gjorts, både till den effekten att under- och överskattningar gjorts. Sarnrnantaget kan
emissionsgänglinjerna betraktas som representativa för de modeller som våra
erfarenheter hittills har gett underlag för.
Det är intressant att notera att gasutvecklingen vida överskrider reduktionen i
lakvattnets BS-halt, detta bl a därför att utlakningen begränsas av lakvattenmängden.
Ga = ackumulerad gasproduktion a är (m3) efter periodens start (a = antal är efter stabil
gasbildnings start). Konstanten -0.07 innebär att substratets halveringstid satts till ca 10 är.
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Bilaga 3. Skattning av lakvattenkostnader i längre tidsperspektiv.

Kostnaden för omhändertagande av lakvatten varierar mycket mellan olika upp lag och behandlingssystem. Därtill kommer att mängden lakvatten per ton avfall
varierar inom vida gränser, säg frän 5 till 1000 liter per är och ton upplagt avfall.
Här har ändå gjorts ett försök att bestämma storleksorningen pä den specifika lakvattenkostnaden vid uppläggning (dvs kostnad per ton avfall och är). Denna kostnad
är i dag föga beaktad, men mäste beaktas med ett längre tidsperspektiv pä uppläggning som behandlingsmetod.
Två "typfall" beräknas här, inget av dem extremt dyrt eller billigt.
För båda fallen gäller: 10 m fyllnadshöjd med avfall i upplaget.
10 Ha upplagsyta.
Arsnederbörd = 700 mm.
Rak ayskrivning tillämpas pä alla investeringar (30 är),
inga underhålls-, eller energikostnader beaktas.
Lakvattenbildning.

Med antagna upplagsdensiteter (för avfallet) om 0.6 till 1.0 t/m3 och 30 till 50 %
infiltrering av nederbörden erhålls två ytterlighetsfall:
alternativ A; densitet 1.0 och infiltration 30 %, vilket ger 21,000 m3
lakvatten ärligen, eller 21 liter per ton upplagt avfall.
alternativ B; densitet 0.6 och infiltration 50 %, vilket ger 35,000 m3
lakvatten ärligen, eller 58 liter/ton avfall.
Lakvattenuppsamling.

Två huvudaltemativ är behandling pä plats eller överföring till avloppsrenings verk, i första fallet (A') sätts uppsamlingskostnaden till = 0, i det andra fallet beaktas
två alternativ:
Alternativ B': överföringsledningen till spillvattennät är 3 000 meter, total in stallationskostnad är 300 SEK/m, en pumpstation a' 0.3 MSEK behövs.
Avskrivningen för alternativ B' blir dä 40 kSEK/a.
Alternativ C': överföringsledningen till spillvattennät är 6 000 m, total installa tionskostnad är 1,000 SEK/m, två pumpstationer (samma styckepris s.o.) behövs.
Årlig ayskrivning för alternativ C' blir 220 kSEK.
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Behandlingskostnader.

I fallet med behandling på plats kan mycket varierande investerings- och driftkostnader uppstå, för enkelhets skull har en årskostnad om 120 kSEK ansatts för
detta alternativ.
Även för det fall då lakvattnet sambehandlas med kommunalt spillvatten kan kostnaden variera betydligt, här har en behandlingskostnad om 2 SEK/m3 ansatts, vilket
är nära genomsnittet för spillvattenbehandling i Sverige (mest kapitalkostnader)
Detta ger en årskostnad om 42 kSEK för alternativ A och 70 kSEK för alternativ B.
Summerar vi ovanstående ansatser erhålls sex alternativ:

AA', ABS', AC', BA', BB', och BC'.
Motsvarande årskostnader är:

0+120, 40+42, 220+42, 0+120, 40+70, and 220+70.

[kSEK]

Specifik kostnad är:
5.7, 3.9, 12.5, 3.4, 3.1, and 8.3.

[SEK/m3]

Sätts dessa tal i relation till ärlig lakvattenalstring per ton avfall erhålls:

0.12,0.08, 0.26,0.20, 0.18, and 0.48.

[SEK/ton,a]

Jämförs detta med kalkylerade uppläggningskostnader om 40 - 100 SEK/t fram går det att lakvattenhanteringen (med angivna förutsättningar) kan överflygla den
kalkylerade uppläggningskostnaden efter ett hundratal är. Det är med nuvarande
uppläggningsteknik inte möjligt att avgöra hur länge lakvatten mäste omhändertas.
Implicit i avgiftssättningen finns ett antagande om en rätt begränsad tidsperiod då
lakvatten mäste omhändertas, emellertid finns inga observationer som stöder detta
antagande.
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Bilaga 4. Beräkning av gasbildningstakt i upplag.
Gasbildningstakt beräknad med Tabasaran's formel pä exemplet Häljestorpupp laget ( i Vänersborg).
Ga = Ge • (1 - ek a)

(Tabasaran 1976)

Med : Ga = Kumulativ gasbildning till är a [Nm3/t], Ge = total potentiell
gasbildning per ton avfall = 1.868. Co (0.014 • T + 0.28) [Nm3/t].
Co = Ursprungligt innehäll av biotillgängligt kol [kg/ti.
T = Temperatur [°C].
k = Nedbryiningskonstant [1/a].
a = Tid i år [a].
I differentierad form blir utrycket:
dGa/da = Ge • e-k a • k.
Lägger vi till konstantema, B = antal timmar per är (8760), och C = årsmängd
avfall deponerad vid Häljestorp, erhåller vi gasproduktionen per timme som:
(dGa/da)h = Ge • e4( a • k • C/13.
För Häljestorp - exemplet används här följande värden för konstantema ( k efter
Doedens (1985) för ett snarlikt upplag) :
T = 25°C, Co = 200, C = 50,000 och k = 0.07.
Detta ger Ge = 1.868 • 200 (0.014 • 25 + 0.28) = 235.4 [Nm3/t], och
(dGa/da)h = 235.4 • e-0•07 a • 0.07 • 50,000/8,760
= 94.05 • ern a

[NM3/11].

Nu kan en summering ske av bidragen till den nuvarande (1/1 -86) gasbildningen
frän de olika åren. Den förenkling som görs är att allt avfall betraktas som levererat
vid slutet av varje är.
Avfallet från det första driftåret (1977) bidrar med:
94.05 • e-0•56 = 53.72 [Nm3/11], osv.
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Deponeringsår
Bidrag till aktuellt gasflöde [Nm3/h]
1977
53.72
1978
57.62
1979
61.80
1980
66.28
1981
71.08
1982
76.24
1983
81.77
1984
87.69
1985
94.05
Gasbildningstakt 1/1 -86 = 650.25 Nm3/h.

Den beräknade gasbildningstakten bör jämföras med den nuvarande utvinnings takten om 300 Nm3/h. Jämfört med beräkningarna skulle alltså 45 % av bildad gas
utvinnas. Detta är en rätt hög effektivitet. Enligt Heiko Doedens, som undersökt
drygt ett dussin anläggningar i USA och BRD, sä är 80-90 % gasförluster att räkna
med vid en anläggning utan användning av speciella tätningsåtgärder eller starka
undertryck vid gasuppsamlingen {Doedens 1985b}. En utvinningsgrad om 45 %
liknar mera den som skulle uppnäs vid upplag med avancerad gastätning.
Emellertid är valet av uttryckets hastighetskonstant kritiskt. Vanligen är en kon stant i intervallet 0.06 till 0.12 adekvat enligt Rettenberger (1985131. Med ett
konstantvärde om 0.11 skulle nuvarande gasbildningstakt ligga vid 890 Nm3/h och
följaktligen skulle utvinningsgraden vara ca 35 %.

Gasproduktion 1/1 1986 som funktion av k

950 —
900 —
850 —
800 —
Nm3/h 750 —
700 —
650 —
600 —
550
0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

Hastighetskonstant (k)

0.11

0.12
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Bilaga 5. Omvandling av AG° -värden till AG°'-värden.
Den termodynamiska tillståndsvariabeln "fri bildningsenergi", eller "Gibbs fria
energi" är ett mätt pä det arbete som kan utvinnas ur ett ämne, dvs tillgänglig energi.
Den fria energin är en funktion av volym, temperatur, tryck,etc.

För att jämföra olika ämnens energipotential har ett standardtillstånd definierats,
AG°, för ett stort antal reaktioner. I standardtillståndet råder atmosfärstryck, 25°C
och de reagerande ämnena har alla aktiviteten 1 (aktiviteten är ett mätt pä ett ämnes
reaktionstillgänglighet). AG° anges per mol reagerande ämnen. I biologiska
reaktioner är aktiviteten hos alla deltagande ämnen sällan ett som i standard tillståndet. Särskilt gäller för vätejonen att pH 7 är en mera realistisk standardaktivi tet (dvs sju tiopotenser frän det termodynamiska standardtillståndet).
AG° -värden som justeras till pH 7.00 (till AG°') ger därför en bättre uppfatt ning om hur biologiska reaktioner avlöper. Omvandlingen utförs genom:
= AG° + m AGf (H4-}
Där: m = antalet protoner som bildas eller försvinner genom reaktionen, AGf' {H-1-} = fria bild ningsenergin för en proton vid pH 7 = 2.3 RT 1og10-7 = - 9.534 kcal/mol, (1 cal = 4.1868 J), R =1.98717 cal mol -1 T -1, T = absolut temperatur (298°K).

Beräkning av AG'

I biologiska reaktioner är sällan aktiviteten hos deltagande ämnen lika stora eller
= 1 som i standardtillståndet. För ett givet fall kan den fria reaktionsenergin
beräknas ur:
AG'= äG°' + RT In

{C} {D}

{A} {B}

= äG°' + 1.36 log

{C} {D}

{A} {B}

(25°C)

I kulterer där inte vätgas bildas är skillnaden mellan AG' och A G°' -värden van ligen små, 2.8 kcal/mol, beroende pä att kvoten produkter (C,D) till reaktanter
(A,B) sällan överstiger 10± 2, Den är vanligen 10-2 i början av en tillväxtfas och 5_
102 vid slutet; därför ger AG°' ett bra mätt för hela processens förlopp [mauer
19771.
I reaktioner där H2 bildas är avvikelserna mellan AG°' och AG' vanligen större,
den sistnämnda är mera negativ beroende pä vätgaskonsumerande bakterier som
häller ner partialtrycket för vätgas, vanligen till under 10 -3 atm (Thauer 1977).
Detta förklarar varför protonreduktionen (CH20) + H20 = CO2 + 2 H2 som har ett
AG°'-värde om + 3.8 kJ/mol e- ( tabell 8 ), dvs kräver energi för att inträffa, i själva
verket inträffar spontant och kan svara för 30 % av metanbildningen vid nedbryt ningen av organiskt material (fig. 7).
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Bilaga 6. Kommentar till Tabasaran's yttryck för gasbildning i avfallsupplag.
Ga = Ge • (1 - ek a)

{Tabasaran 19761

Ge ansätts som 1.868 • Co (0.014 • T + 0.28). Talet 1.868 ger relationen mellan 1
kg förgasad kol och volymen bildad gas (1 kg kol 83.3 mol C • 22.414 1/mol)
1.868 [Nm3/1cg]. I uttrycket Co (0.014 • T + 0.28) reduceras andelen gas som bildas
vid nedbrytningen med hänsyn till det kol som binds i biomassa. I ett mesofilt
intervall (säg 15-45 °C) är relationen mellan bildad biomassa och bildad gas sådan att
en temperaturhöjning ger större relativ ökning i gasproduktion än i celltillväxt, dvs
den totala gasmängden som bildas ökar med stigande temperatur. I sambandet förut sätts alltså att ingen nedbrytning av bildad biomassa äger rum. Det är mycket tvek samt om detta kan gälla i upplag med reaktionstider pä decenier, rimligen leder
denna reduktionsterm till en underskattning av bildad gasmängd. Det har även visats
med tester i upplagsmodeller att Ge vid 20°C inte skiljer sig nämnvärt frän Ge vid
30°C /Ehrig 1984/, efter Tabasarans samband skulle denna temperaturskillnad inne bära 20 % ändring i Ge-värdet. Hashimoto /1979/ anger att ingen skillnad i totalt
bildad metanmängd uppträder i temperaturintervallet 30-60°C vid 180 dagars uppe hällstid i rötkammare, medan en minskning uppträder vid 65°C och varmare. Där emot är det ett väl accepterat faktum att halveringstiden beror pä temperaturen,
enligt van rHoff's tumregel ger 1° temperaturhöjning 10 % högre mikrobiell aktivi tet, dvs k = f(T).
Sambandet har f.ö visat sig ge en god korrelation med de modellförsök som
beskrivs av Ehrig /1984/. Men i dessa försök har man dels använt sig av ympning
(komposterat avfall), dels har man drivit försöken med fuktmättnad. Vanligen gäller
ingen av dessa förutsättningar för verkliga upplag och därför kan man snarare
betrakta den exponentiella funktionen som ett slags ideal gånglinje för gaspro duktionen.
För att formulera en mera verklighetsnära beskrivning av gasutvecklingen som
funktion över tiden skulle alltså dels tarvas en annan formulering av Ge, dels kunde k
uttryckas som en funktion av T (bland annat) och slutligen mäste hänsyn tas även till
andra begränsande faktorer än substrattillgången. Detta är ett intressant tema som
tyvärr är alltför omfattande för att det ska kunna utvecklas vidare här, men några
alternativa sätt att uttrycka Ge ska beskrivas.

Gasproduktionen är ytterst beroende av mängd och sammansättning hos det
organiska materialet. Ordnat efter analysmödan kan bl a följande fem parametrar
användas för att värdera potentiell gasmängd:
- Glödgningsförlust
- Värmevärde
-COD
- Kolinnehåll
- Innehåll av fett, kolhydrater och proteiner
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Mellan dessa parametrar kan olika relationer etableras. T ex fann Ehrig /1984/ att
(för hushållsavfall):
COD = 78.4 + 1.04 • Glödgningsförlust
C = 89.8 + 0.60 . Glödgningsförlust

[g/kg]
[g/kg]

Kommentar: kvoten COD/C är extremt låg. Sambanden äger ingen generell giltigthet.

Vidare fann han att i medeltal ca 38-40% av glödningsförlust, COD & C omvand lades under försökstiden ( 5_ 1 är).
Glödgningsförlusten kan ge ett Ge värde genom att man med någon relation likt
de ovan citerade konverterar den till C eller COD, dock finns inga allmänt giltiga
relationer, utan för varje material eller materialblandning mäste de bestämmas
särskilt.
Värmevärdet kan direkt relateras till metans värmevärde, dvs: (kJ/kg
avfall)/(kJ/kg metan) = kg metan/kg avfall. Eftersom även oxidation av oorganiska
ämnen bidrar till avfallets värmevärde ger detta överslag en överskattning, dessutom
representerar värmevärdet en mera fullständig nedbrytning av organiskt material än
vad som i ett begränsat tidsperspektiv sker biologiskt och slutligen bildas inte gas ur
all organisk substans som omsätts.
•COD kan pä samma sätt som värmevärde relateras direkt till COD för metan, dvs:
(kg COD/kg avfall)/(kg COD/kg metan) = kg metan/kg avfall. En mol CH4 kräver
två mol 02 för att oxideras till CO2 så man kan räkna med 4 kg COD/kg metan. Även
detta räknesätt leder till en överskattning av samma skäl som värmevärdet, men den
blir något mindre.
Kolinnehållet ger även det en rak relation till bildad gasmängd, men till skillnad
frän de ovannämnda metoderna undviks fel orsakade av oorganiskt material (om inte
innehållet av oorganiskt kol är försumbart mäste TOC, totalt organiskt kol, mätas i
stället). Mängden gas [1/kg avfall] = 1.868 • g C/kg avfall. Överskattningen blir
mindre än föregående metoders. Fördelningen mellan metan och koldioxid kan
endera beräknas ur kolets medeloxidationstal, eller ur sammansättningen, se Lager kvist /1986/. I praktiken brukar kvoten metan/koldioxid [vol/vol] vara nära ett under
stabil metanbildningsfas (vilket svarar mot att kolhydrater är det dominerande
substratet), men en del av koldioxiden avgår med lakvatten och delvis därför upp mäts vanligen kvoten till 1.2-1.4 i gasprover.
Innehäll av fett, kolhydrater och protein kan direkt ge gasproduktion och gas sammansättning genom användande av beräknade medelvärden för dessa material grupper. Tex anger Rover et al /1977/, citat ur Stegmann /1979/, att fett ger 1095 1
CH4 och 449 1 CO2/kg, kolhydrater ger 453 1 CH4 och 456 1 CO2/kg och protein ger
547 1 CH4 och 516 1 CO2/kg.

Vad som pä sikt begränsar nedbrytningen av avfall i upplag är hydrolyssteget, dvs
uppspjälkningen av makromolekyler som fetter, kolhydrater och proteiner i fett -
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syror, aminosyror och socker. Även vid tillfredställande fukthalt begränsas an greppsytan av lignininlcapsling mm, vilket gör att den biologiska nedbrytningen be gränsas. Därför skulle sannolikt en rättvisande metod för Ge-bestämning kunna näs
genom att kombinera en upplösningsmetod, som ger en upplösning liknande den som
pä läng sikt uppnäs biologiskt, med en TOC-analys.
Som exempel kan nämnas att Ehrig /1984/ fann att i medeltal 1021 metan pro duc erades per kg avfall. Avfallets glödgningsförlust var i medeltal 43.8 % av färskvikt,
genomsnittlig metanhalt i bildad gas var 54.8 %.

116

Bilaga 7. Beräkning av diffusionskonstanter.
Diffusion av olika ämnen orsakas av värmerörelse, dvs högre temperaturer ger
större diffusion. Kollisioner eller annan kraftverkan mellan partiklar begränsar
deras rörelser och därför är diffusionen omvänt proportionell mot tryck och täthet,
dvs högre tryck och densitet ger lägre diffusion.
Det finns ett antal samband med vilka diffusionskonstanter kan beräknas med
varierande precision, ett enkelt samband är presenterat av; Fuller, Schettler &
Giddings /Lyman 1982/:

DBA -

10 -3 • T 1 ° 75 • \I /747
P . (vA 1/2 + VB V3 )2

Med: T = Temperatur [°K], Mr = (MA + MB)/(MA•MB)
P = Tryck [Atm.], VA & VB = Molvolymer för ämne a och b.
Sambandet kan enkelt härledas ur gaskinetiska grundsamband, se t ex Moore
/1963/.
Tabell 7:1 Diffusionskonstanter för upplagsgasens huvudkomponenter vid några
olika temperaturer och tryck (beräknade med F. S & G's metod).

Temp Tryck Luft
[°C] [mm Hg]
-20
0
20
-20
0
20
-20
0
20

740
740
740
760
760
760
780
780
780

1.466E-05
1.675E-05
1.895E-05
1.428E-05
1.631E-05
1.846E-05
1.391E-05
1.589E-05
1.798E-05

Syrgas

Kvävgas Koldioxid
m2/s

1.734E-05
1.981E-05
2.241E-05
1.688E-05
1.929E-05
2.182E-05
1.645E-05
1.879E-05
2.127E-05

1.772E-05
2.024E-05
2.290E-05
1.725E-05
1.970E-05
2.230E-05
1.681E-05
1.920E-05
2.173E-05

1.200E-05
1.371E-05
1.551E-05
1.168E-05
1.335E-05
1.510E-05
1.138E-05
1.300E-05
1.472E-05

Metan
1.626E-05
1.857E-05
2.102E-05
1.583E-05
1.808E-05
2.047E-05
1.543E-05
1.762E-05
1.994E-05

Vätgas
6.491E-05
7.415E-05
8.391E-05
6.321E-05
7.220E-05
8.171E-05
6.159E-05
7.035E-05
7.961E-05

Värdena avviker normalt bara några procent frän uppmätta värden i detta tern peraturintervall. Vid överslag av gastransporter i fält kan 210-5 m2/s användas
som diffusionskonstant för alla ämnen ovan utom vätgas där 8.10-5 m2/s kan an vändas. Andra faktorer som t ex varierande jordegenskaper, bidrar i betydligt större
omfattning till uppskattningens osäkerhet.
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Bilaga 8. Bakgrundsdata om Bredviksbergsupplagen.
Upplaget började troligen användas 1955 eller 1956. Till en början kördes endast
en del av avfallet frän Öjebyn till Bredviksberget. Under mitten av sextiotalet drevs
upplaget som bränntipp, 1967 avbröts denna verksamhet. Upplaget mottog fram till
1969 avfall enbart frän öjebyn. Efter 1969 års kommunsammanslagning mottog
upplaget avfall frän det som idag är Piteå kommun, dock drevs ett antal upplag inom
kommunen in på 70-talet. Frän 1972 är Bredviksbergsupplaget i stort sett Piteå
kommuns enda avfallsupplag, man har dä anslutit drygt 30 000 pe. Länsstyrelsen gav
första tillståndet för upplaget 228/10 - 72 (dnr. 11.182-3130-72).

1976 brann upplaget och i samband med släckningen tillfördes en del av upplaget
stora mängder sand, runt 4000 m3 (16 bilar körde i 18 timmar) Upplaget ayslutades
året därpå och övertäcktes med 0.3 m "täta massor" (material "grupp 3b tabell C/1" i
Mark-AMA) och tallar planterades /NAB 76/. Denna del av upplaget är uppskatt ningsvis ca 4.7 ha stor och har en volym i storleksordningen 200 000 m3 . Det första
upplaget vid Bredviksberget torde innehålla < 100 000 ton avfall. Ena kanten av
detta upplag har bebyggts (grindstuga, garage).
Kommunen ansöker 1976 om att fä utvidga upplaget och ta den nya delen i bruk
770601. I kommunens ansökningshandlingar är lakvattenrecirkulation upptagen som
en åtgärd för att minska dammning från upplaget. I den lokala remissomgången
pekar kommunens brandchef pä behovet av pumpkapacitet vid brandbekämpning
vilket påverkar dimensioneringen av pumpar (10 Ws ggr 20 m lyfthöjd installeras).
Man har ursprungligen tänkt anlägga biodammar för lakvattenrening, men be stämmer sig sedan för överledning till centralortens reningsverk. Utjärnningsmaga sin dimensioneras efter "SNV's metod nr 2" till 10 000 m3 (dimensionerande av tappning 31/s). Detta till ett område som man uppskattar hydrologiskt omfattar ca 12
ha, dvs utjämningsbassängen klarar en femtedel av den ärliga medelnederbörden.
I naturvårdsverkets beslut 98/1977 medgavs utbyggnad av utterligare en etapp
motsvarande fem års uppläggning av maximalt 24 000 ton/år. För tiden efter denna
etapp vill SNV se mera aktiv avfallsbehandling (vilket resulterade i att kommunen
köpte en hammarkvam och började mala avfallet 1982 varpå tillstånd erhölls för
fortsatt utbyggnad). Naturvårdsverket medgav överledning av lakvattnet till
kommunens ledningsverk (anslutning senast 1/1 1980) men godkände inte planerna
på att installera recirkulationssystem för lakvattnet pä upplaget med hänvisning till
att lakvattenkoncentrationema dä skulle bli högre.

Av entreprenadhandlingama /NAB 1975/ framgår att man förutsäg en ärlig
specifik hushållsavfallstillväxt om 3 %. 1975 beräknades 34 550 anslutna pe ge upp hov till 11 730 ton avfall (340 kg/pe, är). Samma är beräknades till upplaget förd
totalvolym bli 12000 m3 och upplagt skulle detta motsvara 43 700 m3. På volymbasis
beräknades ett täckmaterialbehov om 7.5 % av avfallsmängden. Totalt med sluttäck fling beräknades etapp Ii utbyggnaden kräva 25 000 m3 täckmassor (för 200 000 m3
upplagsvolym). Lagen om pappersåtervinning förutsägs minska mängden pappersavfall frän 45 till 21 %.
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Bilaga 9 . Volymberäkning.
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Över upplagsområdet mättes 23 sektioner pä tio meters aystånd frän varandra
upp och deras yta beräknades. Ett exempel pä en sådan sektion visas i figur 9:2. Som
framgår av figur två är skattningen av markprofilen betydligt mindre grov än
skattningen av upplagsytans profil.
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Figur 9:2. Exempel pä beräknad upplagssektion. Upplagssektionens yta är i detta fall 759 m2 vilket
7 590 m3 upplagsvolym.

svarar mot

Sammanlagd upplagsvolym 1977 beräknades till 209 671 m3, upplagsytan beräk nades till 46 745 m2, upplagets medeldjup blir följaktligen 4.5 m.
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Bilaga 10. Skattning av ärlig lakvattenbildning och föroreningstransport.
Upplagets klimatförhållanden: I tabell 10.1 nedan redovisas månadsmedelvärden
för en trettioärsperiodperiod. Värdena gäller för Luleå flygplats som ligger ca 4 mil
NO om upplaget. För upplaget gäller i stort sett samma förhållanden, något varmare
somrar och kallare vintrar kan man räkna med eftersom upplaget ligger längre in i
landet, men skillnaderna är troligen små.
Tabell 10:1. Klimatdata för Luleå flygplats fraesler 1971/.
Månad
Januari
Februari

Mars
April
Maj

Juni
Juli
Augusti

September
Oktober
November
December
Årsmedel

Nedebörd [mm]

Medeltemp [°C]

32
25
20
24
25
41
43
59
57
43
46
38
453

-10.0
-10.2
-6.5
-0.5
6.1
12.1
16.1
14.0
9.0
2.5
-2.6
-6.5
2.0

Snötäcke [cm]

36
50.5
50.5
26

2
10
22.5

Årsmedelnederbörden i regionen är ca 453 mm. Av detta faller ca 175 mm som
kvarliggande snö, denna nedbördsmängd avrinner till större delen med vårflödet
under april-juni. En annan period med hög lakvattenbildning är under höstregnen.
Mellan dessa "infiltrationstoppar ligger dels vintern med tjälad mark, dels
sommaren med hög avdunsning. En ungefärlig uppdelning i fyra perioder skulle
kunna vara:

15/4-14/6; snösmältning + 57.5 mm nederbörd,läg avdunstning.
15/6-14/8; 93 mm nederbörd, hög avdunstning.
15/8-30/10; 127.5 mm nederbörd, låg avdunstning.
31/10-14/4; 175 min nederbörd (mest snö), liten avdunstning.
Frän november till maj ligger snön och marken är tjälad, under denna period är
lakvattenbildningen liten. Likaså är perioden från mitten av juni till mitten av
augusti en period med låg infiltration p g av avdunstning. I princip återstår två per ioder med kraftig lakvattenbildning: 15/4-14/6, med 57.5 mm nederbörd och snöav smältning, och 15/8-31/10 med ca 127 mm nederbörd som inte bildar kvarliggande
snötäcke. Under den första perioden är tjälen fortfarande ett hinder för infilt rationen.

Enligt en studie utförd i Bensbyn, 5 km norr om Luleå, /Engelmark 1986/ kan
man räkna med att 20 % av snöavsmältningen infiltrerar i grästäckt (sandig-lerig
silt) mark och 65 % infiltrerar i skogsmark (mellandand).
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A Profil vid
upplagsyta

B Förborrning

C Bentonitfyllning

D Neddrivning
av stålrör

E Färdig provpunkt
övre del

F Färdig provpunkt
nedre del

Täckskikt

Stålrör 4) 25/2

MX-80 Bentonit

PVC-rör 4> 4/1

Kvartssand 1-2 mm

Figur 11:1. Anläggning av provpunkt.

Offerspets
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Bilaga 11. Anläggning av provpunkter.

Mätpunktema består av två entums stålrör som slagits pä plats till 0.8 respektive
1.8 meters djup.
En förborrning gjordes till ca 40 cm djup, därefter fylldes hålet med bentonit och
rör med en lös s.k. offerspets slogs ned till aysett djup. Pä detta sätt tätades skarv en
mellan rör och jordskikt.
Vid de sandiga provpunktema kunde rören slås ned med lätthet och med jämnt
motstånd, vid de övriga provpunktema pä upplaget var det till en början svårare att
penetrera upplaget, men man kunde tydligt märka ett minskat rörelsemotstånd dä
jordtäckskiktet passerats och spetsen trängt ned i avfallet. Denna gräns varierade i
djup mellan provpunktema frän en halv till drygt en meter. Vid provpunkt 6 och 15,
som ligger utanför upplaget, kunde ingen gräns märkas.
Väl pä plats slogs offerspetsen ut ur röret (därav beteckningen) med en 15 mm
stålstång och kvartssand fylldes pä till en nivå ca 10 cm upp i röret. Kvartssanden
fungerade som filter för att hindra igensättning av provtagningsslangen, en siktad
sandfraktion om 1-2 mm i diameter användes.
Därefter fördes prpvtagningsslangen, en halvstyv PVC-slang, med innerdia meter 2 mm ned•till kvartssandens nivå och ytterligare sand fylldes pä till ca 30 cm
ovanför slangens mynning. Genom att slang och sandfilter användes reducerades
"dödvolymen" i röret till i storleksordningen 20 ml.
Slutligen tätades resten av röret genom fyllning med bentonit och den övre änden
av PVC-slangen försägs med en 2 mm grov kanyl för att möjliggöra en enkel an slut ning till gaspump (genom trevägsventil med s.k. luerkoppling). Ingen särskild ät gärd vidtogs för att täta mellan kanyl och plastslang - kanylen går ca 5 cm in i
slangen och fyller ut den helt. Arbetssekvensen vid provpunktsanläggning illust reras i figur 11:1.
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Bilaga 12. Uttag av prov, test av täthet i anslutning mellan provpunkt och pump.
Gasprovema togs ut med hjälp av en membranpump av fabrikat MSA, modell C210. Pumpen anslöts med PVC-slang och en trevägskran av fabrikat Viggo AB,
(varunamn "Connecta") till provpunktens kanyl. Gasprovema fylldes pä polyeten klädda aluminiumpåsar av fabrikat Tesseraux (varunamn "Teco-bag"). De använda
påsarna rymmer ca 3 1 gas. Kopplingen mellan provpunkt och pump visas i figuren
nedan. Vid provuttaget pumpades först en volym motsvarande ca 10 ggr "dödvolymen" ut, dvs slangarnas och kranens volym och porvolymen i rörets sand skikt.
Dödvolymen var < 30 ml. Därefter fylldes provet om ca 0.5-1 liter pä påsen.
Pumpen arbetade med en konstant kapacitet om 0.1 liter per minut. En typisk prov tagningssekvens bestod av a/ anslutning av pump till provslangens kanyl, b/ pumpning 2-3 minuter till luft, c/ anslutning av påse, d/ pumpning 5-10 minuter till påse.

En av flera möjliga felkällor vid uttag av gasprover frän upplaget är inläckage av
luft pä pumpens sugsida, dvs pä den sträcka som visas i figuren nedan.

1•11•111:<=1.

Bilden ovan består frän vänster av; provtagningsslang, kanyl, trevägsventil,
skarv, slang till pump och pump.
För att bedöma läckagerisken testades systemet i lab genom att vatten sögs upp
genom en likadan 4/1 PVC slang, lyfthöjd 4 m, kopplingen mellan pump och slang
enligt ovan. I detta fall användes en peristaltisk pump, flöden mellan 2 och 16 ml per
minut testades, inget inläckage kunde detekteras medan undertrycket varierade
mellan 0 och 4 m vattenpelare. I fält kan vi maximalt ha 1.8 m undertryck +
eventuellt dynamiskt motstånd i filter, proven uttogs med flödet 100 ml/minut.
Emellertid bryts strömförsörjningen till pumpen automatiskt vid ett undertryck om
ca 0.4 mvp eller större, detta inträffade inte vid någon provpunkt. Däremot stannade
pumpen vid ett par tillfällen dä vatten sugits upp i den.
Slutsatsen är att uttagna proven knappast kan ha systematisk fel sammansättning p
g a luftinläckage pä pumpens sugsida, däremot kan likafullt något strövärde vara pä verkat p g a felaktig montering.
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Bilaga 13. Om analysmetoden.
Gasanalyserna utfördes pä en AID 511 gaskromatograf med "option 17" term ist ordetektor. Själva detektorn byggs upp av ett stålblock med gaskanaler i. Stålblocket
hälls vid konstant temperatur, både kolonner och detektor är inbyggda i en ugn. I
stålblocket finns två gaskanaler, en där bärgasen passerar, en där prov med bärgas
passerar. I kanalerna finns små pärlformade 8000 Ohm termistorer placerade och
genom dessa passerar en svag likström (10 mA) som värmer termistorerna till en
temperatur högre än omgivningens (Effekt .: I2*R). Termistorerna är kopplade till
motsatta armar pä en Wheatstone-brygga vars båda övriga armar håller fix resistens.
Genom att gaserna kyler termistorerna olika uppstår en obalans i bryggan som är
proportionell mot mängden av detekterat ämne och detta kan registreras som
spänningsförändring.
För att detta ska fungera väl krävs en god kontrast mellan bärgasens och provets
värmeledningsförmåga (se tabell 13:1). För vätgasanalyserna användes kvävgas som
bärgas och för övriga analyser användes helium.
Tabell 13:1 Relativ värmeledningsförmåga för några gaser.
Argon
Etan
Helium
Koldioxid
Kolmonoxid
Kväve
Luft
Metan
Propan
Syre
Väte

Vid 0°C
0.67
035
6.00
0.58
0.96
1.00
1.00
1.25
0.63
1.04
7.25

Vid 100°C

5.55
0.71
1.00
1.00
1.45
0.84
1.02
7.12

En annan förutsättning är att gaskomponenterna separarerats väl innan detektorn
passeras. Med den kolonnkombination och de driftsförhållanden som vi använt har
en god separation av koldioxid, kväve, metan och vätgas uppnåtts, se figur 13:1.
Däremot har argon och syrgas haft i stort sett samma retentionstid, vilket pä utskrift en resulterat i att deras "toppar" legat endast en mm frän varandra. För att separera
argon frän syrgas krävs längre molekylsikt än den använda.
I våra mätningar bildar argon och syrgas ett kompositutslag. Även kväve- och
syrgastopparna ligger tätt. Eftersom främst syre är av intresse och vi har mätt topphöjd i stället för ytan av utslagen innebär denna sammanblandning normalt inga
problem. Dock bör man vara vaksam mot värden med höga kvävgashalter i kombination med låga syrgashalter.
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Figur 13:1. Separation av gaskomponenter. Bärgas helium. Horisontell axel anger
storleksrelationer, total analystid —5 min. Vätgas har ungefär samma retentionstid som argon, men
vätgas kan inte detekteras samtidigt som ämnena ovan utan kräver annan bärgas. Topparna ritade
utan interferens.

Detta med luftgasernas sammanblandning, och särskilt överlappande syrgas- och
kvävgastoppar kan vara en bidragande orsak till en del underliga sammanhörande
värden pä kvävgas och syrgas som presenterats, se t ex Willumsen /1985/ där N2/02kvoter mellan 1.3-2.9 rapporteras.
I atmosfären finns i medeltal (vid havsytan) 78.088 vol-% N2, 20.949 vol-% 02
och 0.93 vol-% Ar. Kvoten N2J02 är alltså 3.73 och kvoten N2 /Ar är ca 84. Det som
möjligen skulle kunna ge en sänkning av N2/02-kvoten i upplag vore om syret hade
en högre diffusionshastighet än kväve vilket inte är fallet. I avfallsupplag med gasproduktion trängs luftgaserna ut ur upplaget sä att halterna sjunker, vidare
konsumeras syrgas vid nedbrytningen av organiskt material, medan kvävgas i vissa
fall kan produceras genom s.k. denitrifiering - vi kan alltså vänta oss en N2/02-kvot
om minst 3.73 i upplagsgas, däremot kan kvoten knappast vara mindre.

En annan störfaktor utgör argon. Enligt våra mätningar har vi ungefär samma
detektionsrespons för argon och syrgas, det innebär att argon normalt inte interfererar med syrgasmätning med mer än ca 5 % vid mätning av atmosfärisk luft, men
vid lägre syrgashalter blir inverkan kraftigare. I extremfallet att all syrgas har kon sumerats skulle alltså ett värde om ca 1/78-del av kvävgashalten ändå kunna
registreras som syrgas genom argon-syrgasöverlappning.
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Bilaga 14. Utförande av gasanalys.
En trevägskran kopplades till provpåsen. Provet togs ut med med s.k. gastät
spruta (vol 30 ml, fabrikat Hamilton). För att undvika att fä med ev. luft frän kranen
togs två sprutvolymer ut innan analysprovet. Ett prov om 20 ml kopplades till gas kromatografens pump och provtagningsloop (loopvolym 0.1 ml).
10 ml pumpades genom loopen innan provet injicerades i kromatografen. Den
injicerade volymen (0.1 ml) passerade först en kolonn som separerade provet i luft
och övriga gaser ( 3 fot x 1/8 tum rostfritt stål packad med Chromosorb 102), där efter passerade provet en kolonn som separerade luften i kvävgas och syrgas (6 fot x
1/8 tum rostfritt stål packad med molekylsikt 13x). Därefter passerade provet
detektorn och koncentrationerna registrerades som kurvor pä ett spännings-tids
diagram.
Inställningarna pä gaskromatografen var följande:
- Temperatur = 35 °C
Bärgasflöde = 12 ml /minut
För att garantera temperaturstabilitet fick instrumentet gä med ugnsvärmen pä 12
timmar före analys.
Proven dubbelbestämdes både vid vätgasanalysen och vid analysen av de övriga
gaskomponentema. Som kalibreringsgas användes en blandning frän Alfax AB be stående av 53.79% metan, 41.60% koldioxid, 0.87% syre och 3.74 To kvävgas. Vid
högt luftinnehåll användes även luft som referens för kväve och syre. Halterna beräknades som ett viktat medelvärde mellan de båda referensema. Vätgasbestärnningarna kalibrerades mot en 2.5 % vätgasblandning som framställdes genom spädning
av 100 % vätgas i kvävgas.
Proven utvärderades genom mätning av diagrammens topphöjder och jämförelse
med referenserna. Genom att variera instrumentets signalförstärkning har avläs ningsfelet kunnat hällas mindre än 1 %. Däremot finns ett större fel i att relationen
topphöjd-halt inte var helt linjär, detta visar sig framförallt vid prover som ligger
långt frän referenshalterna och märktes tydligast för kvävgas.En annan förklaring
till de stundtals mycket höga registrerade kvävgashalterna kan naturligtvis
varierande luftgasöverlappning vara.
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Bilaga 15. Mätdata.
Sammansättning av gasprover tuna vid Bredviksbergets avfallsu_pplag.
augusti 1986 ivol-%1 .
CO2

CH4

Prov

a
1.4
d
d
d
d
d
8.1
s
d
d
d
s
d
d
s

punkt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16*

b
39.2
17.7
17.1
0.4
d
d
28.1
25.8
6.1
0.1
26.3
24.2
35.8
d
5.3

a
15.2
0.5
8.9
6.7
5.1
2.9
22.8
s
12.4
11.9
12.0
s
6.6
12.1
s

b
30.9
24.1
26.7
11.7
5.0
2.4
27.6
25.1
23.8
20.8
25.3
28.1
27.7
17.10
13.0

a
9.2
20.5
13.1
15.3
16.9
19.1
3.0
s
9.6
10.0
10.0
s
15.2
9.9
s

02

N2

H2

b
0.69
3.0
2.1
10.3
17.0
19.5
1.9
3.9
2.5
3.1
4.9
2.0
4.5
4.9
12.2

a
0.02
d
d
d
d
0.04
d
s
d
0.08
0.03
d
0.15
0.01
s

b
0.3
d
d
d
d
0.08
0.04
d
d
0.02
0.08
0.04
0.15
d
0.48

a
77.4
78.1
78.1
78.1
78.1
78.1
73.0
78.1
78.8
77.4
75.5
76.9

b
39.6
62.9
61.5
78.1
75.5
77.5
49.4
50.2
72.8
77.5
48.8
49.6
39.5
78.8
74.1

februari 1987 [vol-To]
CO2

CH4

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
15
16*

a
4.7
16.0

b

25.0
39.4

d
d
d
d
d
d

d
d
d
d

1.6

9.9
7.2

d
d

0.03

3.3
d
d

0.04

a
21.7
27.1
1.9
2.8
1.7
0.2
12.0
0.8
10.5
15.8
10.3
0.9

b

30.7
32.6
13.8
4.8
1.3
0.1
24.0
2.2
24.5
25.2
18.7
4.9

a
2.6
1.8
19.8
19.4
20.1
20.7
11.7
20.6
13.6
9.8
14.5
20.5

02

N2

b

2.1
1.4
11.2
18.4
20.4
21.0
2.2
19.7
1.9
1.6
7.2
17.3

a
78.1
62.6
77.7
77.7
77.8
77.9
79.5
78.1
75.7
78.8
78.8
78.0

b

47.8
32.7
78.8
78.0
78.0
78.0
78.2
78.2
68.7
71.7
78.0
78.0

a = övre provtagningsnivån (0.8 in djup), b = nedre provtagningsnivånd (1.8 in djup), d = under
detektionsgräns, s = prov saknas * = nivån 6 & 9 m under upplagsytan pä det nya upplaget.

Detektionsgränsema vid analysen av augustiprovema sattes till 0.03% för vätgas
och 0.01% för övriga. För februariproverna har detektionsgränsen satts till 0.02%
för alla komponenter utom kvävgas där detektionsgränsen 0.05 % användes.
Samtliga vätgashalter i februariprovet var < 0.05%.

