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Sammanfattning
Upprinnelsen till den här uppsatsen har sitt ursprung från min praktiktid, januari-februari 2002,
vid SWECO VBB VIAK, Linköping. En förståelse utvecklades för hur komplext problemet är
med riskbedömning av förorenade områden. Inom detta område uttrycktes önskemål i företaget
om en alternativ modell, till MIFO-modellen som idag används av företaget, vid undersökning
och riskklassning av förorenad mark. Jag föreslogs att i mitt examensarbete ta fram någon
annan metod än MIFO-modellen för vad man bör undersöka för att kunna riskklassa ett
förorenat område. Då det finns många olika slags förorenade områden och därmed olika
faktorer att ta hänsyn till för att kunna riskklassa ett förorenat område gjordes en avgränsning
för att arbetet skulle rymmas inom en 10-poängs kandidatexamensuppsats.

Som förorenat område valdes undersökning av deponi. Som analysfaktorer valdes att undersöka
vilka variabler som kan bestämma i vilken fas en deponi befinner sig i samt vilka variabler som
behövs avseende en deponis barriärsystem för att kunna riskbedöma emissioner från deponien.
Dessutom valdes att göra en fallstudie på ett mindre objekt. Som objekt valdes Nykvarns
deponi i Linköping. Som sidoprojekt var det också intressant att undersöka om Nykvarns
deponi efter de åtgärder som gjorts motsvarar dagens krav på avslutade deponier.

Empirin i denna studie är hämtad från litteraturstudier av tidigare utarbetade modeller.
Modeller som studerats är MIFO-modellen, Depå 90, Metod för karakterisering av lakvatten
från avfallsupplag och Interaktionsmatris-modellen. I fallstudien har en rapport och olika
handlingar som utställts i ärendet Nykvarns deponi studerats. Samt har Förordning (2001:512)
om deponering av avfall och Naturvårdsverkets föreskrift 2001:14 studerats för att undersöka
vilka dagens krav är på avslutade deponier avseende miljöskyddsåtgärder.

Syftet med studien var att undersöka om det går att göra bedömning av, utifrån de data som
finns tillgängliga, i vilken fas Nykvarns deponi befinner sig i och vilket barriärsystem den har
samt vilka ytterligare data som eventuellt skulle behövas för att kunna göra en riskbedömning
av emissioner. Dessutom var syftet att undersöka om det utifrån befintliga data går att avgöra
om deponiens skyddsåtgärder håller kraven som ställs i Förordning (2001:512) om deponering
av avfall.

Studien visar att det inte är så enkelt att bestämma i vilken fas en deponi, i sin helhet, befinner
sig i, eftersom deponier oftast är mycket heterogena. Olika delar av deponien kan befinna sig i
olika stadier vilket ökar svårigheterna med att riskbedöma emissioner från deponien (Serti
2002). Barriärsystemen däremot är möjliga att bestämma. För detta ändamål visar det sig att det
finns flera utarbetade modeller och att de som betraktats i det här arbetet alla innehåller
liknande val av indikatorer. När det gäller Nykvarns deponi visar studien att det med dagens
krav kan behövas en ny utvärdering av de data som finns och ytterligare undersökningsdata
varefter en ny riskbedömning bör ske.
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1 Definitioner och förkortningar
Vissa begrepp används i olika texter med olika betydelse och en del definitioner kan också
användas under olika begrepp. Detta är ofta förvirrande. För att underlätta för läsaren klargörs
därför några av dessa begrepp med den definition som avses i det här arbetet. En del begrepp
kan ha samma definition. De flesta definitioner är hämtade från Avfallsförordningen
2001:1063, men också från Cecilia Öman m fl. 2000.

AOX Adsorberbara organiska halogenerade ämnen eller ämnesgrupper (Öman, 2000)

Avslutad deponi Deponi där sluttäckning har inspekterats och av tillsynsmyndigheten blivit godkänd
(Avfallsförordning 2001:1063).

BOD Biokemisk syreförbrukning (Biochemical Oxygen Demand) (Öman, 2000)

COD Kemisk syreförbrukning ( Chemical Oxygen Demand) (Öman, 2000)

COD/BOD Kvoten mellan COD och BOD (Öman, 2000)

Emissioner Se läckage

EOC Extraherbara organiska halogenerade ämnen eller ämnesgrupper (Öman, 2000)

Farliga ämnen Ämnen som vid exponering kan utgöra hot mot människa och miljö (Avfallsförordning
2001:1063).

Farligt avfall Hänvisning; Avfallsförordning (2001:1063)

Fas Skede i deponiens livscykel

Gammal deponi Synonymt med avfallsupplag som man tidigare har slutat lägga avfall på, behöver inte alltid
vara avslutad (Avfallsförordning 2001:1063).

Indikator Likställs i det här arbetet som parameter.

Inert avfall Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska
förändringar. Inert avfall löses inte upp, brinner inte och reagerar inte fysikaliskt eller
kemiskt på något annat sätt, inte heller bryts det ned biologiskt eller inverkar på andra
material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller
människors hälsa. Den totala lakbarheten och det totala föroreningsinnehållet i avfallet samt
ekotoxiciteten hos lakvattnet skall vara obetydliga och får inte äventyra kvaliteten på yt-
eller grundvatten (Avfallsförordning 2001:1063).

Läckage Likställs som emissioner, oavsiktliga punkt- eller diffusa utsläpp

Mäktighet Tjocklek

Organiskt avfall Avfall som innehåller organiskt material ex: biologiska avfall och plastavfall
(Avfallsförordning 2001:1063).

Parameter Likställs i det här arbetet som den faktor man vill undersöka.

Permeabilitet Genomsläpplighet

Riskklassning Bedömningsgrund för förorenade områden enligt MIFO-modellen. En samlad bedömning
av föroreningars farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar, känslighet och
skyddsvärde (Naturvårdsverket 2002).

Sluttäckning Samlande term för en permanent övertäckning som kan bestå av utjämningsskikt,
avjämningsskikt, tätskikt, dräneringsskikt och skyddsskikt. Övertäckning av deponi för att i
framtiden skydda omgivningen mot exponering av ämnen som kan komma att utgöra hot
mot människa och/eller miljö (Avfallsförordning 2001:1063).

TOC Totalt organiskt kol (Öman, 2000)

Variabel Likställs i det här arbetet som värde för en parameter.

Äldre deponi Gammal deponi
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2 Inledning
Vid min praktiktid på avdelningen för undersökning av förorenade områden vid SWECO VBB
VIAK, Linköping utvecklades en förståelse för hur komplext problemet är med riskklassning
av förorenade områden. Idag används uteslutande metodiken i MIFO-modellen, men ett
önskemål yttrades om kunskaper om andra metodiker.

Jag föreslogs att i mitt följande examensarbete ta fram någon annan metod än MIFO-modellen
för vad man bör undersöka för att kunna riskklassa ett förorenat område. Då det finns många
olika slags förorenade områden och därmed olika faktorer att ta hänsyn till för att kunna
riskklassa ett förorenat område gjordes en avgränsning för att arbetet skulle rymmas inom en
10-poängs kandidatexamensuppsats.

Med kunskap om i vilken fas en deponi befinner sig i, samt vilka skyddssystem som deponien
har, kan man få indikation om tillstånd och möjlighet att förutse emissioner från deponien.
Detta är en av förutsättningarna då man vill riskklassa deponien.

Som förorenat område valdes undersökning av deponi. Som analysfaktorer valdes att undersöka
vilka variabler som kan bestämma i vilken fas en deponi befinner sig i samt vilka variabler som
behövs avseende en deponis barriärsystem för att kunna riskbedöma emissioner från deponien.
Dessutom valdes att göra en fallstudie på ett mindre objekt. Som objekt valdes Nykvarns
deponi i Linköping. Som sidoprojekt var det också intressant att undersöka om Nykvarns
deponi efter de åtgärder som gjorts motsvarar dagens krav på avslutade deponier.

Syftet med den här studien är att införskaffa kunskap om hur man undersöker i vilken fas en
deponi befinner sig i samt vilket barriärsystem den har.

Studiens utgångspunkt har varit att besvara följande frågeställningar:

•  Med vilka variabler kan en deponis fas bedömas?

•  Med vilka variabler kan en deponis barriärsystem bedömas?

•  Vilka variabler finns att tillgå för Nykvarns deponi?

•  Vilka ytterligare variabler behövs för att kunna fastställa Nykvarns deponis fas respektive
för att fastställa om barriärsystemet motsvarar de krav som ställs i lagar och förordningar?

3 Metoder
För att få kunskap om med vilka variabler man kan fastställa i vilken fas en deponi befinner sig
och vilka skyddsbarriärer vid deponier som bör beaktas har rapporter med beskrivning av
metoder för att analysera deponier så som MIFO-modellen, Depå 90, Metod för karakterisering
av lakvatten från avfallsupplag och Interaktionsmatrismodellen studerats, samt har Förordning
(2001:512) om deponering av avfall och Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering av
avfall; NFS 2001:14 studerats. Även alla handlingar som finns i ärendet Nykvarns deponi i
Linköping införskaffades dels från miljökontoret och kopierades, dels från Tekniska Verken.
Det genomfördes också ostrukturerade kvalitativa intervjuer med några personer som arbetar
med förorenade områden, dels inom miljökontoret i Linköping, dels på Länsstyrelsen, på
Tekniska Verken samt av en konsult på VBB VIAK, Sami Serti som arbetar med undersökning
av deponier.

Textanalyser har gjorts och viktiga texter skrevs av för att sedan sortera ut det viktigaste.
Parametrar som föreslås i metoderna sammanställdes i tabeller, liksom variabler framtagna i
undersökningen av Nykvarns deponi. I undersökningen ingår inte att fastställa i vilken fas
deponien befinner sig i eller om deponiens barriärsystem håller dagens krav. Däremot har vissa
reflektioner gjorts över de beslut om skyddsåtgärder som tagits.

I en tabell som presenteras i resultaten i denna rapport kan en jämförelse göras mellan vilka
indikatorer som föreslås och vilka som undersökts vid Nykvarns deponi. Utifrån tabellerna kan
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man bestämma om ytterligare undersökningar behöver utföras för att fastställa deponiens fas
respektive om barriärsystemet håller dagens krav mot kontaminering av mark och vatten.
Dessutom har en sammanställning gjorts över vilka krav som ställs på barriärsystem enligt
förordning 2001:512 och vilka variablerna är för dessa krav vid Nykvarn. Någon analys eller
utvärdering av variablerna är inte gjord, men en reflektion presenteras i diskussionen i denna
rapport.

4 Deponier i allmä nhet
4.1. Problem med äldre deponier

I Sverige har vi 4000 - 6000 deponier där något avfall inte längre tillförs. Dessa konstruerades
enligt gårdagen krav och lagstiftning. De flesta är små, men de kan innehålla allt möjligt, även
sådant som i dag anses vara farligt avfall och ämnen som man numera inte får använda och
innebär en potentiell miljöfara (Naturvårdsverket 2000-08-21). Trots att halterna av dessa
ämnen i många fall är låga innebär de stora avfallsmängderna att mängden potentiellt
förorenande ämnen är stor. Det deponerade avfallet innehåller också organiska föroreningar
varav vissa är mycket svårnedbrytbara. Förutom tungmetaller och organiska föroreningar bidrar
deponier till utsläpp av syreförbrukande ämnen, näringsämnen och växthusgaser (Elert 1999).
Det finns starka skäl för att på sikt befara ett ökat läckage av tungmetaller och svårnedbrytbara
organiska föroreningar om inte förebyggande åtgärder vidtas. Genom att utsläppen och
läckagen kan väntas pågå under lång tid blir risken för skador särskilt stor. Problem i det här
avseendet finns vid många nedlagda deponier (Naturvårdsverket 2000-08-21). Framför allt de
äldre deponierna representerar en mängd olika avfallssammansättningar och konstruktioner och
innehåller ofta så stora mängder föroreningar att skadliga utsläpp skulle kunna ske under
mycket lång tid. Förebyggande miljöskyddsåtgärder som t ex botten- och toppbarriärer saknas
oftast nästan helt vid de äldre deponierna (Bendz  m.fl. 2000).

4.2. Emissioner och dess förutsättningar
Att stora utsläpp inte förekommer redan nu beror på en rad processer som bromsar läckaget.
Det är viktigt att man därför beaktar deponiens hela livscykel, i det korta och det långa
perspektivet. Uppkomst av läckage styrs bland annat av deponiens livscykel och spridningen av
emissionerna styrs bland annat av deponiens barriärer, men kontrolleras också av en mängd
mer eller mindre samverkande inre processer. Därför är förutsättningarna för läckage unika för
varje deponi. (Bendz  m.fl. 2000).

Processerna är beroende av avfallstyp, föroreningens kemiska form, förändringar i avfallet, den
kemiska miljön i deponien, men även av deponiens utformning, skyddsbarriärer och
lokalisering. Genom att dessa processer också växelverkar med varandra bildar de ett komplext
system. Den forskning som pågått har gett oss kunskap om många av dessa processer och i viss
mån även hur de påverkar varandra. Dock saknas en mer sammanhållen bild av hur dessa
processer samverkar i ett system. Plötsligt kan processerna resultera i en förhöjd emissionsnivå
(Elert, 1999).

Mycket lite av det ursprungliga innehållet av tungmetaller läcker ut under de första decennierna
efter deponering. Deponierna får då en hög föroreningspotential. Deponier av det här slaget bör
betraktas som s.k. ”chemical timebombs”1, har Wellander (1998) citerat Stigliani och menar på
att för närvarande är kunskapen om hur processer i avfallet påverkar mobiliteten av
föroreningar i deponier ofullständig och behöver undersökas mer. I det långa tidsperspektivet,
när förhållandena i en soptipp kanske ändras som resultat av naturliga eller mänskliga
aktiviteter, kan det bli frågan om en snabb och plötslig frisättning av de stora mängder

                                                
1 ”chemical timebombs” – ”a concept that refers to a chain of events resulting in the delayed and sudden
occurrence of harmful effects due to the mobilization of chemicals stored in soils and sediments in response to
slow alterations of the environment.” Stigliani (1991)
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tungmetaller som hittills ackumulerats. Processerna som sker i deponierna under tusentals år är
uppenbart svåra att uppskatta (Wellander, 1998).

De olika nedbrytningsprocesserna ser lite olika ut beroende på om avfallsdeponien har hög halt
av organsikt material eller högre andel oorganiskt material. Det s.k. ”organiska fallet” har en
större andel industriellt avfall och hushållsavfall med mycket litet innehåll av oorganiskt
material. De viktigaste processerna i sådana avfallsdeponier är mikrobiella nedbrytningar av
bakterier, svampar m.m. I det s.k. ”oorganiska fallet” består avfallet till mesta delen av förbränt
material med små mängder organiskt material (Wellander, 1998). Äldre deponier tillhör oftast
det ”organiska fallet”.

4.3. Deponiers faser
Processerna delas upp i olika tidssteg; den aeroba fasen, den anaeroba fasen och humusfasen
(Elert 1999). Den aeroba fasen kan beskrivas som den initiala och den syre- och
nitratreducerande fasen, och den anaeroba fasen beskrivs ibland som den sura och den
metanbildande anaeroba fasen. På grund av de mikrobiella nedbrytningarna i deponier med
organiskt material är det möjligt att urskilja hur långt det gått i den anaeroba fasen. Problem
kvarstår dock i att olika delar av en deponi kan befinna sig i olika faser vid samma tidpunkt
(Öman & Wennberg, 1997).

4.3.1 Den initiala fasen
Den initiala fasen är den tid från det att deponien börjar användas till dess att den biologiska
nedbrytningen accelererar. Endast en liten biologisk omvandling sker (Öman & Wennberg,
1997). Syre är tillgängligt. Fasen är relativt kort beroende på att syret förbrukas mycket snabbt
(Elert 1999). Hur lång tid beror på yttre faktorer; den initiala temperaturen då man började
deponera avfall, torka och toxiska föreningar som kan förhindra bilogisk nedbrytning. Att
karakterisera lakvatten i det här skedet är förkastligt eftersom det består av det vatten som
ursprungligen ingick i avfallet. Deponigas produceras inte (Öman & Wennberg, 1997).

4.3.2 Den syre- och nitratreducerande fasen
Det organiska materialet bryts ned med hjälp av syre och andra oxidanter som finns tillgängliga
t ex nitrat, sulfat, mangan och järn (Elert 1999). Syre och nitrat förbrukas. Syretillgången beror
på hur kompakt deponien är (Öman & Wennberg, 1997). Syreförrådet är dock begränsat och
kan vara uttömt efter ett par dygn (Wellander 1998). Koldioxid, vatten och kvävgas produceras.
Hög mikrobiell aktivitet som bidrar till högre temperatur (70°), vilket bidrar till att vatten som
bildas dunstar (Öman & Wennberg, 1997). Till en början bildas sura nedbrytningsprodukter,
främst organiska syror. Det låga pH som skapas gynnar frigörelsen av metaller i avfallet. Detta
stadium ger ett surt lakvatten med högt metallinnehåll och är ett vanligt förekommande
problem vid konventionell tippning av bland annat hushållsavfall (Elert 1999).

4.3.3 Den sura fasen
Under den sura fasen sjunker redoxpotentialen. Löst molekylärt organsikt material fermenteras
till främst flyktiga fettsyror, alkoholer, väte och koldioxid som i sin tur omvandlas till ättiksyra,
väte och koldioxid. Sulfat reduceras till vätesulfid ättiksyra och högre flyktiga fettsyror kan
omvandlas till bland annat koldioxid. Koldioxid når sitt maximalvärde. Mycket vätgas
produceras och kvävgas sjunker. Vätesulfider står i jämvikt med metallsulfider. Produktion av
karboxylsyror sker vilket bidrar till sjunkande pH (4-5) i lakvattnet. Stor andel av TOC utgörs
av flyktiga fettsyror i lakvattnet vilket bidrar till höga COD- och BOD-värden jämfört med
kommande omvandlingsfaser. Då pH sjunker ökar lösligheten av vissa metaller som
tillsammans med hög koncentration flyktiga fettsyror ger lakvattnet en hög konduktivitet.
Metallerna kan komplexbindas med syrorna. Förhöjda halter av järn, mangan och zink kan
förekomma i lakvattnet. Sulfider bildas med vilka lösta metaller kan bilda fällning (Öman &
Wennberg, 1997). Metallfrigörelsen är därför under en period mycket låg (Elert 1999).
Metanproduktionen hämmas (Öman & Wennberg, 1997).
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4.3.4 Den metanbildande anaeroba fasen
Redoxpotentialen sjunker ytterligare. Vätgasen förbrukas helt i början av denna fas.
Sulfatkoncentrationen i lakvattnet når värden nära noll då metanbildningen når maximum.
Reducering av flyktiga kolväten ökar pH och det blir en högre koncentration av vätekarbonat i
vattnet än i sura fasen. pH neutraliseras till 6-8. Mängden lösta metaller i lakvattnet minskar.
Flyktiga fettsyror minskar vilket bidrar till sjunkande konduktivitet. Kvoten BOD/COD sjunker
till 0,1 under denna fas (Öman & Wennberg, 1997).

4.3.5 Humusfasen
Den bakteriella aktiviteten avtar liksom produktionen av metangas. Humusämnen börjar bildas,
förutsatt att det finns stora mängder cellulosahaltigt material. Humus har en mycket stark
förmåga att komplexbinda tungmetaller (Elert, 1999). Humusfasen nås efter ungefär 100 år och
kan möjligen pågå i 1000-tals år. Fram till den här fasen inleds så har endast en mycket liten del
av de giftiga metaller som deponerats i soptippen läckt ut och alltså har deponien fortfarande en
stor potential för förorening. Processer som kan komma att ändra utlakningsbeteendet hos
avfallet i ett långt tidsperspektiv, kommer därför att får stor betydelse. Ändrade förhållanden
under humusfasen kan leda till omfattande ändring av tungmetallernas mobilitet. Tillförsel av
syre kan öka redoxpotentialen då metallsulfider kan oxideras vilket sänker pH och metaller går
i lösning (Wellander, 1998).

4.4. Miljöskyddsåtgärder
4.4.1 Barriärsystem

Att förvara farligt avfall på deponi räknas som pågående miljöfarlig verksamhet även om inget
nytt avfall tillförs deponien. Det beror på att utsläppen av föroreningar ändå fortgår
(Naturvårdsverket 2000-08-21). När deponien är sluttäckt och den passiva fasen inleds skall ett
tillräckligt skydd mot kontaminering av omgivande mark och vatten ske i form av ett
barriärsystem bestående av topp- och bottentätning. Som figur 1 visar ska barriärsystemen
möjliggöra lakvattenuppsamling, förhindra lakvattenläckage och att grundvatten tränger in
underifrån samt kontrollera infiltrationen av regnvatten Tätskiktets uppgift kan också vara att
förhindra inträngning av luft och läckage av gas (Bendz m fl. 2000). I förordning (2001:512)
om deponering av avfall finns bl a. krav om att en deponi skall vara lokaliserad så att allt
lakvatten efter driftfasen och ej uppsamlat lakvatten under driftfasen passerar genom en
geologisk barriär som uppfyller vissa krav. Vilka kraven är presenteras i tabell 3 i resultaten.
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Figur 1. Modeller över skyddsmekanismer vid en deponi för att kontrollera infiltration av nederbörd och förhindra
inträngning av luft och läckage av gas. Den övre modellen visar barriärsystem vid en deponi i drift och den nedre
barriärsystem vid en avslutad deponi.

4.4.2 Ansvar och krav för ti llsyn och åtgärder
I och med att deponier, även avslutade, räknas som miljöfarlig verksamhet blir miljöbalken
tillämplig, och skäliga krav kan ställas på att något görs åt de gamla miljösynderna
(Naturvårdsverket 2000-08-21).

Kommunerna är i sina avfallsplaner ålagda att inventera äldre deponier för eventuella åtgärder.
Hantering av dessa är dock bristfällig och ambitionsnivån är generellt låg (Naturvårdsverket
1999). För deponier som kommunen inte har ansvar för kan det vara svårt att få tag på någon
ansvarig. Det är i första hand den som deponerade avfallet som ska vidta åtgärder. Om denne
inte påträffas kan krav ställas på markägaren. Kraven ska även i ett sådant fall vara skäliga,
finner man ingen efterbehandlingsansvarig måste åtgärderna bekostas av det allmänna
(Naturvårdsverket 2000-08-21).

Krav på topptätningar har länge saknats i Sverige. I förslaget till generella föreskrifter för
deponering av avfall från Naturvårdsverket ställs funktionskrav på topptätningarna men själva
utformningen av topptätningen överlåts på anläggningsägaren. EG-direktiven för deponering
och Naturvårdsverkets förslag till generella föreskrifter innehåller krav på bottentätningens
kapacitet. Direktiven anger även vilken funktion bottenbarriären har under den aktiva
respektive passiva fasen av deponien (Bendz  m fl. 2000).

Om inte kraven uppfylls på grund av de naturliga förhållandena på platsen får kompletteringar
ske genom att förse deponien med en geologisk barriär. Dessutom ska deponier för farligt avfall
och deponier för icke farligt avfall skyddas mot att ytvatten och grundvatten tränger in i
deponien genom avledning och dränering. Verksamhetsutövaren ska se till att en deponi som
avslutas förses med sluttäckning. En deponi anses avslutad först när sluttäckningen har
inspekterats genom tillsynsmyndighetens försorg och tillsynsmyndigheten har godkänt den.
Sluttäckningen ska vara konstruerad så att mängden lakvatten som passerar genom täckningen
inte överskrider eller kan antas komma att överskrida 5 l/m2 och år för deponier för farligt
avfall och 50 l/m2 och år för deponier för icke farligt avfall.

Det är relativt få deponier, som slutgiltigt avlutats och försetts med en sluttäckning. Vid de
sluttäckningar som har utförts har i regel mineraliska topptätningar av moränlera eller lera
använts (Bendz  m fl. 2000).

Under deponiens efterbehandlingsfas skall verksamhetsutövaren se till att det i minst 30 år eller
den längre tid som tillsynsmyndigheten bestämmer vidtas de åtgärder för underhåll,
övervakning och kontroll som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.
För deponier som inte avslutats före den 16 juli 2001 enligt förordningen men som är tänkta
som avslutade, gäller att senast 1 juli 2002 ge in en avslutningsplan. Förordningen tillämpas
dock inte på deponier där verksamhetsutövaren före den 16 juli 2001 har slutat lägga avfall på
deponien och har vidtagit de åtgärder som i övrigt krävts för att avsluta den. (Förordning
2001:512 om deponering av avfall).

Kraven för hur långt tillbaka i tiden ett efterbehandlingsansvar kan utkrävas besvaras i
miljöbalken främst genom övergångsregeln till 2 och 10 kap. Denna övergångsregel kommer
till uttryck i 8§ i promulgationslagen, där det sägs att bestämmelserna om
verksamhetsutövarens ansvar skall tillämpas på miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har
pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår när miljöbalken
trädde i kraft, och det föreligger behov av att avhjälpa skador eller olägenheter som har orsakats
av verksamheten. Avgörande datum för hur långt tillbaka i tiden myndigheterna kan gå när det
gäller att utkräva ansvar är alltså den 1 juli 1969, dvs. den dag då miljöskyddslagen trädde i
kraft (Rubenson, 1999).
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Kraven för tillstånd, tillsyn och ansvar finns beskrivet i 26 kap. miljöbalken och i
förordningarna SFS 1998:899, 1998:902,  2001:512, 2001:900, 2001:1063  och 2001:1078
samt i Nv:s föreskrift NFS 2001:14.

4.4.3 Barriär- och uppsamlingsstrategin
Barriär och uppsamlingsprincipen innebär en strävan att isolera deponien från den omgivande
miljön genom att bottentäta och samla upp lakvattnet. ISWA (1992) har definierat en deponi
som drivs enligt denna strategi som en deponi där lakvattenläckaget till omgivningen är
exceptionellt lågt. Det finns emellertid inga riktvärden för hur tätt barriärsystemet ska vara för
att deponien ska falla inom ramen för vad som kan kallas barriär- och uppsamlingsdeponi. Ett
naturligt ”liner”-material (liner= tätande material i skikt som ger mycket litet läckage av vatten)
som lera anses av en del uppfylla kravet på en tät barriär medan andra menar att anläggande av
en lerliner endast är ett sätt att uppnå ett kontrollerat läckage och metoden hör därmed hemma
inom utspädnings- och fastläggningsstrategin (Westlake, 1997).

4.4.4 Utspädnings- och fast läggningsstrategin
Utifrån utspädnings- och fastläggningsstrategin betraktas deponien som en länk eller ett
processteg som överför materia mellan teknosfären och litosfären i en takt och omfång som
miljön kan klara av. Man förlitar sig här på utspädnings, nedbrytnings och
fastläggningsmekanismer i de underliggande geologiska lagren, den s.k. naturliga barriären.
Utspädnings- och fastläggningsstrategin har traditionellt sett haft ett starkt fäste i
Storbritannien. Den goda tillgången på gamla lertäkter i England som kunnat tas i anspråk för
deponering av avfall har spelat en stor roll för acceptansen av denna strategi. En ny
grundvattenskyddspolicy, som infördes 1992, har emellertid omöjliggjort deponering av annat
än inert och ej aktivt avfall enligt utspädnings- och fastläggningsfilosofin (Joseph & Mather,
1993).

Naturvårdsverkets deponeringsstrategi är baserad på insikten att i ett långt tidsperspektiv
kommer alla deponier att behöva förlita sig på utspädnings- och fastläggningseffekterna i de
underliggande marklagren eftersom barriärens funktion oundvikligen kommer att försämras
med tiden (Bendz, m fl., 2000).

4.5. Metoder för att undersöka deponier
För att få kunskap om hur man kan undersöka deponier avseende dess faser har några metoder
studerats.

De metoder som studerats är:

•  Depå 90, en undersökningsmodell för att ge en geohydrologisk beskrivande modell för
lakvattens påverkan på grundvatten.

•  Metodik för karakterisering av lakvatten från avfallsupplag

•  Interaktionsmatrismetoden, en undersökning för att identifiera, beskriva samt utvärdera
relativ betydelse av de transport-, omvandlings-, frigörelse- och ackumulationsprocesser
som förekommer i en deponi.

•  MIFO-modellen, en metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), med syfte att
göra det möjligt att utföra riskbedömningar med rimlig säkerhet.

Nedan följer en kort beskrivning av vad de olika metoderna går ut på.

4.5.1 Depå 90
Depå 90 var ett projekt finansierat av Statens Naturvårdsverk, Svenska
Renhållningsverksförening (RVF), Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL) samt
Kraft- och värmeproducenternas samarbetskommitté (KVSK) vars övergripande målsättning
var att bygga upp kunskaper som i tillämpning leder till:
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•  en acceptabel miljöpåverkan från avfallsupplag i ett långt tidsperspektiv.

•  ett effektivt utnyttjande av den resurspotential som tillförs och finns i avfallsupplag.

Syftet med projektet var att, med hjälp av en beskrivande geohydrologisk modell som
utarbetades, undersöka lakvattnets påverkan på grundvattnet. Undersökningar utfördes enligt en
arbetsmetodik som baserades på en utpräglad geohydrologisk grundsyn. I projektet undersöktes
fyra stycken deponier i Sverige. I den geohydrologiska modellen beskrivs förutsättningarna för
den specifika deponien för lakvattenpåverkan. Därefter utförs fältundersökningar med ledning
av den beskrivande modellen. Slutligen sker en sammanställning och utvärdering av alla data.
Förutsättningarna är topografi, geologi, hydrologi och geohydrologi. En viktig geohydrologisk
faktor vid ett långtidsperspektiv utgörs av utbytet grundvatten-ytvatten nedströms upplaget,
dvs. förekomsten av utströmningsområden för grundvatten. Gynnsamt är i detta fall ett
långsamt transport- och spridningsförlopp via grundvattnet, vilket ökar möjligheterna för
fastläggning, fördröjning och spädning samt dessutom att tillförseln av ytvatten i
utströmningsområdet förorsakar en kraftig spädningseffekt. Den förstnämnda processen
reducerar såväl halter som mängder, medan den sistnämnda enbart reducerar halterna. Viktigast
i sammanhanget är att kontrollprogram avseende grundvatten vid befintliga avfallsupplag alltid
måste utformas utifrån en geohydrologisk grundsyn och med insikt om att förhållanden vid
varje avfallsupplag är unika.

Huvudstrategin med den geohydrologiska grundsynen var att, för lokalisering och utformning
av avfallsupplag minimera en påverkan på omgivningen, underlaget ska utgöras av ”täta”
jordlager, lakvattenbildningen ska så långt som möjligt minimeras samt att orenat lakvatten ej
bör ledas till recipient. Den gällande principen ”torrt och tätt” vid lokalisering och utformning
av avfallsupplag medför att lakvattenbildning samt påverkan på omgivningen reduceras. I Depå
90 projektet visades att ”täta jordlager i stort ej existerar.

Undersökningsprogrammet omfattar följande delmoment:

•  Geofysiska mätningar nedströms upplaget

•  Utsättningar av provtagningspunkter för grundvatten

•  Provtagning och analys av grundvatten

•  Uppställning av den konceptuella geohydrologiska modellen

•  Lakvattenbildning

För ett avfallsupplag som ej försetts med särskilda tät- eller täcklager, har lakvattenbildning
teoretiskt beräknats till 44 % av bruttonederbörden. För ett avfallsupplag försett med täckning
av 0.5 m utvalda massor, beräknades lakvattenbildningen på motsvarande sätt uppgå till 31%.
Vid mätningar av lakvattenbildning i fält har vanligen endast den delen beaktats som omfattar
från upplaget ytligt utrinnande lakvatten. Lakvatteninfiltration till underliggande jord- och
berglager ingår följaktligen inte.

Lakvattenbildningen vid avfallsupplag varierar med årstid, geografiskt lägen samt tillämpad
upplagsteknik. I princip är det samma mekanismer som styr grundvattenbildning och
lakvattenproduktion.

Den biologiska nedbrytningen samt lakningsintensiteten i ett avfallsupplag återspeglas väl av
halterna av BOD, COD och KMnO4 samt även av kvoten BOD/COD. Halterna når ett högsta
värde då ett upplag har en ålder av 5-10 år, därefter minskar halterna och även kvoten.
Utvecklingen av kvoten BOD/COD visar att mängden lätt nedbrytbart organiskt material i
lakvattnet minskar snabbare än totala mängden organiska föreningar. Halten COD i lakvattnet
avtar långsamt men är troligen även efter femtio år så hög att behandling av lakvatten
fortfarande är motiverad.

Halterna av kväve i lakvattnet är vanligen förhöjda. Kväve lämnar ett avfallsupplag som
organiskt bundet eller i oorganisk form främst som ammonium. Kvävehalten kan uppgå till
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mer än 100 mg/l. Metallhalten i lakvatten är generellt sett låg och torde förbli låg så länge som
förhållandena i ett upplags lägre delar förblir anaeroba. Metallhalterna är i regel lägre än de
gränsvärden som gäller för dricksvatten. Det totala saltinnehållet i lakvatten är vanligen högt.
Betydande variationer förekommer dock, såväl mellan olika upplag, som för olika årstider inom
ett och samma upplag. Provtagning och analys av lakvatten uppvisar vanligen relativt stora
variationer. Detta orsakas av att ett prov som uttas i en punkt är sammansatt av lakvatten från
olika delar av ett upplag, med olika ålder och sammansättning på upplagsmassor, där även
flödesvägarna till provtagningspunkten är skilda. Det totala saltinnehållet i lakvatten är stort
och variationerna mellan olika upplag är också stora. Innehållet varierar även under årets olika
delar. Kvävehalten i lakvatten är i allmänhet hög, till skillnad från grundvatten, där halten
generellt sett är låg. Ammonium bedöms därvid medföra en hög föroreningsrisk, om faktorerna
toxicitet och mobilitet jämförs med krav på vattenkvalitet.

Den aeroba nedbrytningen av organsikt material, då syre förbrukas under bildande av
koldioxid, är i allmänhet en snabbt övergående fas, några veckor till månader i omfattning.
Därefter övergår nedbrytningen till ett anaerobt skede och den följande nedbrytningsfasen
innebär fermentation (syrabildning). Under denna fas sjunker pH till 4-5 och organiska
syrabildare utvecklas (Gustafsson och Holm, 1989).

4.5.2 Metodik för karakterisering av lakvatten från avfallsupplag
”Metodik för karakterisering av lakvatten från avfallsupplag” är ett program som tillkommit på
initiativ av IVL och finansierat av Naturvårdsverket och näringslivet tillsammans. Programmet
har utvecklats under 1990-talet och beskrivs i flera IVL-rapporter, B-1017, 1021 (eng.), 1280,
1352 samt i slutrapporten1353. Cecilia Öman vid IVL har varit projektledare.

Med denna metodik ska man på ett kostnadseffektivt och praktiskt genomförbart sätt kunna
beskriva väsentliga egenskaper hos lakvatten. Programmet är uppdelat i fem delprogram som
ska kunna användas separat. Delprogrammen är följande: Allmän karakterisering, metaller och
andra grundämnen, metallorganiska föreningar, organiska föreningar och organiska
summaparametrar samt toxicitet.

I delprogrammet Allmän karakterisering ingår bl a att analysera pH, konduktivitet, temperatur,
summaparametrar för organsikt kol TOC, POC, DOC, BOD och COD. COD bör dock uteslutas
(pga att det av författarna bedöms som miljömässigt olämpligt då det vid analys av COD
behövs en tillsats av kvicksilver) om inte kvoten BOD/COD behövs eller att man vill jämföra
med tidigare COD-värden. Genom att mäta dessa parametrar och även ta fram kvoten
BOD/COD kan deponiens fas indikeras. När upplagen går igenom de olika omvandlingsfaserna
förändras pH, konduktivitet och temperatur. Hög aktivitet ger förhöjda temperaturer i
lakvattnet. För närmare beskrivning av bedömning av variationer orsakade av avfallets
omvandling med tiden – så kallade omvandlingsfaser hänvisar Öman till en annan rapport
”Omvandlingsfaser i ett kommunalt avfallsupplag” (1991) (Öman m fl.,2000).

4.5.3 Interaktionsmatrismetoden
Mark Elert vill att man med interaktionsmetodiken ska få hjälp med att på ett systematiskt sätt
analysera effekten av förändringar i systemet, t ex yttre händelser, förändringar i avfallets
sammansättning eller förändringar i deponiens utformning. I en riskbedömning av en
avfallsdeponi ingår att prediktera hur avfall och barriärer kommer att fungera under långa tider.

Metoden för att beskriva processystemet i en deponi har en inriktning på de processer som är av
betydelse för utsläpp av föroreningar. Den innebär att de olika processerna och deras
samverkan presenteras grafiskt i en så kallad interaktionsmatris. Med hjälp av scenarier kan en
uppsättning av möjliga/förväntade utvecklingsförlopp beskrivas. I arbetet med att ta fram en
beskrivning av systemet ingår att identifiera, beskriva samt utvärdera relativ betydelse av de
transport-, omvandlings-, frigörelse- och ackumulationsprocesser som förekommer i en deponi.
För att kunna göra prognoser för framtida föroreningsspridning krävs att samverkan mellan
olika faktorer inom systemet behandlas liksom hur systemet påverkas av förändringar av yttre
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faktorer. Detta ställer stora krav på att en systematisk genomgång görs av viktiga processer och
faktorer. Elert föreslår att interaktionsmatris-metodiken används för att ta fram beskrivningen
och dokumentation av systemet samt av gjorda antaganden och förenklingar. Metodiken har bl
a. använts för att identifiera och beskriva olika scenarier som skall analyseras vid slutförvaring
av radioaktivt avfall. Men Elert menar att det även går att använda metoden på avfallsdeponier.
Den bygger på en kombination av grafiska diagram och underliggande dokumentation. Till
matrisen ska databaser finnas kopplade. För att kunna göra kvantitativa uppskattningar krävs
omfattande förenklingar av systemet. I komplexa system kan olika delar av systemet beskrivas i
separata matriser. Elert gör dock inte anspråk på att analysen kan ses som komplett då viktiga
processer kan saknas, och i vissa fall kan processer och deras inverkan behöva definieras bättre.
För att kunna genomföra en komplett analys krävs inblandning av en grupp experter. Analysen
innefattar deponien och dess viktigaste komponenter, avfall, deponibarriärer samt geologisk
barriär, fram till dess att utsläpp sker i en recipient eller utsläpp sker till atmosfären.

En genomarbetad beskrivning ger möjlighet att på ett sammanhållande sätt redovisa de
processer som är av betydelse för utsläppet från en deponi. Det ger också en möjlighet att
systematiskt dokumentera områden där kunskapslucker finns och områden där befintlig
kunskap bedöms vara tillräcklig. En systembeskrivning ger också möjlighet att på ett
systematiskt sätt analysera effekten av förändringar i systemet, t ex yttre händelser,
förändringar i avfallets sammansättning eller förändringar i deponiens utformning. I en
riskbedömning av en avfallsdeponi ingår att prediktera hur avfall och barriärer kommer att
fungera under långa tider. För att kunna göra kvantitativa uppskattningar krävs omfattande
förenklingar av systemet, vilket är gjort i denna undersökning. Metoden med
interaktionsmatrisen innebär att dessa förenklingar dokumenteras på ett systematiskt sätt (Elert,
1999).

4.5.4 MIFO-modellen
Naturvårdsverket har utarbetat ”Metodik för inventering av förorenade områden” (MIFO) som
är en enhetlig metodik med syfte att beskriva hur ett potentiellt förorenande objekt ska
undersökas och hur risker som objektet orsakar på miljön ska klassificeras. Genom att tillämpa
en enhetlig metodik kan objekt jämföras i samband med prioritering av fortsatta
undersökningar och åtgärder samt vid beslut om miljöriskområden. Metodiken som är
remissbehandlad beskrivs i Naturvårdsverkets Rapport 1918. Då denna metod är allmängiltig
och används brett inom området klassificering och riskbedömning av förorenade områden
inklusive deponier var det intressant att studera denna.

MIFO-metoden är indelad i två undersökningsfaser, en orienterande studie och en översiktlig
undersökning.

I den orienterande studien identifieras objekt och branscher. Tillgänglig information via kart-
och arkivstudier samlas in tillsammans med intryck från platsbesök och intervjuer. En
sammanställning, utvärdering och rapportering görs.

Bedömningsgrunder för förorenade områden har ingen begränsning i antalet parametrar som
skall bedömas. Alla typer av föroreningar som kan finnas på ett förorenat område skall kunna
bedömas. Bedömningsgrunderna ger därför principer för hur bedömning bör göras.
Bedömningsgrunder för förorenade områden används för att riskklassa objekt och man
använder benämningen riskklassning istället för bedömningsgrunder för förorenade områden.

Syftet med bedömningsgrunder för förorenade områden är att länsstyrelser, kommuner och
andra ska kunna göra kvalificerade bedömningar av miljökvaliteten utifrån insamlade data om
tillståndet i miljön, och därmed få bättre underlag för miljöplanering och målstyrningsarbete.
Ett förorenat område är enligt rapporten en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är så
förorenat av en punktkälla att halterna påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt.
Bedömningsgrunderna används för att bedöma enskilda förorenade områden. De är ett
hjälpmedel för att, med begränsat underlag, kunna göra bedömningar av de risker ett förorenat
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område kan ge upphov till. Resultatet av bedömningen är att objektet inordnas i en av fyra
riskklasser. Riskklassningen är en samlad bedömning av föroreningars farlighet,
föroreningsnivån, spridningsförutsättningarna, känsligheten och skyddsvärdet. Riktade
undersökningar och utredningar görs för varje objekt.

I rapport 1918 finns även vägledning för insamling av underlagsdata för riskklassning och i
rapport 4947 redovisas metodbeskrivningar för analyser som ingår i metodiken. Vägledningen
för insamling av underlagsdata anvisar dels vilka krav på underlagsdata som måste ställas för
att förorenade områden skall kunna riskklassas med rimlig säkerhet, dels hur dessa uppgifter
samlas in. Där redovisas också hur planering, provtagning och analyser bör genomföras
(Naturvårdsverket 1999).

5 Nykvarns depon i
I det här arbetet har en fallstudie har utförts på Nykvarns deponi i Linköping. Nykvarns deponi
”nyupptäcktes” 1990. Dessförinnan var den inte känd för Miljökontoret i Linköping. Man fick
vetskap om den genom en artikel i tidningen Östgöten. Genom allmänheten tipsades om vad
deponien använts till och vad som deponerats. Alucrom, entreprenör till ASJ, har under ett 20-
tal år fram till 1967-68 disponerat området för att tippa industriavfall. Dessförinnan tippades
hushållsavfall, och under en kortare tid även avfall från en bindgarnsfabrik. Alucrom rengjorde
och målade tunnelbanevagnar under de aktuella åren (Hydén och Johansson, 1990).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att göra en undersökning av deponien. I
undersökningen ingick att göra en geohydrologisk undersökning i avseende att undersöka
huruvida läckage kan ske till Stångån som ligger alldeles intill, det ingick också en
innehållsanalys av deponien, metallanalyser i och under deponien samt i grundvattnet.

Vid några tillfällen har det förekommit fiskdöd nedströms vilket man nu också ville utreda om
det fanns något samband med.

Undersökningarna som utfördes 1990 och 1992 ledde till beslut om att inga åtgärder skulle
vidtas mer än att området täcktes med matjord samt att ett kontrollprogram skulle utföras under
ytterligare ett år. Detta beslut togs trots förhöjda halter av flera tungmetaller och hög organisk
halt i deponien samt förhöjda halter av mangan, bly, krom och AOX i grundvattnet som flödar
genom deponien. Man antog att då vattenflödet är relativt stort genom deponien så har de
största mängderna av föroreningarna lakats ut redan. Dessutom avfärdades sambandet
fiskdöden med att det inte gick att fastställa att så var fallet (Miljönämnden Linköping, 1993).

5.1. Undersökning av en deponis fas
Studierna i den här undersökningen av olika processbeskrivningar, deponiers faser och
karakterisering av lakvatten har resulterat till att bedömning av fas kan göras genom att mäta
pH, konduktivitet, temperatur, COD, BOD och kvoten COD/BOD i lakvatten. Detta lär enligt
litteraturen vara ganska smidigt. Detta föreslås av Öman i karaktäriseringsprogrammet i
delprogrammet Allmän karakterisering samt i projektet Depå 90. Dock finns en skillnad, Öman
nämner inte att KmnO4 behöver bestämmas, och Depå 90 nämner inte pH, konduktivitet eller
temperatur. I MIFO-modellen ingår inte bestämning av en deponis fas. Inte heller
Interaktionsmatrismetodiken föreslår hur man kan bestämma fas. I tabell 1 nedan är
indikatorerna sammanställda för vad som kan bestämma fasen. De båda teorierna anger COD,
BOD och kvoten av COD/BOD som variabler vid bestämning av fas. Vid Nykvarns deponi är
dessa inte undersökta, vilket däremot pH och konduktivitet är.

Tabell 1. Tabellen visar förslag från Depå 90 resp. Öman vilka variabler som behövs för att fastställa en deponis
fas. Dessutom visas vad som undersökts vid Nykvarn och vad ytterligare som behöver undersökas för att kunna
fastställa fas i Nykvarns deponi.
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Depå 90 Öman Undersökt vid Nykvarn Behöver undersökas

COD X X X

BOD X X X

Kvoten COD/BOD X X X

KmnO4 X

pH X X

Konduktivitet X X

Temperatur X

5.2. Undersökning av  barriärsystemet hos en deponi
Av de studerade metoderna ger Elerts interaktionsmatrismetod den mest utförliga
beskrivningen av att undersöka en deponis barriärsystem. Depå 90 har visserligen en utförlig
beskrivning men den undersökningsmetoden innefattar endast lakvattens påverkan på
grundvatten vid avfallsupplag, ej recipient. MIFO-modellen har inte heller något särskilt
program eller rådgivning för detta ändamål. Ömans karakteriseringsprogram undersöker bara
lakvatten. I tabell 2 visas en sammanställning på vad Interaktionsmetodiken föreslår ska
undersökas och vad som har undersökts vid Nykvarns deponi samt vad som ytterligare skulle
behöva undersökas enligt denna metodik.



17

Tabell 2. Tabell med vad som enligt Interaktionsmetoden behöver identifieras och vad som är undersökt vid
Nykvarns deponi samt vad som ytterligare behöver undersökas vid Nykvarns deponi för att få indikation om hur
barriärsystemet är och fungerar för att motverka läckage.

Att
identifiera

Beskrivning Karakteristik Undersökt vid
Nykvarn

Behöver
undersökas

Täckskikt Sluttäckning av deponi
bestående av
vegetationsskikt,
skyddsskikt, ev.
dränerande lager, tätskikt.
Kan också innehålla
gasavledning

Dimensioner

Värmeegenskaper

Hydrologiska egenskaper

Gasledande egenskaper

Mekaniska egenskaper
(kompakteringsgrad,
stabilitet)

Kemiska egenskaper
(sammansättning)

Fullständigt enligt
förslag i
Interaktionsmetoden

Bottentätning Bottenbarriär exklusive
dräneringssystem för
lakvattenuppsamling.

Dimensioner (längd,
mäktighet)

Hydrologiska egenskaper

Mekaniska egenskaper
(stabilitet)

Kemiska egenskaper
(sammansättning)

Dimensioner Hydrologiska
egenskaper

Mekaniska
egenskaper

Kemiska
egenskaper

Geologisk
barriär

Marklager som lakvatten
passerar innan det når
skyddsvärd recipient.

Dimensioner (längd,
mäktighet)
Hydrologiska egenskaper

Mekaniska egenskaper
(stabilitet)

Kemiska egenskaper
(sammansättning)

Mäktighet
Längd

Vattentransport

Permeabilitet

Sammansättning

Geohydrologi
i omgivningen

Grundvattenflöde och
vattenmättnad i den
geologiska barriären

Vattenflöde, heterogenitet

Mättnadsgrad

Hydrostatiskt tryck

Tryckgradienter

Vattenflöde Fullständigt enligt
förslag i
Interaktionsmetoden

Variabler för vad geologiska barriären bör ha enligt SFS 2001:512 figureras i tabell 3. Det
skiljer sig beroende på vad deponien innehåller. Den geologiska barriären skall för en deponi
för icke farligt avfall bestå av ett mineraliskt lager med en täthet (permeabilitet) på minst 10-9

och en tjocklek (mäktighet) på minst 1 m. För deponier med farligt avfall gäller också en
permeabilitet på minst 10-9 men en mäktighet på 5 m. Transporttiden för lakvattnet genom
barriären får inte vara kortare än 200 år för deponier för farligt avfall, 50 år för deponier för
icke-farligt avfall och 1 år för deponier för inert avfall (Rättsnätet , 2001).

För att återspegla hur barriärsystemet är vid Nykvarns deponi i jämförelse med förordning SFS
2001:512, visas i tabell 3 variabler för de undersökta parametrarna. Deponien omges av en
lerbarriär som varierar i mäktighet mellan 0,5 – 7 m, den lägre siffran representerar uppströms
och utmed strandkanten samt den högre siffran representerar nedströms sidorna.  Den naturliga
leran och den leriga siltmoränen under och utefter tippens sidor ansågs täta med långsam
vattengenomströmningshastighet. Permabiliteten i jordlagren varierar mellan 10-7 – 10-10 m/s.
Mellan ån och tippen finns det delvis lera och delvis morän. Här är barriären som tunnast enligt
modell i genomskärning (Hydén och Johansson, 1990).
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Tabell 3. Tabellen visar värden för krav som gäller enligt förordning 2001:512 där siffrorna anger
minsta krav för deponier beroende på dess innehåll, barriärer, permeabilitet, mäktighet samt
transporttiden för lakvatten genom barriären (Rättsnätet 2001). Samt visar tabellen de uppgifter som
finns för Nykvarn (Hydén och Johansson 1990).

Inert
avfall

Icke farligt
avfall

Farligt avfall Nykvarn

Barriärens
permeabilitet

10-7 m/sek 10-9 m/sek 10-9 m/sek 10-7 – 10-10 m/s

Barriärens mäktighet 1 m 1 m 5 m 0,5 – 7 m

Transporttid genom
barriärer

1 år 50 år 200 år Långsam

Mängd vatten genom
deponiens topptätning

50  lit/m2 per år 5  lit/m2 per år 200 lit/m2 per år

Området är ca 3 500 m2 stort och innehåller ca 9 000 m3 avfallsmassor, varav ca 500 m3 ligger
under grundvattennivån. Avfallets mäktighet varierade mellan 2 – 4 m från någon dm under
markytan och ner. Fyllningen består av nedbrutet och sönderrostat avfall blandat med
täckmassor av sand, silt och lera.
Infiltration av vatten genom tippens yta är beräknat till 700 m3 vatten / år, vilket motsvarar ca
200 lit/m2 per år. Grundvattenflödet in i tippen är ca 1 m3 /år. Totalt ger det ett utflöde av 5 – 50
g/år av metallerna Cr, Cu, Ni, Pb och Zn. När det gäller TOC blir motsvarande utflöde 20 – 30
kg/år. Dessa mängder antar man kommer att spädas ut mycket kraftigt när de kommer ut i ån.
En stor del av metallerna kommer att ackumuleras i sedimenten. Grundvatten går igenom
deponien i höjd med och utmynnar i Stångån. I någon punkt är nivån 0,5 – 1,0 m ovan
ursprunglig lerbotten. Grundvattenståndet antas vara relativt konstant under året (Hydén och
Johansson, 1990).

Ytan av deponien är täckt med ett lager av matjord och delvis asfalterad för en gång- och
cykelbana. Hur pass lagret med matjord motsvarar funktionskraven på topptätning enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter går inte att bestämma då det inte finns några uppgifter om dess
karaktäristika. Vid en okulär översyn vid ett besök inför den här uppsatsen lades märke till att
man kunde se plåt från färgburkar sticka upp lite här och var och att matjord är tippat i en hög
mitt i området. Hela området har en svag lutning mot ån som ligger alldeles intill, samt att det
utmed en sida finns ett vattenfyllt dike som mynnar ut till Stångån.

6 Diskussion
Den här studien har visat att utifrån de undersökningar som gjorts vid Nykvarns deponi kan
man inte bestämma i vilken fas deponien befinner sig i. Även om man undersöker de variabler
som kan bestämma fas så skulle det ändå vara svårt, som Sami Serti vid SWECO VBB VIAK
säger i en intervju: ’P.g.a. att deponier är mycket heterogena, speciellt deponier med mycket
organiskt material vilken denna har, så är det mycket svårt att bestämma i vilken fas den
befinner sig i’.

Serti säger vidare att det finns många rapporter som avhandlat detta ämne, men i princip bygger
samtliga på att deponien är homogen samt att de prover som tagits representerar hela upplaget.
Verkligheten ser annorlunda ut. Två provtagningspunkter med ett inbördes avstånd av ca 0,5 m
kan t ex befinna sig i olika nedbrytningsfaser, innehålla olika material (organiskt, oorganiskt)
etc. Dessa är faktorer som är avgörande för vilket resultat man erhåller vid karakterisering.
Sami menar att man skulle behöva tillgripa ett mycket omfattande undersökningsprogram för
att kunna karakterisera deponien. Vid karakterisering bör man fråga sig i fall det är den fasta
eller den flytande fasen man vill undersöka. Omfattningen är naturligtvis beroende av
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ambitionsnivån och är en ekonomisk fråga. Någon bestämd metodik finns inte för
karaktärisering av deponier. Vid undersökning av en specifik deponi måste man ha en mycket
snäv inriktad frågeställning (Serti, 2002). Mycket arbete har gjorts angående de tidiga faserna
och de flesta processerna kan här beskrivas kvantitativt. Den s.k. ”humusfasen” nås efter
ungefär 100 år och den kan möjligen pågå i 1000-tals år. Den här fasen vet man ännu inte
mycket om. Kvantitativa beskrivningar av processen under den här perioden saknas. Därför är
det viktigt att få dokumentation om deponiernas karaktäristika. Fram till humusfasen inleds så
har endast en mycket liten del av de giftiga metaller som deponerats i soptippen läckts ut och
alltså har deponien fortfarande en stor potential för förorening. Processer som kan komma att
ändra utlakningsbeteendet hos avfallet i ett långt tidsperspektiv, kommer därför att få stor
betydelse.

Studier av de tidiga nedbrytningsstegen, upp till (inklusive) den ”metanproducerande fasen”
indikerar att utläckningstakten av föroreningarna kommer att minska exponentiellt med tiden.
Detta tas ibland som ett bevis för att minskningen kommer att fortsätta och att det råder relativt
liten risk för ”långtidsförorening” från utlakningen. Men, man tror att man måste vara mycket
försiktig med att extrapolera resultaten från en fas till en annan. Ändrade förhållanden under
”humusfasen” kan leda till omfattande ändring av tungmetallernas mobilitet. En orsak kan vara
att syre kommer in i avfallet, vilket fundamentalt ändrar hur metallerna ackumuleras i
soptippen. Oxidation av organsikt material ger koldioxid viket sänker pH till under neutralt.
Dessa ändringar kan leda till att tungmetallernas mobilitet ökar avsevärt (Wellander C., (1998).

När det gäller Nykvarns deponis barriärsystem återstår en del ytterligare undersökningar som
visades i resultaten. Resultatet visar att det enligt Interaktionsmetoden skulle behövas
ytterligare undersökning av topptätning, bottentätningen samt geohydrologin i omgivningen.
Speciellt skulle topptätningen behöva undersökas, då den inte ens är inspekterad och godkänd
vilket krävs för att deponien ska anses som avslutad (Rättsnätet, 2001).

Med tanke på det stora genomflödet av vatten genom Nykvarns deponi (tabell 3) kan man
befara att infiltration av syre sker, vilket påverkar metallers mobilitet. Man skulle nog kanske
kunna säga att Nykvarns deponi är en s.k. ”chemical timebomb” som Stigliani lär ha uttrycks
sig (se 2.2 Emissioner och dess förutsättningar). Det stämmer då bra med Sertis farhåga att då
syre läcker in i deponien uppstår oxideranden förhållanden, vilket därmed skulle kunna utlösa
en s.k. ”ketchupeffekt” vilket enligt Serti innebär en stor och plötslig frigörelse av metaller. Då
Nykvarns deponi dessutom befinner sig nära recipienten Stångån bör särskilda farhågor göras
för att ett ökat läckage av tungmetaller och svårnedbrytbara organiska föroreningar kan väntas
då humusfasen inleds. Att man nedströms Stångån, i Skärblacka och i Norrköping, använder
detta vatten som råvatten vid vattentäkter för dricksvatten gör inte farhågorna mindre
angelägna. Att i det här fallet förlita sig på utspädningsfilosofin, som man har gjort vid
bedömningen 1992 att inga åtgärder behövs, är idag befängt. Med dagens kunskaper bör en
vidare undersökning av riskbedömning av emissioner från deponien inte dröja. Vid frågan hur
ärendet ligger på dagordningen blir svaret från Miljökontoret att det inte prioriteras för tillfället.
Här ses ett miljöproblem som är gränsöverskridande över kommungränser.

I vidare forskning skulle det vara intressant att studera hur gränsöverskridande miljöproblem
som läckage från förorenade områden (inklusive deponier) till recipienter hanteras inom
administrationen. Vad finns för planer på lokal, region respektive nationell nivå för
undersökning av förorenade områden utöver kartering av dessa? Vilka strategier gäller om
sådana finns för undersökning av förorenade områden? Hur kommer nya vattendirektivet att
förändra administrationen av dessa problem?

Brister i de metoder som använts i det här arbetet är t.ex. att endast ett fåtal modeller har
studerats. För att beakta fler modeller, vilket skulle ge ett underlag för säkrare resultat, skulle
mer tid behövts i anspråk eller så skulle studien avgränsats till att endast studera fas eller
barriärsystem eller utesluta fallstudie.

Det som är bra med att studera båda frågeställningarna är att barriärsystemet är en av de
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avgörande faktorerna för deponiens livscykel. Studierna har givit en bra insikt i deponiers
risker för emissioner, hur dessa uppstå men också minimeras samt vilka styrmedel som finns
för deponiers verksamhet. Dessutom har en förståelse erhållits för att det inom detta område
finns mycket att åtgärda för ett uthålligt samhälle och för en giftfri miljö.
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