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Sammanfattning 
Dagens stora materialanvändning är påfrestande för jordens naturresurser. En möjlig källa för 
framtida resurser är deponier; i avfallet som tidigare deponerats finns ofta såväl 
återvinningsbara metaller som avfall passande för energiåtervinning. Konceptet landfill mining 
(LFM) är ett sätt att utnyttja de resurser som finns i deponier och innebär att deponierna grävs 
ut med efterföljande material- och energiåtervinning. 
 
En deponi där landfill mining skulle kunna vara aktuellt är Filbornadeponin i Helsingborg. Tre 
avsnitt av Filbornadeponin anses vara extra intressanta för en eventuell utgrävning; 
Lagringsytan, BCR1 och Rökille. Detta examensarbete är en förstudie inför framtida LFM-projekt 
på Filbornadeponin och syftet är att identifiera kritiska faktorer för projektens genomförande. I 
arbetet ingår att ta fram materialsammansättningen för aktuella deponier samt en utredning av 
de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för respektive projekt. 
 
Arbetet är fallstudieinspirerat med målet att kartlägga förutsättningarna för respektive deponi. 
Detta uppnås via en bakgrundsstudie för respektive deponi, där faktorer som deponivolym, 
avfallets ålder, materialsammansättning och metangasproduktion undersöks. Bakgrundsstudien 
kompletteras av en fältstudie där provgrävningar/provborrning, plockanalys och kemisk analys 
bidrar med mer information. För att genomföra de ekonomiska och miljömässiga beräkningarna 
ställs två scenarier upp för respektive deponi, ett referensfall där verksamheten fortgår som 
idag och ett landfill mining-scenario med utgrävning och efterföljande behandling enligt 
deponiernas specifika förutsättningar. 
 
De ekonomiska resultaten visar att två av tre deponier får en större kostnad för LFM-scenariot 
än för en fortsatt verksamhet liknande den idag. Samtidigt visar de miljömässiga resultaten att 
stora miljövinster finns kopplade till en utgrävning av de två deponierna Lagringsytan och BCR1. 
Vid en utgrävning av dessa kan utsläpp av stora mängder metanekvivalenter förhindras. 
Miljöresultaten för en utgrävning av Rökille uppvisar istället en försämrad miljöprestanda 
jämfört med referensfallet. 
 
Baserat på resultatet har främst sex stycken kritiska faktorer för lönsamhet och miljöprestanda 
påvisats: (1) Det är svårt att hitta tillgänglig data om en deponis materialsammansättning på 
förhand och den information som finns är ofta osäker. (2) Ett LFM-projekt kan förhindra 
framtida metanutsläpp. Dock finns risken att inbunden metangas förekommer i massorna, vilken 
kan frigöras vid utgrävningen. (3) Det krävs specifik utformning av separationsprocessen och 
lämplig teknik framtagen särskilt för landfill mining finns inte på marknaden i dagsläget. (4) 
Lagstiftningen inom området är oklar och ett flertal bestämmelser motverkar 
resursåtervinningen av gamla deponier. Exempelvis kan riktvärden för metallinnehåll och 
deponiskatt påverka utfallet för en utgrävning. (5) Metaller är i dagsläget de enda 
inkomstbringande materialfraktionerna i ett LFM-projekt. Dessutom ger återvinningen av 
metaller utsläppsbesparingar i form av undvikna utsläpp från jungfruliga metaller. (6) 
Kostnaden för att skicka bränslefraktionen till förbränning är den enskilt största kostnadsposten 
i LFM-scenarierna för de två deponierna med en brännbar fraktion. Samtidigt leder 
förbränningen till utsläpp av fossil koldioxid eftersom en stor del av det brännbara materialet 
utgörs av plast. 
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Abstract 
The extensive material use in today's society is demanding for the Earth's natural resources. A 
possible source for future resources is landfills; the landfills often contain both recyclable metals 
and other waste fractions suitable for energy recovery. The concept landfill mining (LFM) is a 
way to exploit the resources found in landfills. In a LFM-project the landfill is excavated with 
subsequent material and energy recycling. 

A location where landfill mining could be suitable is the Filborna landfill in Helsingborg. Three 
sections of the landfill are considered to be especially interesting for a possible excavation; 
Lagringsytan, BCR1, and Rökille. This thesis is a pilot study for future LFM-projects on Filborna 
with the aim to identify critical factors for the projects’ implementation. It includes retrieving 
the material composition of the landfills and an evaluation of the economic and environmental 
performance of each project. 

The method is a case study-approach with the goal to identify the specific conditions for each 
landfill. This is achieved by a background study for each landfill, where factors such as landfill 
volume, age, material composition, and methane production are examined. The background 
study complements through a field study where excavation/exploration drilling, picking 
analysis, and chemical analysis provide extended information. In order to perform the economic 
and environmental calculations, two scenarios are set up for each landfill; a reference case with 
business as usual and a LFM-scenario with excavation and subsequent treatment according to 
the specific landfill conditions. 

The financial calculations show that two out of three projects have a greater cost connected to 
the LFM-scenario than for the business as usual scenario. Regarding the environmental 
performance, the LFM-processes at the landfills Lagringsytan and BCR1 result in a reduction of 
greenhouse gas emissions compared to the reference case. On the contrary, the results show that 
the gypsym landfill Rökille yields more greenhouse gas emissions in the LFM-scenario. 

Based on the results, six critical factors for profitability and environmental performance are 
identified: (1) It is difficult to find data on a landfill’s material composition in advance and the 
information available is often uncertain. (2) A landfill mining project can prevent future methane 
emissions. However, it is possible that methane hidden in the landfill is released during 
excavation. (3) LFM requires a specific design of the separation process and suitable technology 
developed specifically for landfill mining is not available on the market today. (4) The law on 
this area is unclear and several regulations discourage resource recycling of old landfills. For 
example the limits for metal content and landfill taxation affect the outcome of an excavation. (5) 
Metals are the only material fractions generating an income in today’s LFM-projects. In addition, 
the recycling of metals leads to avoided emissions from virgin metals. (6) The cost of sending the 
fuel fraction to combustion is the largest single cost item in the LFM-scenarios for the two 
landfills with combustible waste. Also, the combustion causes emissions of fossil carbon dioxide 
due to the waste’s high plastic content.  
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1 Inledning 
Det första kapitlet i denna rapport inleds med en kort bakgrund samt syfte och frågeställningar. 
Vidare specificeras arbetet genom avgränsningar och slutligen beskrivs rapportens fortsatta 
upplägg i en disposition. 

1.1 Bakgrund 
Dagens stora materialanvändning är påfrestande för jordens naturresurser. För att lindra dessa 
påfrestningar och nå ett mer hållbart samhälle blir det alltmer intressant med resurs- och 
miljöeffektivisering samt återslutande av kretslopp. Konceptet hållbar utveckling märks även på 
lagstiftningen inom avfallsområdet, vars strategi är att påverka avfallshanteringen mot att 
“avfall inte bara ses som en källa till miljöförstöring som måste begränsas utan också som en 
potentiell resurs som kan utnyttjas.”(Europeiska Unionen, 2006). Ett bra exempel på detta är 
tillämpningen av avfallshierarkin, där ramverkets syfte är att minska genereringen av avfall, 
förespråka, återanvändning, återvinning och motverka deponering (Naturvårdsverket, 2014). 
 
Samtidigt som de jungfruliga resurserna sinar är deponering den vanligaste typen av 
avfallshantering världen över i dagsläget (USEPA, 2013; Eurostat, 2013, Hogland et al., 2010). På 
detta sätt förloras både stora mängder material och stora markarealer, vilket är ett problem då 
dessa resurser är begränsade. Dessutom kan ansamlade sopor på deponier utgöra ett hot mot 
såväl miljö och djurliv som människors hälsa eftersom oönskade substanser kan läcka ut till 
omgivningen (Baun & Christensen, 2004; Bogner et al. 1995). Statistik visar att Sverige tidigare 
deponerat stora delar av avfallet som producerats men att det i dagsläget deponeras en mycket 
liten mängd (Eurostat, 2013). Detta medför att det finns många gamla deponier i landet, varav 
en stor andel av dem fortfarande behöver sluttäckas. Sluttäckningen har uppskattats till en 
kostnad på sex miljarder kronor samtidigt som ytan beräknas täcka cirka 25 kvadratkilometer 
(Avfall Sverige, 2013a). 
 
Med ovanstående i åtanke blir konceptet landfill mining (LFM) intressant. Detta begrepp kan 
definieras som “en process för att utvinna mineraler och andra naturresurser från avfall som 
tidigare avyttrats genom nedgrävning” (Krook et al., 2012, s. 513). I tidigare fall där LFM nyttjats 
är det främst deponerat schaktmassamaterial som grävts upp för att istället användas som 
sluttäckning av andra deponier. Andra anledningar till tidigare LFM-projekt har varit att flytta 
deponier på grund av platsbehov och lakningsproblem (Krook et al., 2012). Senare LFM-projekt 
har dock ofta haft en tydligare inriktning på materialåtervinning (Quaghebeur et al., 2012; 
Kaartinen et al., 2013; Van Passel et al., 2013)  
 
En deponi där landfill mining skulle kunna vara aktuellt är Filbornadeponin i Helsingborg. 
Deponin, som drivs av Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), är en av de största i Sverige 
med en sammanlagd avfallsvolym på ungefär 10 miljoner m3. Tre avsnitt av Filbornadeponin 
anses vara extra intressanta för en eventuell utgrävning, där de huvudsakliga drivkrafterna är en 
kombination av energi- och materialåtervinning samt frigörande av mark inför eventuella 
nyetableringar på området. 
 
Ett LFM-projekt är förknippat med många inneboende osäkerheter, exempelvis av ekonomisk 
(Van Passel et al., 2013), teknisk (Frändegård et al., 2013b) och juridisk karaktär (Johansson et 
al., 2012). Varje deponi är unik och egenskaper som ålder, deponerade avfallstyper och 
väderförhållanden påverkar såväl materialsammansättningen som dess möjliga värde 
(Quaghebeur et al., 2012; Van der Zee et al., 2004). För att utreda förutsättningarna för ett 
LFM-projekt på Filbornadeponin krävs således en grundlig förundersökning där nyss nämnda 
aspekter utreds. 
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1.2 Syfte 
Detta examensarbete är en förstudie inför framtida LFM-projekt på Filbornadeponin och syftet 
är att identifiera kritiska faktorer för projektens genomförande. I arbetet ingår att ta fram 
materialsammansättningen för aktuella deponier samt en utredning av de ekonomiska och 
miljömässiga förutsättningarna för respektive projekt. 

1.3 Frågeställningar 
 Vilken materialsammansättning har de tre utvalda deponierna? 
 Vilka ekonomiska och miljömässiga förutsättningar har framtida LFM-projekt på dessa 

tre deponier? 
 Vilka är de kritiska faktorerna för lönsamhet och miljöprestanda för respektive 

deponityp? Med en kritisk faktor menas här en komponent med avgörande påverkan på 
slutresultatet.  

1.4 Avgränsningar 
Under arbetets gång har det krävts ett flertal avgränsningar där de mer generella 
avgränsningarna presenteras här. 

 Arbetet omfattar endast tre olika delar (deponier) inom Filbornas område. 
Områdena anses av NSR vara intressanta av olika anledningar, där speciellt 
materialsammansättning och drivkrafterna för respektive deponi skiljer sig. 
 

 Inom lagstiftningsområdet studeras regler och lagar som främst är aktuella för 
deponering. Det finns i dagsläget ingen specifik lagstiftning kring LFM, vilket medför att 
deponeringslagstiftningen är den mest aktuella.  

 Analysen av de tekniska förutsättningarna har inte fokuserat på hur respektive 
process fungerar i detalj, istället har målet varit att få fram vilka fraktioner som är 
möjliga att få ut i en eventuell framtida LFM-process. Anledningen till detta är att 
potentialen både miljömässigt och ekonomiskt endast påverkas marginellt av små 
skillnader i den tekniska lösningen, varför resurserna för arbetet använts till faktorer 
med mer signifikant påverkansgrad. Vidare är det mycket tids- och resurskrävande att 
optimera en sådan process, vilket medför att tekniken beskrivs på ett mindre detaljerat 
sätt.   

 I den ekonomiska analysen inkluderas endast de kostnads- och intäktsströmmar 
som är kopplade direkt till NSR, antingen via de olika processtegen eller via 
försäljning av material. Detta beror på att rapporten utreder ett LFM-projekt i NSR:s 
regi, vilket gör att andra ekonomiska aspekter inte är intressanta i sammanhanget. 
 

 I miljöanalysen används en förenklad och LCA-inspirerad utvärdering för 
miljömässig potential, där endast koldioxidekvivalenter ingår i analysen. Denna 
avgränsning är utformad utifrån att LCA är ett passande verktyg, både för att analysera 
lokal och global nivå. Dock är det för tidskrävande att göra en fullständig LCA i detta 
projekt, varför endast en aspekt utreds för att ge en fingervisning om den miljömässiga 
påverkan som ett LFM-projekt kan innebära. Då många av materialen i en deponi har en 
energität tillverkningsprocess så bedömdes det rimligast att utvärdera 
koldioxidekvivalenter. 
 

 Det administrativa arbetet som krävs vid ett eventuellt LFM-fall har ej inkluderats i 
beräkningarna. Då det är svårt att kvantifiera omfattningen av de administrativa 
kostnader som uppstår i projekten har dessa uteslutits från analyserna. 

Mer specifika avgränsningar och antaganden kopplade till exempelvis metod- och 
kartläggningsavsnitt beskrivs i respektive del.  



 
 

3 

1.5 Disposition 
I kapitel 2 presenteras en kunskaps- och tekniköversikt inom området landfill mining. Med ett 
teoretiskt angreppssätt studeras aspekter som historik, lagstiftning, teknik, miljö och ekonomi, 
vilket utgör en bakgrund till resterade delar av arbetet.  
 
Kapitel 3 är en introduktion till aktuella fallstudier. Först beskrivs Filbornadeponin i allmänhet, 
varefter mer detaljerad information om de tre utvalda deponierna presenteras. 
 
I kapitel 4 beskrivs metoden för arbetet. Efter en kort beskrivning av det övergripande 
angreppssättet följer en mer detaljerad beskrivning av den teori som är kopplad till de metoder 
som använts i rapporten. Detta följs av en redogörelse av hur genomförandet gick till vid 
bakgrundsstudien av deponierna, hur fältstudien med provtagning, plockanalys utfördes samt 
beskrivning av de ekonomiska och miljömässiga beräkningarna. Även de scenarier som använts i 
analysen beskrivs i detta kapitel. Scenarierna möjliggör en jämförelse mellan ett LFM-fall och ett 
referensfall med en fortsatt verksamhet liknande den som drivs idag. Slutligen granskas 
metodikens svagheter och styrkor i ett metodkritikavsnitt. 
 
Kapitel 5 är rapportens resultat- och analysavsnitt. Här redogörs samlade resultat från 
bakgrundsstudier och fältstudier för respektive deponi. Dessa resultat ligger till grund för 
scenariernas förutsättningar, vilka kombineras med ovan nämnda scenarier för att ge indata till 
de ekonomiska och miljömässiga beräkningarna. Slutligen presenteras de ekonomiska och 
miljömässiga förutsättningarna för respektive deponi, tillsammans med en parallell analys. 
 
I kapitel 6 presenteras olika kritiska faktorer för lönsamhet och miljöprestanda utifrån 
föregående resultat- och analysavsnitt samt teoriavsnittet. 
 
Kapitel 7 är ett diskussionsavsnitt och där diskuteras studiens osäkerheter, lösningar på den 
identifierade problematiken med landfill mining och framtida aspekter. 
 
I kapitel 8 har ett antal rekommendationer för NSR tagits fram. Tanken med detta avsnitt är att 
poängtera vad som bör göras för att utöka och komplettera informationen som finns i denna 
rapport.  
 
I kapitel 9 presenteras rapportens slutsatser. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras en teoretisk bakgrund till konceptet landfill mining. Efter en inledande 
historisk beskrivning och introduktion till ämnet följer avsnitt där kritiska faktorer identifierade 
från tidigare studier utreds. Detta innebär en fördjupning inom områden som lagstiftning, teknik, 
materialsammansättning samt ekonomi- och miljöaspekter. Målet är att denna genomgång ska 
underlätta förståelsen för de metoder och antaganden som sedan använts i denna studie.  

2.1 Historik och inledande information 
Begreppet landfill mining (LFM) introducerades i Israel redan år 1953 som ett sätt att tillföra 
gödningsmedel till fruktträdgårdar (Savage et al., 1993). Sedan dröjde det till 1990-talet innan 
konceptet tilldrog sig intresse igen. Drivkrafterna var liknande världen över även om vissa 
skillnader fanns; i USA var den pådrivande orsaken främst brist på deponiutrymme till följd av 
striktare miljölagstiftning, medan drivkrafterna i Europa och Asien var ett ökat saneringsbehov 
av deponier och en ökad markefterfrågan på grund av städers utveckling. Omkring år 2000 sjönk 
forskningsaktiviteten igen. Ekonomisk osäkerhet och lägre behov av deponivolym, på grund av 
mer effektiv avfallshantering och utökad återvinning kan ses som eventuella orsaker till denna 
nedgång. (Krook et al., 2012) De senaste åren har dock forskningsområdet landfill mining 
återigen fått ökad uppmärksamhet. Antalet publicerade vetenskapliga artiklar inom området är 
betydligt fler idag än för fem år sedan och såväl vetenskapliga tidskrifter som facktidningar har 
publicerat temanummer i ämnet1. I ett stort samarbetsprojekt i Belgien har konceptet Enhanced 
landfill Mining (ELFM) presenterats. I denna typ av LFM nyttiggörs deponerat avfall i form av 
både material och energi. Huvudmålet med konceptet är att sluta kretsloppet för olika material 
och arbetet ska ske med höga krav på social och ekologisk hänsyn. (ELFM Consortium, u.å.) 
 

Att förutspå en deponis materialsammansättning på förhand är svårt och tidigare studier har 
visat att det finns stora osäkerheter förknippade med LFM. Osäkerheterna visar sig exempelvis 
genom att det är svårt att hitta korrekt och framförallt detaljerad dokumentation om vad som 
finns i deponierna (Krook et al., 2012). Dessutom påverkar deponins geografiska placering 
avfallsinnehållet, liksom tidsmässiga faktorer. Exempelvis har befolkningens konsumtion, vanor 
och möjligheter till återvinning stor inverkan, tillsammans med reglering via lagstiftning. 
Därutöver har studier identifierat väsentliga skillnader mellan kommunala hushållssopor och 
industriellt avfall (Quaghebeur et al., 2012), varför det även är viktigt att undersöka vilken typ 
av avfallskälla som gett upphov till det deponerade materialet. Med andra ord är det svårt att 
uppskatta en deponis innehåll utifrån ett standardiserat fall. Vidare är kvaliteten på materialet 
avgörande för hur mycket som går att separera ut. Varje deponi har unika klimat- och 
vädermässiga förutsättningar som leder till skillnader i bland annat vattenbalans mellan olika 
deponier. Fukthalten i sin tur påverkar exempelvis nedbrytningen av organiskt material 
(Quaghebeur et al., 2012) och inverkar på metallers kvalitet. 
 
Ovanstående osäkerhetsaspekter gör det svårt att förutsäga miljöprestanda och lönsamhet i ett 
LFM-projekt (Krook et al., 2012; Huijbregts, 2003; Frändegård et al., 2013). Det krävs således en 
relativt omfattande kvalitativ och kvantitativ analys, särskilt gällande materialmässig 
återvinning, för att kunna fastställa förutsättningarna för en specifik deponi. 

2.2 Lagstiftning 
I dagsläget finns det ingen lagstiftning som specifikt hanterar konceptet landfill mining. Många 
av de lagar och föreskrifter som gäller deponiverksamhet i allmänhet kan dock påverka 
förutsättningarna för ett LFM-projekt. Utan att ge en fullständig bild av det juridiska läget ämnar 
nedanstående stycken förklara de viktigaste lagarna inom området och vilka lagrum som i 
dagsläget är viktiga ur ett LFM-perspektiv. 
 

                                                             
1 Se exempelvis Journal of Cleaner production 55 (2013) och Avfall och Miljö nr 1 år 2014. 
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Många av reglerna inom deponiområdet står att finna i Förordningen om deponering av avfall 
(SFS 2001:512). Förordningen var Sveriges sätt att införliva EU:s deponidirektiv (1999/31/EG) 
och dess huvudsyfte är att minska deponeringens negativa effekter på människors hälsa och 
miljön. Detta uppnåddes genom att införa strängare krav, bland annat gällande geologisk barriär, 
bottentäckning, sluttäckning och uppsamling av lakvatten. Verksamhetsutövare var ansvariga 
att uppfylla de nya kraven innan 1 januari 2009. (Naturvårdsverket, 2010a) 
 
Som stöd till deponeringsförordningen finns Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, 
kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 
2004:10). Denna behandlar huvudsakligen karaktärisering och provtagning av avfallet med 
tillhörande gränsvärden samt vissa bestämmelser kring drift- och efterbehandlingsfaser, till 
exempel gällande deponigas. (Naturvårdsverket, 2004) I ett LFM-projekt blir ovanstående 
aktuellt för den fraktion som måste återdeponeras. Baserat på ursprung, sammansättning och 
lakningsegenskaper ska materialet tilldelas en lämplig avfallskod och för att få återdeponeras 
måste aktuell deponi ha tillstånd att deponera den aktuella avfallsklassen. (Avfall Sverige, 
2012a) 
 
Förutom ovan nämnda direktiv påverkar EU-beslut svenska deponier på andra sätt. Under 
år 2005 antogs till exempel en strategi “för förebyggande och återvinning av avfall” 
(Europakommissionen, 2014). Här sattes långsiktiga mål för ett mer resurseffektivt samhälle 
där riktlinjer och åtgärder fastställdes för att minska den miljömässiga påfrestningen som 
förknippas med avfallshantering. Strategin, som grundar sig i avfallshierarkin, går ut på att 
förhindra att avfall uppstår, främja återanvändning och återvinning samt motverka deponering. 
Sedan ovanstående strategi infördes har lagstiftningen inom EU skärpts, dels genom att 
nationerna införlivat tidigare nämnda deponidirektiv och dels genom olika förändringar i 
tidigare direktiv samt via nya föreskrifter. Utifrån lagstiftningen har därför kraven på en deponis 
lokalisering och dess tekniska egenskaper ökat, tillsammans med mer omfattande 
begränsningar på vilka typer av material som får deponeras. (Europeiska Unionen, 2006; 
Europakommissionen, 2014) De totala effekterna är att mängden deponerat avfall minskat 
kraftigt och många bristfälliga deponier har stängts. I Sverige bedöms det att nära häften av 
deponierna för kommunalt avfall tvingades stänga när de hårdare reglerna i 
deponeringsförordningen började gälla år 2009 (Avfall Sverige, 2013a). 
 
En annan juridisk aspekt med direkt påverkan på de ekonomiska förutsättningarna är Lagen om 
skatt på avfall (1999:673). I denna fastställs att avfall som läggs på deponi ska beskattas – med 
syftet att minska mängden avfall som når deponin. Den så kallade deponiskatten, som vid 
införandet år 2000 var 250 SEK/ton och som i dagsläget ligger på 435 SEK/ton, ska betalas av 
deponins ansvariga verksamhetsutövare. (Naturvårdsverket, 2013) Övriga bestämmelser som 
kan vara värda att nämna i sammanhanget är Förbudet mot deponering av utsorterat brännbart 
avfall (2002) och Förbudet mot deponering av organiskt avfall (2005). Naturvårdsverket får dock 
meddela föreskrifter med undantag från förbudet och Länsstyrelsen kan ge dispens från 
förbudet i enskilda fall (Naturvårdsverket, 2013). 
 
Vidare klassas deponier som miljöfarlig verksamhet och för att driva dessa krävs ett tillstånd. 
Tillståndsförfarandet finns beskrivet i 9 kap 6 § i Miljöbalken. Huruvida en aktuell verksamhet 
kräver tillstånd eller ej finns beskrivet i bilagan till Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899). Verksamheterna delas in i kategorierna A, B och C där exempelvis en 
A-verksamhet kräver att tillstånd söks hos miljödomstolen. (Avfall Sverige, 2012a) Om någon 
aktivitet, som exempelvis ett LFM-projekt, innebär att tillståndet inte kan följas måste en ny 
ansökan om tillstånd skickas in. Detta kan, förutom att det är tidsödande, försvåra utförandet. 
(Johansson et al., 2013) 
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Alternativet till ett LFM-projekt är ofta sluttäckning av aktuell deponi. Vilka krav som gäller på 
längre sikt tas bland annat upp i Miljöbalken. Deponier ska bedrivas så att människors hälsa och 
miljön skyddas, både på kort och på lång sikt (15 kap 34 § MB), varvid kontroller måste utföras 
regelbundet. Avgifterna för deponering ska alltså, utöver deponiskatt, även innefatta kostnaden 
för sluttäckning och efterbehandling av deponin i fråga (15 kap 35 § i MB). I Förordningen om 
deponering av avfall (SFS 2001:512) finns en tidsperiod på 30 år angiven, under vilken tid 
verksamhetsutövaren är ansvarig för efterbehandlingen. För detta ändamål har en särskild 
beräkningsmodell tagits fram, vilken tar hänsyn till ovan nämnda aspekter vid beräkning av 
deponiavgiften (Avfall Sverige, 2008). 
 
I styckena ovan har en del bestämmelser kopplade till deponier i allmänhet beskrivits. I 
framtiden kan det eventuellt tillkomma specifika lagar för LFM. Att konceptet tilldragit sig 
intresse från officiellt håll visar sig i Naturvårdsverkets översyn av deponiskatten som 
presenterades i slutet av 2013. I uppdraget som gavs av regeringen ingick att undersöka 
miljöeffekter och ekonomisk potential vid återvinning och sanering av deponier, där 
återvinningsdelen benämns som deponiutvinning och deponiåtervinning (Naturvårdsverket, 
2013). Enligt Naturvårdsverkets bedömning kommer deponiåtervinning i de flesta fall att vara 
en integrerad del av efterbehandlingen av gamla deponier. Slutsatsen är således att avfallet från 
deponiåtervinning lagstiftningsmässigt i regel ska hanteras på samma sätt som förorenad jord 
från efterbehandlingsåtgärder. Detta innebär bland annat att massorna inte bör beläggas med 
deponiskatt. Det finns dock många aspekter att ta hänsyn till och ett nytt förslag ska inte främja 
utgrävningar av områden som riskerar spridning av farliga ämnen. (Naturvårdsverket, 2013)  

2.3 Teknik 
Det finns många tekniska faktorer att ta hänsyn till i ett LFM-projekt. Då antalet genomförda 
fullskaliga projekt är få och varje deponi har olika förutsättningar är det dock svårt att avgöra i 
detalj hur ett LFM-projekt bör genomföras. Det finns två olika huvudspår i en LFM-process; 
separering med en mobil anläggning på plats eller en stationär anläggning som kräver mer 
transporter. Grundtanken med den mobila är tidseffektivitet och enkelhet, medan målet med 
den stationära är att sortera ut så mycket material som möjligt till återvinning. 
 
I Frändegård et al. (2013a) presenteras två hypotetiska scenarier där dessa två lösningar ställs 
mot varandra. I båda fallen dumpas avfallsmassorna inledningsvis över ett grovt galler där 
exempelvis skrymmande farligt avfall som kylskåp och oljefat sorteras ut. I nästa steg siktas det 
återstående materialet i ett finmaskigare nät/trumma varvid en jordliknande finfraktion, 
bestående av väl nedbrutet avfall och eventuellt täckmaterial, separeras från övrigt avfall. För 
scenariot med en stationär anläggning är detta sista steget vid deponin, varför resterande 
material transporteras vidare till en större anläggning. För den mobila anläggningen fortsätter 
separeringen på plats. 
 
I den stationära anläggningen sorteras material ut i fem fraktioner: järnhaltiga metaller, icke-
järnhaltiga metaller, plast, brännbart och konstruktionsmaterial. I den mobila anläggningen 
separeras materialet i liknande fraktioner, dock finns det ingen särskild separation för plast, då 
den hanteras som brännbart istället. (Frändegård et al., 2013a) Det finns också exempel på 
praktiska studier där man separerat avfallet i ytterligare fraktioner. Quaghebeur et al. (2012) 
använde spillvärme ifrån en förbränningsanläggning för att torka avfallet innan separationen. 
Efter torkningen, som skedde i 70°C, separerades åtta olika fraktioner ut; plast, textilier, trä, 
papper/wellpapp, metall, glas/keramik, sten samt en odefinierad restfraktion. Här bör det 
tilläggas att sorteringen skedde manuellt. 
 
I en studie av Kaartinen et al. (2013) finns ett annat exempel på hur utsortering kan gå till. 
Denna process innehöll följande tre huvudsteg: sönderdelning, magnetisk avskiljning och 
separation avseende storlek i en cylinderformad sil med variabel maskdiameter. Den största 
fraktionen, som i detta fall bestod av föremål över 70 mm, delades sedan upp i en lätt och en 
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tyngre fraktion med hjälp av en luftström. Den här processen gav en fraktion med brännbart 
material (papper, plast, trä, wellpapp etc.) som utgjorde 30 % av den totala vikten. Enligt 
författarna tydde dock resultaten av en parallell manuell sortering på att fraktionen >70 mm 
skulle kunna höjas till cirka 40-45 %, förslagsvis genom att använda luftsortering även för de 
mindre fraktionerna.  

2.4 Materialindelning 
Både material- och energiåtervinning är viktiga i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och för 
att sluta resursernas kretslopp. Materialåtervinning innebär att utsorterat material återvinns, 
varvid jungfruliga produktions- och konstruktionsmaterial kan ersättas. Materialåtervinning 
medför även att energianvändningen minskar, då utvinningen av återvunnet material inte 
kräver samma mängd energi som utvinningen av jungfruligt material. (Avfall Sverige, 2013c) Det 
som inte kan materialåtervinnas, till följd av exempelvis för dålig kvalitet, kan istället 
energiåtervinnas i förbränningsanläggningar för avfall. Energiåtervinningen gör att avfallets 
energiinnehåll utvinns på ett miljöriktigt sätt, då energi tillvaratas både i form av elektricitet och 
fjärrvärme. (Avfall Sverige, 2013d) 
 
Nedan beskrivs de materialtyper som kan vara lämpliga att separera avfallet i vid ett 
LFM-projekt och varför de skulle vara fördelaktiga att separera ut. Dessa fraktioner har tagits 
fram utifrån de materialindelningar som nyttjats i tidigare LFM-studier (Frändegård et al., 
2013a; Quaghebeur et al., 2012; Kaartinen et al., 2013) samt utifrån material som har högt 
materialvärde och kräver mycket energi vid tillverkning.  

2.4.1 Brännbart 
I Sverige är i dagsläget förbränning i kraftvärmeverk den mest använda tekniken för den 
brännbara fraktionen (Avfall Sverige, 2013a). Denna teknik är kommersiellt gångbar och 
förbränningen i ett kraftvärmeverk är inte lika känslig för variationer i råmaterialet som andra 
tekniker. Nackdelen med förbränning är att man inte tar tillvara på de materiella tillgångarna 
utan endast det energivärde som finns i materialet. Om utvecklingen av exempelvis 
plasmatekniken fortsätter så finns möjligheten att i framtiden ta tillvara på ett större värde för 
denna fraktion. (Bosman et al., 2012) 
 
En högre fukthalt i materialet ger ett sämre värmevärde, främst på grund av att vatten utgör en 
större andel av vikten men även på grund av att det kostar energi att förånga det. Den teoretiska 
nollpunkten för effektivt värmevärde går vid en fukthalt på 85-86 % (Stockholmregionens 
avfallsråd, 2007a). I studier där materialinnehåll på förbränningsavfall utvärderats har mat- och 
plastkoncentrationer visat sig ha störst påverkan på koldioxidutsläppen vid förbränning. Genom 
att minska matinnehållet kan värmevärdet höjas, medan en minskning av plast ger ett mindre 
bidrag av fossil energi. (Yang et al., 2012) 
 
Kapaciteten för avfallsförbränning i Sverige är större än den inhemska tillgången på avfall. 
Lösningen på detta har varit att importera avfall från andra länder, främst från Norge. År 2012 
stod importerat avfall för ca 10 % av den totala mängden avfall som gick till förbränning. (Avfall 
Sverige, 2013a) Dessutom är intresset för att bygga nya anläggningar för avfallsförbränning 
stort och redan inom en femårsperiod kan efterfrågan på avfallsbränsle ha ökat med uppåt 30 % 
(Avfall Sverige, 2012b). 

2.4.2 Plast 
Resultatmässigt är det en nackdel om ingen plast återvinns i och med att det ökar utsläppen av 
fossil energi i jämförelse med biobränsle (Yang et al., 2012), samtidigt som andelen plast i 
hushållsavfallet har ökat genom åren (Quaghebeur et al., 2012). Ett mer effektivt utnyttjande av 
plastfraktionen skulle kunna öka både den miljömässiga och ekonomiska potentialen, särskilt i 
LFM-projekt på nyare deponier där plastandelen är högre. 
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2.4.3 Metall 
I motsats till yngre deponier, som enligt ovan har ett högt plastinnehåll, så bedöms äldre 
deponier snarare ha ett högt metallinnehåll (Hogland et al., 2010). Återvinningen av metaller har 
en hög potential, både ekonomiskt och miljömässigt, eftersom nyproduktionen av metall är 
väldigt energität och kostsam (European Copper Institute, 2014; Bureau of International 
Recycling, 2014; Stockholmregionens avfallsråd, 2007a). Det krävs dessutom mer metaller idag 
än vad som går att återanvända då kvoten efterfrågan/återanvändning hela tiden ökar på grund 
av den ökade materialanvändningen (Svenska ESF-rådet, 2010). Ett sätt att sluta kretsloppet för 
deponerade metaller skulle kunna vara LFM-projekt för gamla soptippar. Inte sällan kan 
koncentrationen av metall vara minst lika hög som metallhalten i gruvorna (Great Mining, 2014). 

Järnhaltig metall 
En stor del av de metaller som används innehåller järn. De järnhaltiga materialen är ofta 
bearbetade för att nå upp till de specifika krav som ställs på metallen, där olika typer av stål är 
vanligast numera. (Castle Metals, 2012) En stor fördel med järnhaltiga metaller är att 
separationstekniken med magneter är relativt enkel, vilket gör det kostnadseffektivt separera ut 
dessa för vidare återvinning. Genom att nyttja återvunnet stål sparas 75 % av energin som skulle 
behövas vid nyframställning av detsamma. (Bureau of International Recycling, 2014) 

Koppar 
Samtidigt som efterfrågan på koppar har ökat markant, hela 250 % sedan 1960-talet (IL 
recycling, 2012), sjunker halten metall i kopparmalmen som bryts (Mining technology, u.å.). 
Detta medför allt större miljömässiga påfrestningar då mer malm måste brytas för samma 
mängd utvunnen koppar, vilket motverkar en hållbar utveckling (European Copper Institute, 
2014). Enligt Giurco & Petrie (2007) måste den koppar som redan finns i omlopp användas för 
att begränsa och reducera de koldioxidutsläpp som är kopplade till utvinning av koppar, främst 
genom återanvändning och återvinning. Omkring 85-90 % av energin som krävs vid 
nyproduktion av metallen kan sparas in vid återvinning av densamma. Återvunnen koppar har 
en hög renhet och är en mycket värdefull metall, vilket gör den attraktiv att återvinna. 
(European Copper Institute, 2014) 

Aluminium 
Användningen av aluminium ökar kontinuerligt i världen och att bryta ny metall hela tiden 
bidrar inte till en hållbar utveckling (Svenska ESF-rådet, 2010). Att framställa aluminium från 
jungfruligt material är en mycket energikrävande process där nära 10 000 kWh fossila bränslen 
och 19 000 kWh elkraft krävs för att framställa ett ton av ämnet (Stockholmregionens avfallsråd, 
2007a). Detta motsvarar cirka 7 ton koldioxidutsläpp per producerat ton aluminium och kan 
jämföras med de 300 kg koldioxid som bildas vid produktion via återvunnet aluminium 
(Svenska ESF-rådet, 2010). Genom att öka återanvändningen och återvinningen av detta 
material kan man spara upp till 95 % av energin som krävs vid nyframställning. Ytterligare en 
anledning till att separera ut aluminium är att ett stort aluminiuminnehåll i avfallet medför 
problem för avfallsförbränningsanläggningarna. Smält aluminium kan bilda beläggningar 
samtidigt som det kan fastna och stelna på olika anordningar i anläggningen, vilket kan störa 
driften (Stockholmregionens avfallsråd, 2007a).  

2.4.4 Inert avfall 
Inert material utgörs av sten, tegel, glas och liknande, vilket inte bryts ner. Detta material kan 
användas som schaktmassor eller återdeponeras beroende på verksamhetens behov och 
möjligheter att tillvarata denna fraktion. 

2.4.5 Jord 
Den finare fraktionen, som ibland benämns jordfraktionen, utgör ofta en majoritet (55-70 %) av 
innehållet i en deponi (Kaartinen et al., 2013; Quaghebeur et al., 2012). Denna fraktion 
innehåller ofta mycket tungmetaller. Dessa tungmetaller förekommer dock främst i jonform och 
är inte utvinningsbara i dagsläget. De utgör däremot en stor potential för resursåtervinning den 
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dag tekniken klarar att separera ut dem (Quaghebeur et al., 2012). I dagsläget är det vanligt att 
finfraktionen, tillsammans med den inerta fraktionen, återdeponeras (Frändegård et al., 2013a) 
men den kan även nyttjas som täckningsmaterial om den kemiska sammansättningen medger 
det (Rönnols, 2014; Rosendal, 2009).  

2.4.6 Farligt avfall 
I många av de tidigare LFM-fallen har läckande miljögifter varit anledningen till utgrävningen 
(Krook et al, 2012). Även om det är kostsamt att hantera och behandla det farliga avfallet kan 
det vara en nödvändighet för att få en bättre miljö och förebygga spridning av farliga substanser 
(Hogland et al., 2010).  

2.5 Miljö 

2.5.1 Miljöaspekter för deponering i allmänhet 
Det finns en hel del problem förknippade med deponering, exempelvis kan det finnas höga 
halter av tungmetaller och farliga kemikalier i avfallet. Kemikalier är vanligt förekommande i 
äldre deponier med industriavfall. Vissa ämnen tenderar dessutom att reagera med varandra 
varvid andra giftiga substanser kan bildas (Hogland et al., 2010), särskilt i aerob miljö (Chai et 
al., 2013). Dessutom finns en risk för produktion av giftiga, brandfarliga/explosiva och 
klimatpåverkande gaser i deponier, dels genom att olika ämnen blandas men också genom 
nedbrytning av organiskt material (Avfall Sverige, 2013a; Hogland et al., 2010). Bland annat 
bildas metan (CH4) vid anaerob nedbrytning av organiskt material, vilket en växthusgas som är 
25 gånger starkare än koldioxid. Gasproduktionen från deponier bidrar till cirka 18 % av det 
globala antropogena metanutsläppet. Det svenska utsläppet under år 1998 beräknades vara 
122 000 ton, varav ungefär hälften togs omhand genom deponigassystem. (Avfall Sverige, 2014) 
 
Vidare kan in- och utläckage av vatten, så kallat lakvatten, underlätta kemiska reaktioner samt 
transport av olika substanser både inne i deponin och ut till omgivningen. Lakvatten bildas av 
nederbörd som tränger in i deponin, alternativt då vatten trycks ut ur avfallet när det 
komprimeras. På äldre deponier är det även vanligt att yt- och grundvatten bildar lakvatten 
eftersom bottentätningen ofta är bristfällig. Lakvattenproduktionen, som på svenska deponier 
ligger mellan 1 500-3 500 m3 per hektar och år, är således mycket beroende av mängden 
nederbörd. Enligt lag måste lakvattnet tas omhand i ett lakvattensystem och kontrolleras med 
avseende på bland annat pH-värde, toxicitet, metallhalt, organiskt innehåll och alkalinitet. 
(Naturvårdsverket, 2008a) 
 

Tungmetaller och giftiga substanser kan alltså läcka ut till omgivningen, främst via lakvatten, och 
förorena både miljö och grundvatten, vilket kan vara skadligt för både människor och djurliv 
(Al-Raisi et al., 2014; Hogland et al., 2010). Detta medför att en deponi kräver en omsorgsfull och 
kostsam process för att bli tillräckligt tät samt ett kontrollprogram för att kunna upptäcka när 
eventuella föroreningar läcker ut (Al Raisi et al., 2014; Naturvårdsverket, 2008a). I de fall 
deponier är bristfälligt uppbyggda är det än mer viktigt att kontrollerna sker regelbundet. 
Enbart i Sverige finns det omkring 1 000 deponier som saknar tillräcklig skyddsbarriär, vilka 
därmed utgör ett miljömässigt hot och snarast bör tas omhand (Hogland et al., 2010). 
 

Vid ett LFM-projekt skulle många av ovanstående problem kunna undvikas, exempelvis kan 
utsläpp av metangas och koldioxid samt spridning av farliga substanser och tungmetaller 
stoppas genom att gräva bort deponin (Hogland et al., 2010). Dock har en LFM-process i sig 
givetvis en viss miljöpåverkan och detta beskrivs mer nedan. 

2.5.2 Miljöaspekter för landfill mining 
Den lokala miljöpåverkan som ett LFM-projekt ger upphov till är ofta av liknande typ som för 
deponering av avfall; det kan exempelvis handla om spridning av lukt, damm, metaller och andra 
föroreningar. En utgrävning leder ofrånkomligen till omrörning och blottläggning av 



 
 

10 

avfallsmassor vilket i sin tur kan leda till spridning av miljö- och hälsovådliga substanser och 
gaser, som exempelvis metan och svavelväte. Tidigare utgrävningar där påverkan på den lokala 
miljön undersökts har dock inte uppvisat några halter som överstigit aktuella rikt- och 
gränsvärden. (Krook, u.å.)  
 
En viktig miljömässig faktor för LFM är transporter. Lokaliseringen av separationsanläggningen 
i förhållande till deponin har en betydande påverkan då det är stora volymer och tungt material 
som ska fraktas mellan dem. En annan faktor som har stor betydelse för den miljömässiga 
prestandan i LFM-projekt är vad och hur mycket av respektive fraktion som kan tillvaratas, samt 
hur mycket av de utseparerade fraktionerna som sedan går till förbränning. Att skicka avfall till 
förbränning, framförallt plast, avger koldioxid vilket har en negativ inverkan på miljön. Detta ger 
ett stort utslag på uppskattningen av miljöpotentialen, särskilt om resultatet jämförs med svensk 
elmix2 (Frändegård et al., 2013b). Dock producerar många förbränningsanläggningar under sin 
kapacitet, så det brännbara materialet från LMF skulle kunna fylla ut bränslet till anläggningarna 
och därmed öka deras el- och värmeproduktion (Hogland et al., 2010). 
 

En annan viktig faktor i LFM är mängden farligt avfall som kan finnas i deponin. Olika miljögifter, 
så som PCB och DDT, farliga material som asbest samt avfall med smittorisk är både hälsovådligt 
och kostsamt att hantera. Detta medför, utöver sämre arbetsförhållanden, att skyddsutrustning 
och utbildning av personal är högst relevant i ett LFM-projekt. (Hogland et al., 2010) Oavsett 
kostnader och medföljande problematik kan det dock vara nödvändigt att ta hand om denna typ 
av avfall förr eller senare. 

2.6 Ekonomi 
I ett LFM-projekt ingår många olika variabler som påverkar de ekonomiska förutsättningarna. 
Deponins djup och dess förhållande mellan jord och avfall ses ofta som de två enskilt viktigaste 
faktorerna. Djupet påverkar kostnaden för utgrävningar medan förhållandet jord/avfall 
påverkar behovet av återdeponering och transporter. Hur stor andel som utgörs av jordfraktion 
påverkar även indirekt, mängden tillgängligt material för återvinning och därmed möjligheten 
till intäkter. (Rosendal, 2009) I Tabell 1 nedan redovisas en översikt över tänkbara kostnads- 
och nyttoposter. Punkterna är framtagna av USA:s federala miljöskyddsmyndighet (USEPA, 
1997). Kostnaderna är indelade i planering, investering och drift medan fördelarna är kopplade 
till effektivare drift av deponin eller värden i form av mark och återvunnet material.  

                                                             
2 Begreppet elmix består av ett genomsnittligt emissionsvärde utifrån de verksamheter som producerar 
elen. Svensk elmix har ett relativt lågt värde då produktionen till hög grad bygger på vattenkraft och 
biobränslebaserad förbränning (Klimatkompassen, u.å)  
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Tabell 1. Tänkbara kostnads- och nyttoposter för ett LFM–projekt. Punkterna bygger på (USEPA, 1997) med 
den skillnaden att förbränningsposten är flyttad till kostnadssidan (enligt nuvarande 
marknadsförutsättningar). Modellen visar på projektspecifika förutsättningar, varför ett större 
systemperspektiv med inkluderade samhällsvinster inte beaktas. 

Kostnader Nyttor 

Projektplanering Utökad deponivolym 

  Kapitalkrävande kostnader: Undvikna eller minskade kostnader: 

Förberedelser på platsen Sluttäckning 

Maskiner för utgrävning Efterbehandlingsåtgärder och övervakning 

Säkerhetsutrustning Ansvar för sanering av närliggande områden 

Återvinningsprocesser 
 Maskiner för transport Intäkter från försäljning av: 

 
Återvunnet material 

Rörliga kostnader: Finfraktion till täckmaterial 

Personal 
 Bränsle och underhåll för maskiner och fordon Markvärde för annan verksamhet 

Återdeponering/förbränning av vissa fraktioner 
 Administrativa kostnader  
 Utbildning för personal   

 

Van der Zee et al. (2004) konstaterar att punkterna ovan visserligen validerats i ett flertal 
LFM-projekt men tillägger också att projekten är platsspecifika, vilket medför att allt från ett 
fåtal till samtliga punkter ovan kan vara aktuella. De ser också eventuellt en framtid med 
specialiserade LFM-aktörer där inköp av externa deponier kan bli aktuellt, varför denna kostnad 
måste läggas till i sådana fall. 
 

Det står klart att mycket information krävs för en fullständig kostnads- och nyttoanalys. Likaså 
blir det tydligt att de flesta punkterna i Tabell 1 är förknippade med stora osäkerheter. Några av 
de påverkande faktorerna är vilket syfte projektet har; handlar det om sluttäckning, sanering 
eller behov av ny deponiyta? Även platsspecifika förhållanden så som nedgrävningsteknik, ålder, 
nedbrytningsstadie och materialsammansättning påverkar i hög grad. (Van Passel et al., 2013) 
Exempelvis bedöms deponier som varit aktiva mellan åren 1960-1985 ha störst potential för 
återvinning; innan 1960 var avfallet mindre högvärdigt och efter 1985 har bland annat ny 
lagstiftning lett till mindre deponering av värdefullt material. (Hogland et al., 2010). Lokala 
ekonomiska förhållanden, så som markpriser och kostnader för sluttäckning, påverkar också 
totalekonomin i hög grad. Förutom ovanstående är också mer externa faktorer viktiga. 
Marknadspriser (särskilt elpris), prestanda hos tillgänglig teknik samt det regulatoriska klimatet 
i form av skatter och eventuella statliga subventioner är exempel på externa faktorer som bör 
undersökas. (Van Passel et al., 2013) 
 
Inom den vetenskapliga litteraturen för landfill mining finns det inte ett överflöd av ekonomiska 
studier. En litteraturstudie av Krook et al. (2012) presenterar två artiklar som har den 
ekonomiska aspekten som huvudfokus, Fisher & Findlay (1995) och ovan nämnda Van der Zee 
et al. (2004). Båda dessa studier har ett allmänt angreppssätt. I en nyare studie av Jain et al. 
(2013) utreds ett specifikt LFM-projekt där syftet är att skapa ny deponivolym. Det visar sig 
också att det är just de framtida intäkterna för mottaget avfall som gör detta projekt lönsamt.    
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3 Fallstudier 
I detta avsnitt ges en översiktlig presentation av anläggningen på Filborna, vilket följs av en 
närmare beskrivning av aktuella deponidelar. Uppgifterna i detta avsnitt kan ses som en inledning 
till den vidare bakgrundsstudien och efterföljande beräkningar. 

3.1 Filborna 
Filbornadeponin är belägen cirka 5 km nordost om Helsingborgs stadskärna, i närheten av 
platsen där Europavägarna E4 och E6 korsar varandra. Figur 1 nedan är en översiktsbild över 
anläggningen. Filborna drivs av Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) som i sin tur ägs av 
sex närliggande kommuner3 med Helsingborgs kommun som största ägare. Den är en av 
Sveriges största kommunala deponier och hanterar årligen omkring 400 000 ton avfall. 
Verksamheten mottager, återvinner, behandlar, mellanlagrar och i sista hand deponerar avfall, 
både från industri och från hushåll. Inne på området finns även ett antal entreprenörer som 
kompletterar NSR:s verksamhet med exempelvis hantering av askor och farligt avfall samt 
återvinning av material. (NSR, 2012) 
 
Inom området ligger också det nystartade kraftvärmeverket Filbornaverket. Verket ägs och 
drivs av Öresundskraft som i sin tur är helägt av Helsingborgs stad. Årligen förbränns cirka 
160 000 ton avfall i anläggningen. (Öresundskraft, 2014a) NSR har ett avtal med Öresundskraft 
gällande förbränning av avfallsbränsle, vilken alltså sker i Filbornaverket (NSR, 2014). 
 
Historiskt sett har Filbornaanläggningen och NSR varit involverade i tidigare LFM-projekt i 
Helsingborgsregionen, då deponierna Stentippen och Ringstorp grävdes ut. Deponierna grävdes 
ut åren 2005-2006 respektive 2008-2010. Anledningen till dessa utgrävningar var i 
Stentippenfallet saneringsbehov på grund av läckage till grundvattnet, medan det i 
Ringtorpsfallet var platsbehov på grund av den expanderande staden. (Johansson et al., 2012) 
Stora delar av massorna som grävdes ut i dessa LFM- fall placerades istället på Filbornadeponin 
(Rönnols, 2014). 

 
Figur 1. Översiktsbild över Filbornaområdet (Google, 2014). NSR:s markgränser inringas i stora drag av 
Hjortshögsvägen, Välavägen, E6 och bildens överkant. De olika boxarna visar de deponidelar som är aktuella i 
detta projekt: Box 1 är Lagringsytan, box 2 är BCR1 och box 3 är Rökille (del A). Filbornaverket byggdes efter 
att fotot togs, och symboliseras därför med en elips i bildens mitt. Likaså har förändringar skett vid 
Lagringsytan där vägen som avgränsar ytan söderut ej finns kvar och vid Rökilles A-del har de öppna 
gipsschakten fyllts igen. 

                                                             
3 Kommunerna är Båstad, Ängelholm, Höganäs, Åstorp, Bjuv och Helsingborg 
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3.2 Lagringsytan 
Den första deponin som presenteras är Lagringsytan och dess placering inne på Filborna visas i 
box 1 i Figur 1 ovan. Deponin har en yta på cirka 20 100 m2 och en volym på cirka 240 000 m3. 

3.2.1 Presentation 
Egentligen är denna deponi endast en del av en äldre deponi som sträcker sig såväl söderut som 
norrut sett till aktuell yta. Söderut är det idag verksamhetsytor anlagda ovanpå den gamla 
deponin. Norr om aktuell yta har deponeringen fortsatt på höjden där de sista fyllningarna 
gjordes i mitten på 90-talet (Bergström & Fråne, 2011). Lagringsytan är formad som en platå där 
branta sluttningar leder upp mot en platt yta. Norrut är denna platå avskärmad från övriga 
deponidelar genom den väg som kan ses i Figur 1. 
 
Den aktuella deponidelen är inte sluttäckt, men ovanpå deponin finns dock en hårdgjord yta av 
packad asfaltskross vilket gör det möjligt att köra med maskiner där. Tidigare har ytan använts 
för hantering av flis och förorenade jordmassor, samt fungerat som uppsamlingsplats för 
restvatten från en kemianläggning på området. Vattnet har sedan slussats vidare för bevattning 
av bland annat biocellreaktorerna4. Tester på detta vatten har uppvisat höga halter av koppar 
och zink. (Rönnols, 2014) I dagsläget används Lagringsytan till slamhantering. Detta innebär att 
slam från biogasanläggningen lagras här i väntan på spridningssäsongen (Rönnols, 2014), vilken 
normalt börjar i mars månad (Olsson, 2014). Det finns dock en vilja från NSR:s sida att på sikt bli 
av med den här slamhanteringen vilket skulle ge en fri yta för annan verksamhet. 

3.2.2 Drivkrafter 
Den huvudsakliga drivkraften för en utgrävning av Lagringsytan är behovet av mark. Det nya 
kraftvärmeverket och ändrade detaljplaner har lett till minskade markytor för NSR, särskilt i 
närheten av den övriga bebyggelsen och verksamhetsytorna. Den aktuella ytan är strategiskt 
välplacerad och lämpar sig för uthyrning ut till en extern aktör. NSR skulle på detta sätt kunna 
minska arrendekostnader samtidigt som den nya verksamhetsutövaren kan dra nytta av NSR:s 
aktuella verksamhetstillstånd. Det finns också goda förutsättningar för synergier aktörerna 
emellan. Dessutom kan NSR spara in kostnader för en sluttäckning då lagringsytan måste 
sluttäckas enligt gällande regler. 

3.3 Biocellreaktor 2001 
Nästa deponi som studerats är Biocellreaktor 2001 (BCR1) med en placering enligt box 2 i 
Figur 1 ovan. Deponin har en yta på omkring 10 600 m2 och en volym som omfattar cirka 
128 100 m3. Deponin anlades under åren 2001-2002 och innehåller till största delen restavfall 
från hushåll och industri. Grundtanken med BCR-tekniken är att få till en effektiv nedbrytning av 
det organiska avfallet och samla upp den bildade metangasen via ett välutvecklat 
deponigassystem (Meijer & Björnsson, 2004). 

3.3.1 Presentation 
Redan i början på 1990-talet startade deponering i bioceller på Filborna. I dessa celler har avfall 
med högt innehåll av biologiskt nedbrytbart material deponerats. Genom en särskild 
uppläggningsteknik och kompaktering har förhållanden för en effektiv gasbildningsprocess 
skapats. (Bergström & Fråne, 2011) I början på 2000-talet testades en ny teknik på Filborna där 
avfallet behandlades i en så kallad biocellreaktor, vilket är en vidareutveckling av 
biocellstekniken (Meijer & Björnsson, 2004). Tanken med BCR-tekniken var att åstadkomma ett 
effektivare resurs- och energiutnyttjande av det hushålls- och industriavfall som återstod efter 
källsortering. Detta skedde genom en process där ett flertal olika steg och behandlingsmetoder 
ingick; avfallet i BCR1 har genomgått stegen försortering, sönderdelning, fuktning, 
förkompostering och rötning, där de två senare stegen skett på plats i reaktorn. (Rönnols & 
Meijer, 2003) Se Bilaga 1 för mer information om de ingående stegen. 

                                                             
4 Biocellsreaktortekniken presenteras närmare i kapitel 3.3.1 samt i Bilaga 1. 
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Den aktuella biocellreaktorn började anläggas år 2001. Det första steget var att gräva ur det 
gamla avfallet som deponerats på platsen. (Bergström & Fråne, 2011). Konstruktionsmässigt 
består reaktorns botten och sidor av kompakterad lera, vilket visas i Figur 2 nedan. Ovanpå 
detta lades ett kompostlager för att skynda på övergången från processens aeroba fas till den 
anaeroba, biogasproducerande, fasen. Med hjälp av grävmaskiner placerades sedan det 
förbehandlade avfallet i reaktorn samtidigt som det byggdes in ett uppsamlingssystem för 
biogasen. På toppen lades sedan en tätslutande plastduk. Det installerades också ett system för 
att samla in vätska i reaktorns botten och denna kan vid behov recirkuleras i reaktorn för att 
upprätthålla önskad fukthalt. (Meijer & Björnsson, 2004) 
 

 
Figur 2. Konstruktion av biocellreaktorns botten år 2001 (Meijer & Björnsson, 2004). 

 
Den sista fyllningen genomfördes i oktober 2002. Totalt under den 18 månader långa 
fyllningsperioden placerades 135 000 ton restavfall från hushåll och industrier i reaktorn. 
(Rönnols, 2014) 

3.3.2 Drivkrafter 
Eftersom tanken med BCR-tekniken är att avfallet ska grävas upp och efterbehandlas har den av 
NSR klassats som en ”biologisk behandlingsmetod” (Meijer & Björnsson, 2004). Länsstyrelsen 
var först inne på samma spår när man i ett föreläggande i slutet av år 2000 gav dispens inom 
ramen för deponeringsförbudet för utsorterat brännbart avfall (som trädde i kraft 2002). I 
december 2002 ändrade sig dock Länsstyrelsen då BCR-behandlingen istället omklassades till 
just ”deponering av utsorterat brännbart avfall”, varför NSR slutade att använda BCR-tekniken. 
Strax efter fick dock NSR dispens enligt deponeringsförordningen (2001:512) för fortsatt 
behandling i BCR och bioceller, där NSR valde att gå vidare med den senare. (Bergström & Fråne, 
2011) 
 
Hur BCR-tekniken klassificeras påverkar i sin tur om det behandlade avfallet ska beläggas med 
deponiskatt eller ej. Än idag diskuteras det vilka metoder som bör klassas som ”kompostering 
eller reaktorbaserad rötning” och således kan befrias från deponiskatt (Naturvårdsverket, 2013). 
I fallet med BCR1 handlar det om en avfallsmängd på cirka 135 000 ton5 (Lindsjö, u.å.), 
motsvarande en deponiskatt på cirka 60 miljoner kronor6. Fram till idag har NSR inte betalat 
någon skatt för avfallet i BCR1 (Rönnols, 2014). En stor drivkraft för ett LFM-projekt i detta 
deponiavsnitt är således att undersöka under vilka förutsättningar som ovan nämnda kostnad 

                                                             
5 Den ursprungliga vikten som lades i BCR1. 
6 Deponiskatten ligger i dagsläget på 435 kr/ton (Naturvårdsverket, 2013). 
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kan undvikas. Vidare är bottnen i BCR1 byggd för att klara de krav som ställs på bottentätningen 
för en deponi (Rönnols, 2014), varvid den frigjorda ytan kan användas för att deponera nytt 
material. Detta skulle spara både yta, arbete och kostnader jämfört med att bygga ett nytt 
deponeringsområde i framtiden. 

3.4 Rökille 
Söder om de andra två aktuella deponierna ligger Rökilledeponin (box 3 i Figur 1). Denna deponi 
har en yta på ungefär 92 000 m2 och en volym på cirka 1 202 000 m3.  

3.4.1 Presentation 
Rökille är idag NSR:s ansvar NSR:s (Ramböll, 2012), men mellan åren 1980 och 2008 drevs den 
av Kemira AB (Sweco Viak, 2006). Det beräknas ligga omkring 4 miljoner ton avfall i deponin, till 
största delen bestående av gips som uppstod vid Kemiras tillverkning av fosforsyra. En viss del 
av gipset kunde säljas för tillverkning av bland annat gipsskivor, men det som inte såldes fick 
följaktligen deponeras (Sweco Viak, 2002). År 1991 slutade Kemira att producera fosforsyra, 
varvid deponerad mängd gipsavfall minskade drastiskt, för att i dagsläget helt ha upphört. 
Gipsavfallet består av kalciumfosfat dihydrat (CaSO4*2 H2O) och är kemiskt sett relativt 
homogent (Sweco Viak, 2002). 

Övrigt avfall som deponerats på Rökille är DCR-slam, vilket är ett slam som uppkommer vid 
rening av avloppsvatten och restslam på Kemiras anläggning. Det innehåller till största delen 
olika kalciumföreningar så som kalciumklorid, kalciumfluorid, kalciumfosfat samt 
magnesiumhydroxid och silikater från oreagerat råfosfat/apatit. Denna typ av avfall har minskat 
sedan 2001 då produktionsprocessen gjordes om. Vidare har alufluor-slam från Alufluor AB 
deponerats på samma område. Alufluor-slammet består av kalciumfluorid och kiseldioxid (samt 
en liten del avfall från rening av processapparatur) och uppkommer som biprodukt vid 
framställning av aluminiumfluorid. Även deponeringen av detta slam har minskat, som följd av 
att det numera är möjligt att sälja. (Sweco Viak, 2002) 

3.4.2 Drivkrafter 
Viljan att gräva ut Rökilledeponin är en kombination mellan intresse av att utvinna gips, 
förbättra förutsättningarna för lakvattenhanteringen i området och en eventuell framtida 
dragning av ett järnvägsspår in på NSR:s område. Den förstnämnda, utvinning av materialet, är 
den mest drivande anledningen då NSR i dagsläget har kontakt med en intressent och eventuell 
köpare av gipset. Den eventuella järnvägsdragningen är ett gemensamt och mer långsiktigt mål 
för både NSR och Helsingborg stad (Ramböll, 2012). Denna målsättning kan i framtiden även 
komma att involvera andra aktörer som exempelvis Öresundskraft (Lovén, 2014). Initiativet 
hänger till stor del ihop med att den totala volymen gods till och från Filbornaområdet bedöms 
öka markant i framtiden, mycket på grund av den nya förbränningsanläggningen som sattes i 
drift under 2012-2013. Särskilt stora mängder biobränsle, vilket har goda möjligheter att nyttja 
tågtrafiken, kommer att öka. En möjlig lösning är att det befintliga industrispåret från 
Skånebanan förlängs utmed E6:an, in på NSR:s område. Lösningen har två olika alternativ som 
båda kräver ett intrång på Rökilledeponin, det ena alternativet mer än det andra. (Ramböll, 
2012) Vid en utbyggnad av järnvägsspåret finns dock risken att en del av deponin hamnar öster 
om järnvägen. Sponten i järnvägskonstruktionen kommer i det fallet att avskärma 
grundvattenflödena och avsänkningen som tillhör dräneringssystemet, varvid den delen inte 
omfattas av dräneringen för deponin (Ramböll, 2012). Av denna anledning kan en total 
utgrävning vara att föredra framför en mindre utgrävning för endast järnvägen. Vidare skulle en 
utgrävning möjliggöra att de stora mängder grundvatten som läcker in underifrån kan undvikas 
till stor del. (Rönnols, 2014)  
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4 Metod 
I följande kapitel beskrivs de ingående metoddelarna som ingått i arbetet.  

4.1 Generell metod 
Detta examensarbete är en förstudie av tre specifika LFM-projekt och arbetet har varit 
fallstudieinspirerat. Så långt det har varit möjligt har fallspecifik data använts, vilka 
kompletterats med nationell data samt antaganden. Då detta är en förstudie som inte innefattar 
alla processer som ingår i ett LFM-projekt har målet inte varit att redovisa de exakta 
kostnaderna och växthusgasutsläppen. Resultaten ska snarare ses som projektens potential i 
stora drag. För att illustrera projektens potential har ett LFM-scenario satts upp i jämförelse 
med ett referensfall, vilket utgår ifrån en fortsatt verksamhet som i dagsläget. Dessa scenarier är 
specifika för respektive deponi och presenteras i kapitel 4.4. 
 
I Figur 3 nedan illustreras de ingående delstegen i denna studie, vilka presenteras nedan både i 
form av teoretisk bakgrund (kapitel 4.2) och praktiskt genomförande (kapitel 4.3). 
 

 
Figur 3. De ingående delstegen i denna studie. En bakgrundsstudie och fältstudie har legat till grund för en 
triangulering samt en scenariebeskrivning. Detta har sedan nyttjats för att kunna beräkna de ekonomiska 
och miljömässiga förutsättningarna för projektet. 

  

Ekonomi- och miljöberäkningar 

Beräkning av de ekonomiska och mijlömässiga förutsättningarna  för respektive fall utifrån de 
uppritade scenarierna. 

Scenariebeskrivning 

Utifrån information från ovanstående delprocesser utformades ett LFM-scenario och ett 
referensscenario att applicera beräkningarna på. 

Triangulering 

Kombination av resultat från bakgrundsstudie och fältstudie.  Informationen från båda studierna har 
nyttjats för att få en så  representativ bild  som möjligt av respektive fall . 

Bakgrundsstudie 

Litteraturstudie 

Intervjuer 

Studiebesök 

Fältstudie 

Utgrävning 

Separation 

Plockanalys 

Kemiska analyser 
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4.2 Metodteori 
I detta kapitel redovisas teori kopplad till den metodik som använts i examensarbetet. 

4.2.1 Fallstudie 
Det svenska Högskoleverket definierar en fallstudie som en ”undersökningsmetod i form av en 
detaljerad undersökning av ett enda fall eller några typfall som används för att nyansera, 
fördjupa och utveckla begrepp och teorier, och ibland även för att illustrera eller stärka 
hypoteser” (HSV, u.å.). En källa som ofta används för att beskriva fallstudien som vetenskaplig 
metod är Yin (1989). Där beskrivs fallstudien enligt följande: 

 En undersökning av en samtida företeelse i dess verkliga sammanhang 
 Där gränserna mellan företeelsen och dess omgivning inte är helt tydliga 
 Flera olika källor till kunskap används. (Yin, 1989) 

I förklaringen ovan kan den så kallade ”företeelsen” utgöra en händelse, en grupp av människor 
eller en organisation etc. (Yin, 1989). En fallstudie är en djupgående analys av ett aktuellt fall, i 
vilken mönster och förklaringar identifieras. Dessa mönster och förklaringar kan ofta användas 
för att öka förståelsen i liknande fall. Till en fallstudies fördelar hör möjligheten att studera 
situationer där resultatet påverkas av många aspekter och därmed går det också att visa den 
komplexa verkligheten. Nackdelarna hänger på många sätt ihop med det nyss sagda då en stor 
mängd data gör det svårt att veta hur analysen bör gå till samt att genomförandet blir 
komplicerat (Uppsala universitet, 2012). 

4.2.2 System- och livscykelanalys 
I en så kallad systemanalys beskrivs och analyseras komplexa system metodiskt och med en 
strikt logik. Systemanalys är vanligt förekommande i de flesta vetenskapsområdena i dagsläget. 
För att definiera vad som ingår och vad som inte ingår i det system som studeras är det viktigt 
med väl valda systemgränser. I studier inom miljöområdet används ofta en livscykelanalys 
(LCA), vilken har sin grund i just systemanalysen. (IVL, 1999) 
 
Livscykelanalys är en metod som används för att analysera miljöpåverkan av en produkt, 
material eller process genom hela dess livscykel. Det vanligaste är att analysen görs med ”från 
vaggan till graven”-perspektiv, vilket omfattar alla steg som ingår i livscykeln; från att nytt 
material bryts, genom produktionsprocess och användningsfas till avfallshantering. Metoden tar 
även hänsyn till all energi som nyttjas under livscykeln, liksom alla mellanliggande led och 
transporter, vilket illustreras i Figur 4 nedan. (Joshi, 2008; Weidmann & Minx, 2008) Analysen 
kan dock utökas till att analysera ett helt kretslopp, ”från vaggan till vaggan”, där återcirkulation 
av exempelvis material utvärderas. Alternativt kan analysen minskas till att analysera en liten 
del av livscykeln, om det finns en fas som är särskilt intressantast eller betydande. (Olsen et al., 
2013; ISO 14040, 2006) 
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Figur 4. Livscykelmodellen. Fritt rekonstruerad efter Baumann & Tillman (2004) 

 
Genom metodiken i livscykelanalysen kan, utöver miljömässig påverkan, även resursflöden 
identifieras. Utifrån de identifierade resursflödena kan sedan processen eller produkten 
effektiviseras (Olsen et al., 2013; SLU, 2013). Vidare kan en tydligare helhetsbild byggas upp och 
kritiska steg i livscykeln identifieras (Joshi, 2008; Weidmann & Minx, 2008). Av dessa 
anledningar är användningen av LCA-analyser vitt utbredd. Exempelvis används LCA i stor 
utsträckning som beslutsunderlag för både företagsbeslut och för produkt- och processdesign, 
inom forskning och utbildning samt som underlag för märkning och produktdeklaration. 
(Baumann & Tillman, 2004; ISO 14040, 2006; SLU, 2013) Sedan 1997 finns LCA standardiserat 
inom ISO, med numret 14040 för övergripande regler och i intervallet 14041–14049 för mer 
detaljerade krav (SLU, 2013). Analysen är uppdelad i fyra steg och presenteras nedan enligt 
uppdelningen i ISO 14040 och illustreras översiktligt i Figur 5 nedan: 

Målbeskrivning och omfattning 
I startskedet av processen formuleras syftet med analysen utifrån vad resultatet ska visa och hur 
det ska presenteras. Dessutom utformas tidsmässiga och geografiska avgränsningar samt i 
vilken omfattning resursflöden ska inkluderas. Detta görs för att analysen ska innefatta alla 
relevanta och betydelsefulla parametrar utan att bli alltför komplex.  
 
Inventeringsanalys 
I nästa steg i LCA-analysen inventeras och kvantifieras de resursflöden som är aktuella inom 
systemgränserna. I de fall processen är standardiserad och vanligt förekommande kan detta 
arbetssteg nyttja en LCA-databas, där resultat från tidigare LCA-analyser samlats. Många 
analyser stannar vid detta steg, speciellt i de fall då endast resursflöden är intressanta.  
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Miljöpåverkansbedömning 
Utifrån ovanstående inventering kan en kvalitativ och kvantitativ bestämning av utsläpp och 
resursanvändning göras, varefter en värdering görs. I vissa fall kan det även vara intressant att 
vikta resultatet till en gemensam siffra för att få ett sammanställt resultat för exempelvis 
miljöpåverkan på global nivå där bland annat koldioxidutsläpp utvärderas. 
 
Tolkning och presentation 
För att kunna presentera resultatet av LCA:n bör siffrorna redovisas med en beskrivning av vad 
de innebär i sammanhanget. Resultatet bör presenteras så att syftet med utredningen besvaras 
samtidigt som antaganden, bedömningar och annan relevant information redovisas. En 
redogörelse av alla påverkande faktorer är viktiga för trovärdigheten i analysen, då små 
förändringar i analysen kan medföra stora skillnader i resultatet. 
 
För vidare fördjupning i LCA-metodiken hänvisas läsaren till exempelvis Baumann & Tillman 
(2004). 
 

 
 

Allokering och systemexpansion 
Allokering är ett vanligt begrepp inom LCA. Begreppet används vid analys av processer som 
levererar flera olika produkter eller nyttigheter, samtidigt som de förbrukar resurser och ger 
utsläpp till omgivningen. När dessa processer ska analyseras kan det vara svårt att definiera 
vilken produkt som ska beläggas med vad, med avseende på resursanvändning och utsläpp, 
varför vissa principer måste utarbetas (Olsen et al., 2013). Principerna för allokering, eller 
fördelning av resurser och utsläpp, kan antingen vara baserade på fysiska eller ekonomiska 
samband (Olsen et al., 2013; SLU, 2013). 
 
Ett annat begrepp som är vanligt i LCA-sammanhang är ”undvikna utsläpp”, vilket nyttjas vid ett 
större systemperspektiv (engelska: system expansion). Vid bestämning av miljömässig påverkan 
för en produkt kan ibland vissa delar av produktionen användas för att ersätta produkter som 
annars måste tillverkas, exempelvis värme. Genom att nyttja den överskottsvärme som bildas i 
till exempel en produktionslinje kan annan värmeproduktion ersättas. På detta sätt kan även 
återvinning ersätta jungfruliga material, vilket resulterar i sparade utsläpp då återvinning och 
spillvärme kräver mindre energi och resurser än nyproduktion. Denna undvikna miljöpåverkan 
kan då subtraheras bort från det studerade systemet, vilket ökar den miljömässiga potentialen. 
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Figur 5. LCA -processen. Fritt rekonstruerad från ISO 14040. 
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(Svenska miljöinstitutet, 2014) Både allokeringsmetodiken och beräkningen av undvikna 
utsläpp är mycket viktiga faktorer till LCA-resultatet (Olsen et al., 2013).  

4.2.3 Kostnads-nyttoanalys 
Kostnads-nyttoanalys (KNA), efter engelskans Cost-benefit analysis (CBA), är en typ av analys 
vilken ofta används som stöd vid beslutsfattande. Denna typ av analyser räknas ofta in under det 
vidare begreppet konsekvensanalys. Målet med en KNA är att identifiera de positiva och 
negativa konsekvenser som följer av ett projekt för att sedan ställa dessa mot varandra i en 
jämförelse. En KNA fokuserar på samhällsnivån, vilket innebär att påverkan på alla individer i 
samhället räknas in. Denna typ av analys kan användas såväl innan som efter projektet 
genomförts. Ibland kan det vara svårt att uttrycka samhällsekonomiska konsekvenser i 
monetära termer, särskilt de som mestadels handlar om miljöpåverkan. För att kunna avgöra om 
det är de negativa eller positiva samhällsekonomiska konsekvenserna som överväger i ett visst 
projekt är det dock viktigt att alla konsekvenser räknas in, om inte i monetära termer så 
åtminstone kvalitativt. Även om en KNA kan vara ett viktigt verktyg vid utvärdering av projekt 
är det viktigt att beslut inte fattas enbart med denna som underlag. (Naturvårdsverket, 2008b) 

4.2.4 Nuvärdesberäkning 
I ett projekt som sträcker sig över en längre tidsperiod är det nödvändigt att ta hänsyn till att 
pengars värde förändras över tiden. Detta kan göras genom att diskontera in- och utbetalningar, 
vilket innebär att dessa händelser förflyttas i tiden. En vanlig typ av beräkning är att ta fram 
nuvärdet för en investering eller projekt. Det man behöver veta är när i framtiden transaktionen 
sker och vilken kalkylränta som ska användas. Kalkylräntan är företagsspecifik och ska motsvara 
aktuellt företags avkastningskrav på kapital samtidigt som förändringen av en kronas egentliga 
värde indirekt fås med i beräkningen. (Andersson, 2006)  

4.2.5 Fältstudie 
En fältstudie kan ge en kompletterade och mer verklighetsbaserad bild av det aktuella fallet. 
Dessa studier kan öka förståelsen och tillförlitligheten för ett specifikt fall, och kompletterar 
bakgrundsstudien i denna rapport. 

Plockanalys 
En plockanalys kan bidra med information samt kvantifiera och kvalitetsbestämma avfall. Med 
hjälp av resultatet av en plockanalys kan den information som finns om aktuellt avfall verifieras 
eller kompletteras. (Avfall Sverige, 2013b). 
 
Då det finns få plockanalyser genomförda i samband med LFM-projekt och inga manualer över 
tillvägagångssättet för plockanalyser i detta sammanhang finns, så har metoden inspirerats av 
plockanalysmetoder för fallande avfall. I detta avsnitt belyses de viktigaste faktorerna i en 
plockanalys, vilket är taget ifrån ”Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall” från 
Avfall Sverige (2013b). Om en djupare beskrivning önskas hänvisas läsaren till denna manual. 
 
En plockanalys kan delas upp i flera steg för att göra den mer överskådlig och enklare att följa. 
De olika stegen sammanfattas genom en kort beskrivning nedan; 

1. Planering: I denna fas formleras ett syfte med plockanalysen och frågeställningar ställs 
upp för att bland annat kunna bestämma hur och var provtagningen ska göras samt vilka 
fraktioner som avfallet ska sorteras i. I denna förberedande fas införskaffas även 
utrustning, maskiner, lokaler, bemanning samtidigt som en tidsplan och budget fastställs. 
 

2. Förstudie: Innan den praktiska delen kan ta vid bör dokumentation och bakgrundsdata 
inventeras och sammanfattas för att få en så bra och representabel provtagning som 
möjligt. Utifrån dokumentationen kan viktig information om provtagningsområdet och 
materialinnehållet uppmärksammas, vilket bidrar till en bättre provtagning och ökad 
förståelse för variationer av resultatet. Vidare planeras provtagningen genom att på 
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förhand döpa alla provtagningsplatser/moderprover med ett unikt namn, vilket 
beskriver varifrån provet är taget. Detta namn används sedan genom hela plockanalysen 
och dess rapport. 
 

3. Provinsamling: I denna fas samlas avfallet som ska analyseras in. Inledningsvis i denna 
fas förbereds ett protokoll för varje delprov, där information om provet kan antecknas 
tillsammans med dess unika namn. Vidare måste en plats där avfallet ska tömmas ut för 
provneddelning förberedas. Detta bör utföras på en ren och hårdgjord yta eller en 
presenning. Innan provneddelning och provtagning kan påbörjas måste fordonen med 
avfallet vägas, både med och utan material för att få ut den verkliga vikten för 
moderprovet. Avfallet kan sedan tömmas på provneddelningsplatsen, varefter 
neddelning och provtagning bör ske så snart som möjligt. Fotodokumentation bör ske 
under hela processen. 
 

4. Provneddelning: För att få ett så representativt prov som möjligt, utifrån en förminskad 
mängd avfall, genomförs en omblandning av avfallet innan delprov tas ut. Materialet 
läggs därefter ut i en avlång sträng i vilken jämt fördelade delprov tas ut i en storlek på 
minst 100 kg för att bibehålla tillförlitligheten. Delproven märks och placeras skyddat 
inför kommande sortering. Fotodokumentation bör utföras genom hela processen. 
 

5. Sortering: I sorteringsfasen behövs en lokal iordningställd för ändamålet samt 
utbildning av personal för att sorteringen i de bestämda fraktionerna, vägningen och 
protokollföringen ska fungera på ett smidigt sätt. Varje delprov ska vägas på en våg med 
minst 0,1 kg noggrannhet och vikten noteras innan sortering påbörjas. Samma våg ska 
användas för alla vägningar för att minska felkällorna. Ett sorteringsprotokoll bör föras 
under sorteringen, där alla uppgifter, iakttagelser och information noteras parallellt med 
att materialet sorteras i de förvalda fraktionerna. Enligt basmetoden är det minst 21 
olika fraktioner men antalet kan anpassas beroende på syftet för plockanalysen. När 
sorteringen är klar ska varje delprov vägas och vikterna noteras i protokollet. Vikterna 
från fraktionerna kan sedan jämföras med delprovets vikt för att validera reabiliteten i 
analysen. Även under denna fas är det viktigt att fotodokumentera anmärkningsbara 
fynd samt de olika fraktionerna. 

 
6. Utvärdering: I den avslutande fasen sammanställs resultat och annan dokumentation, 

exempelvis bilder och iakttagelser, från plockanalysen. Medelvärden av de olika 
delproven bör beräknas, och en standardavvikelse bör fastslås. Om det finns någon 
komponent i avfallet som påverkar resultatet kraftigt bör det övervägas att det delprovet 
utesluts vid beräkning av medeltal och standardavvikelse. Vidare bör nyckeltal i procent 
tas fram utifrån syftet med plockanalysen. Nyckeltalet kan exempelvis uttrycka avfallets 
sammansättning i procent, där cirkel- och stapeldiagram med fördel kan användas som 
illustration.  

Kemisk analys 
I tidigare studier av Murto et al. (2013) och Rusten & Sahu (2011) har kemiska analyser gjorts, 
på just NSR:s anläggning, med hjälp av Automatic Methane Potential Test System II (AMPTS2). 
Detta analyssystem testar metangaspotential och anaerob nedbrytbarhet i labbskala. I ovan 
nämnda studier användes batchtekniken, vilket betyder att substratet som skulle undersökas 
tillsattes i initialskedet av testet, varefter metanproduktionen iakttogs i 21 dagar framåt. 
 
AMPTS2 bygger på 15 batcher, vilka kan ses som minibiogasreaktorer med en inbyggd omrörare 
och slangar anslutna via korken. Batcherna är indelade i tripletter, så att varje substrat har tre 
prover som tillsammans bildar ett medelvärde för att få ett mer tillförlitligt resultat. Gasen som 
bildas går via slangarna till koldioxiduppsamlingsflaskor, vilka innehåller 3-molarig 
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natriumhydroxid, varefter ren metangas kan gå vidare till uppsamlingsenheten där mängden gas 
registreras. (Bioprocess Control, 2014) 
 
För att få information om lämpligt användningsområde för jordliknande material bör den 
kemiska sammansättningen analyseras på denna fraktion. För detta material är det främst 
lakningsegenskaperna och koncentrationen av tungmetaller som är intressanta, då dessa 
används vid miljöbedömning av fasta material som ska deponeras, nyttiggöras eller 
efterbehandlas (Naturvårdsverket, 2002). Den kemiska sammansättningen kan analyseras i så 
kallade totalhaltsanalyser. Resultaten från totalhaltsanalysen jämförs sedan med lagstadgade 
riktvärden, vilka bestämmer var och hur det aktuella materialet kan användas 
(Naturvårdsverket, 2002). 

4.3 Genomförande 
För att kunna genomföra den fallstudieinspirerade analysen för respektive deponi har 
ovanstående verktyg använts. Verktygen användes främst för att få fram relevant information 
kopplat till LFM samt för att få tag på så fallspecifik data som möjligt. Exempelvis användes både 
intern och extern litteratursökning, samt intervjuer. Utifrån den inhämtade informationen 
gjordes en bakgrundsstudie av respektive deponi, vilken sedan kompletterades av en fältstudie. 
Vidare nyttjades den kombinerade informationen från bakgrundsstudie och fältstudie för att rita 
ut tänkbara scenarier, på vilka en beräkning av de ekonomiska och miljömässiga 
förutsättningarna utfördes för respektive utgrävning. Nedan beskrivs det faktiska 
genomförandet av arbetet. 

4.3.1 Litteraturstudie 
Arbetet påbörjades med sökningar efter vetenskaplig litteratur. Bland annat användes 
söktermer som ”landfill mining”, ”characterisation”, "excavation”, ”material” och ”recycling” i 
olika kombinationer. Artiklarna som hittades användes sedan till att beskriva konceptet Landfill 
mining teoretiskt såväl som till identifiering av betydande faktorer ifrån tidigare studier. Utifrån 
referenserna för de artiklar som hittades initialt kunde fler användbara artiklar och rapporter 
sökas fram. Vidare användes interna dokument från NSR för att kartlägga de olika deponierna. 
Där var bland annat miljörapporter, avslutningsplaner, utredningar och domar samt flygfoton 
och ritningar över anläggningen till hjälp.  

4.3.2 Intervjuer 
Litteraturstudien har kompletterats med ett antal intervjuer med berörd personal på NSR och 
Helsingborgs kommun, vilka har kunskap om de delar som var svåra att hitta dokumentation om. 
Exempelvis har Eric Rönnols, Håkan Olsson och Peter Johansson intervjuats för att svara på 
frågor angående historik och uppbyggnad av deponierna samt hjälpt författarna med realistiska 
siffror på bland annat vikter, materialvärden och arbetskostnader. Någon inspelning av samtalen 
skedde inte. Istället antecknades relevanta delar av diskussionen, varefter intervjuerna 
sammanfattades i efterföljande mötesanteckningar. 

4.3.3 Studiebesök 
Med syfte att öka förståelsen för olika separationstekniker har ett studiebesök genomförts. Det 
besökta företaget, Turebergs Åkeri AB, har ett utbud av separationstekniker och 
separationsanläggningar och har tidigare haft ett nära samarbete med NSR. Av dessa 
anledningar är detta företag en möjlig samarbetspartner i ett framtida LFM-projekt. Förutom 
samtal kring olika separationstekniker och deras tillämpning på det aktuella avfallet på Filborna 
visades även företagets anläggning för sortering av förbränningsaskor upp. Diskussionerna 
under detta besök har sedan delvis legat till grund för de separationsprocesser som ingår i 
scenarierna som beskrivs i avsnitt 4.4. 
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4.3.4 Scenarieförutsättningar 
För att fastställa sammansättningen av deponierna har en bakgrundsstudie och en fältstudie 
genomförts. Nedan presenteras arbetsgången för respektive del. Genom att kombinera resultatet 
från dessa två typer av studier har sedan förutsättningarna för respektive scenario tagits fram. 
Mer om det senare finns under rubriken triangulering längst ner under denna rubrik. 

Bakgrundsstudie 
Bakgrundsstudien utgick från vetenskapliga artiklar, allmän information om NSR som hittats i 
tryckt litteratur, intern information från NSR samt olika rapporter och planer kopplade till NSR 
och Filbornaanläggningen. Målet med studien var att ta fram en materialsammansättning för 
respektive deponi. 
 
För Lagringsytan fanns endast bristfällig, och mycket osäker, information. Här har metodiken 
varit att först uppskatta åldern på det avfall som deponerats för att sedan uppskatta dåtidens 
avfallssammansättning via extern litteratur. En ungefärlig tidsperiod för deponeringen på denna 
yta har tagits fram med hjälp av flygbilder över Filbornaområdet. Detta var möjligt genom att 
jämföra hur området har förändrats mellan de årtal för vilka flygbilder finns tillgängliga. Efter år 
1980 blir det dock svårt att utläsa exakt vad som har skett mellan fotografierna i och med att 
deponin växte snabbt både ytmässigt och på höjden. När tidsperioden fastställts uppskattades 
andelen industri- respektive hushållsavfall genom uppgifter från examensarbetet av Bergström 
& Fråne (2011), där författarna i sin tur intervjuat personal med kunskaper om de aktuella 
årtalen. Efter detta användes extern litteratur för att få fram en materialsammansättning för 
industri- och hushållsavfall för den givna tidsperioden. Så långt det var möjligt användes 
tidstypiska data. När en materialsammansättning för det deponerade avfallet tagits fram 
återstod att räkna fram dagens sammansättning med hjälp av samma indata om nedbrytning 
som använts för BCR1.  
 
För BCR1 och Rökille fanns det mycket dokumentation tillgänglig om vad som deponerats i 
respektive deponi. I BCR1-fallet krävdes dock en analys av nedbrytningen av organiskt material. 
Uppgifter kring nedbrytningshastigheter för olika material har inhämtats från extern litteratur 
och detta har sedan kombinerats med antaganden gjorda av NSR i samband med starten av 
BCR1. För Rökille handlade kartläggningen om att fastställa hur sluttäckningen och uttaget av 
gips har påverkat deponins totala sammansättning. Information om detta fanns i huvudsak 
tillgänglig i avslutningsplaner och i vissa fall användes också intern litteratur från NSR.  
 

Fältstudie 
Fältstudien genomfördes för att verifiera eller komplettera de uppgifter som tagits fram i 
bakgrundsstudien. Bland annat genomfördes en plockanalys för att fastställa lämpliga fraktioner 
att separera materialet i utifrån mängd och kvalitet. Dessutom användes kemiska analyser för 
att ta fram materialets kemiska sammansättning. Alla praktiska moment i fältstudien bidrog till 
ökad kunskap om deponierna och visade olika svårigheter kopplade till ett eventuellt 
LFM-projekt för de olika fallen. Hela fältstudien beskrivs översiktligt nedan, medan en mer 
detaljerad redogörelse finns i Bilaga 3. 
 
För att få mer information om respektive deponi har innehållet undersökts genom utgrävning 
samt borrning. Utgrävningen, som var aktuell för Rökille och Lagringsytan, skedde med en 
grävmaskin som kunde nå ett djup av cirka 6 m. I den mån det var möjligt separerades de olika 
lagren i olika högar bredvid hålen för att möjliggöra en smidigare provtagning och återfyllnad. 
En mer ingående redogörelse för utgrävningen finns i Bilaga 3A. 
 
På Rökille grävdes tre gropar med provtagning av de olika materialen (gips och DCR-slam) 
direkt från skopan allt eftersom det blev uppgrävt. Proverna samlades med hjälp av spade och 
lades i lockförsedda plasthinkar i storlekarna fem och tio liter, samtliga uppmärkta med 
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provdjup, förväntat innehåll och provnamn. När maxdjupet nåtts mättes de olika skikten upp 
varefter gropen återfylldes. 
 
Förfarandet var liknande vid Lagringsytan med den skillnaden att det avfall som grävdes upp 
transporterades bort med dumprar till siktningsplatsen. Figur 6 nedan visar utgrävningen vid 
Lagringsytan.  
 

 
Figur 6. Utgrävning vid Lagringsytan. Maskinen på bilden användes vid samtliga grävningsjobb. På bilden 
syns också att de uppgrävda schaktmassorna och att avfallet lades i olika högar. 

 
För BCR1 var metoden något annorlunda; för att minimera skadorna på den tätslutande 
plastduken användes en borr för att komma ner i avfallet. Först grävdes dock det översta lagret 
bestående av täckmassor upp. Borren, som kopplades på ovan nämnda grävmaskin, har en 
diameter på 0,6 m och ett möjligt borrdjup på 6 m. Fyra prover togs på olika djup genom att 
karva av det avfall som satt i borrens nedre del när den förts upp ur hålet. 
 
Avfallet från Lagringsytan processades sedan vidare inför den stundande plockanalysen. Efter 
vägning och transport med dumprar siktades avfallet i en 40-millimeterstrumma. Fraktionen 
0-40 mm siktades därefter igen, denna gång i en 20-millimeterstrumma. Efter siktningarna 
skapades alltså tre fraktioner; 0-20 mm, 20-40 mm och >40 mm. Prover för kemisk analys togs 
på de två fraktionerna med mindre materialstorlek och från fraktionen över 40 mm separerades 
cirka 800 kg ut för plockanalysen. I Figur 7 nedan kan den första körningen med sikten studeras. 
Fler bilder och mer specifik information om siktningen finns i Bilaga 3B. 
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Figur 7. Siktning med 40-millimeterstrumma. I förgrunden ses fraktionen större än 40 mm och bortanför 
samlades fraktionen 0-40 mm upp. 

 
På avfallet som efter första siktningen hamnade i fraktionen >40 mm genomfördes en 
plockanalys. Plockanalysen var en viktig informationskälla, för att se materialets kvalitet och 
utifrån det bestämma lämpliga fraktioner. Analysen skedde i Envir AB:s lokaler med stöd av 
Sanita Vukicevic. Avfallet separerads i elva fraktioner; papper, plast, trä, gummi, övrigt 
brännbart (tyg, blöjor etc.), järnhaltig metall, aluminium, koppar, inert material (sten, tegel, glas 
etc.), farligt avfall och en finfraktion med jordlikande material. Avfallet sorterades ut för hand 
vid en arbetsstation anpassad för just plockanalyser med tillbörlig skyddsutrustning, vilket 
illustreras Figur 8 nedan. 
 

 
Figur 8. Plockanalys pågår. Bilden visar bland annat vilken typ av skyddsutrustning som användes samt några 
av de papperssäckar som avfallet samlades upp i. I förgrunden på bordet går det också att se nedkasten för 
fraktionerna papper, plast och det fina jordliknande materialet. Även de plastburkar för att samla upp de 
mindre metallbitarna kan ses i mitten av bordet. 
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När plockningen var klar vägdes respektive fraktion och eventuella felkällor studerades 
närmare; exempelvis hittades jämförelsevis stora metall- och träbitar, stora stenar, tegelstenar 
samt bildäck. De skrymmande materialen vägdes separat och gav ett stort utslag på respektive 
fraktion. Av denna anledning togs endast vissa andelar av dessa skrymmande material med i den 
slutliga sammansättningen. Hur mycket av respektive skrymmande material som adderades till 
plockanalysens övriga resultat antogs utifrån iakttagelser under utgrävningen, siktningen och 
plockanalysen. Följande procenthalter av det invägda skrymmande materialet ansågs rimliga att 
addera till det övriga plockanalysresultatet; 

 50 % av metall 
 75 % av trä 
 75 % av inert material (stenar, tegel och dylikt) 
 75 % av gummi (bildäck) 

Totalt analyserades 317 kg avfall. Relevanta slutresultat presenteras i rapportens resultatdel. Se 
Bilaga 3C för en mer utförlig beskrivning av metodiken samt fullständiga plockresultat.  
 
För att få en mer komplett bild av materialen och dess sammansättning analyserades avfallet 
från samtliga deponier på kemisk väg. De kemiska substanserna i respektive material får inte 
överskrida utsatta riktvärden för att få nyttjas som exempelvis sluttäckningsmaterial eller 
bränsle. Vidare är metangaspotentialen i BCR1-materialet högst relevant inför en eventuell 
utgrävning, då cellen inte bör öppnas om metangas fortfarande produceras i nämnvärd 
omfattning (Rönnols, 2014). 
 
Den kemiska sammansättningen i materialen från de olika deponierna analyserades både internt 
och externt. Nedan visar Tabell 2 vilka prov som skickades vart samt vad som analyserades. De 
externa analyserna gjordes av Eurofins Environment Testing Sweden AB.  
 
Tabell 2. Tabellen visar en sammanställning av de prover som analyserats och vilken analys som utfördes på 
respektive prov. 

Prov Extern analys Intern analys 

Rökille 1, Gips Tungmetaller, TS, svavel, fosfor, fluor, aluminium - 

Rökille 2, Gips Tungmetaller, TS, svavel, fosfor, fluor, aluminium - 

Rökille 2, DCR-slam Tungmetaller, TS, svavel, fosfor, fluor, aluminium - 

Lagringsytan 20-40 mm Energipaketet - 

Lagringsytan > 40 mm Energipaketet - 

Lagringsytan > 40 mm Energipaketet - 

Lagringsytan bränslefraktion Energipaketet - 

Lagringsytan bränslefraktion Energipaketet - 

Lagringsytan 0-20 mm Tungmetaller, TOC, TS, fosfor - 

Lagringsytan 0-20 mm Tungmetaller, TOC, TS, fosfor - 

BCR1 <16 mm, 0-2 m Tungmetaller, TS, TOC, fosfor, totalkväve, svavel Metangaspotential, TS, VS 

BCR1 <16 mm, 4,5 m Tungmetaller, TS, TOC, fosfor, totalkväve, svavel Metangaspotential, TS, VS 

BCR1 <16 mm, 6 m Tungmetaller, TS, TOC, fosfor, totalkväve, svavel Metangaspotential, TS, VS 

BCR1 >16 mm, 0-2 m Energipaketet - 

BCR1 >16 mm, 4,5 m Energipaketet - 

BCR1 >16 mm, 6 m Energipaketet - 

 
De interna analyserna innefattade jordfraktionen <16 mm från BCR1. I analyserna utvärderade 
metangaspotential och anaerob nedbrytningsbarhet med hjälp av AMPTS2. De interna 
analyserna innefattade även TS- och VS- analyser för att bestämma den organiska halten i 
BCR1-proverna. En djupare redogörelse finns i Bilaga 3D. 
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4.3.5 Triangulering 
För att fastställa den sammansättning som sedan blev indata till de ekonomiska och 
miljömässiga beräkningarna har resultatet av bakgrundsstudien och fallstudien kombinerats. 
Bakgrundsstudien har bidragit med en trolig total sammansättning för respektive deponi, 
medan fältstudien visat en mer fallspecifik sammansättning. Dock har fältstudien gjorts på 
endast en liten del av respektive deponi, varför denna sammansättning inte bör appliceras rakt 
av. 
 
Studierna har i vissa fall kompletterat varandra då de gett information angående olika aspekter.  
Exempelvis gav fältstudien information om hur tjockt det täckande lagret var för samtliga tre 
deponier, vilket var svårt att hitta i litterära källor. I andra fall har studierna verifierat eller 
motsagt varandra då information erhållits från båda studierna. I de fall studierna visar på olikhet 
så har en kompromiss mellan dem tagits fram. Ett exempel på detta är att fältstudien gav ny 
information om avfallets ålder på Lagringsytan jämfört med bakgrundsstudien och för BCR1 
blev det tydligt att nedbrytningen varit mer effektiv än vad litteraturen visat. Mer information 
om hur avvägningen gått till finns under rubrikerna Scenarieförutsättningar i avsnitt 5.1-5.3 
nedan. 

4.3.6 Ekonomiska beräkningar 
De ekonomiska förutsättningarna beräknades med inspiration av tidigare beskrivna kostnads- 
och nyttoanalys. I denna analys har kostnader och intäkter för NSR beaktats, för att 
kompletteras med hjälp av miljöanalysen som beskrivs nedan. I denna analys inkluderas endast 
de pengaflöden som är kopplade direkt till NSR, antingen via processer eller via försäljning. De 
kostnader som uppstår vid utgrävning, intern hantering och interna transporter, separation och 
rening inkluderas i de fall NSR utför tjänsterna i egen regi eller hyr in tjänsten, medan de 
processer som utförs efter en eventuell materialförsäljning exkluderas. Analysen innefattar även 
den dagliga driften av deponierna, där arrendeavgiften och lakvattenhanteringen har en 
betydande roll. Belopp kopplade till deponigassystemet har inkluderats i de fall det finns ett 
sådant.  
 
För att ta hänsyn till förändrade valutavärden under 30-årsperioden har en nuvärdesberäkning 
genomförts. Närmare bestämt har en diskontering skett med hjälp av en nuvärdessumma, något 
som är möjligt i de fall när in- och utbetalningarna är lika stora varje år. Kalkylräntan i 
beräkningarna är satt till 6 % efter tidigare interna projekt på NSR. 
 
En viktig förutsättning i de ekonomiska beräkningarna är att allt inert material och 
jordfraktionen kan hanteras inom NSR:s verksamhet. Med andra ord kommer inget utgrävt 
material att beläggas med deponiskatt, utan det kan nyttjas inom NSR som sluttäcknings- eller 
utfyllnadsmaterial. Vidare finns ytterligare fyllnadsmaterial och schaktmassor till förfogande för 
återfyllnad och sluttäckning om det skulle behövas. Ovanstående förutsättning medför att endast 
en hanteringskostnad, och inga inköpskostnader, inkluderas i den ekonomiska analysen för 
återdeponering, utfyllnad och sluttäckning. För resterande fraktioner har andra förutsättningar 
fastställts. Den brännbara fraktionen, inklusive plasten, bränns i Filbornaverket enligt dagens 
taxa och också metallerna går till försäljning enligt de taxor som NSR har gällande i avtal. Farligt 
avfall har utesluts på grund av sin ringa mängd7. 
 
Ovan nämnda förutsättningar och beloppen för respektive fraktion presenteras mer ingående 
för de olika scenarierna i kapitel 4.4 nedan. 

4.3.7 Beräkning av miljöpåverkan 
För att uppskatta den miljöpåverkan som respektive LFM-projekt skulle innebära har en metod 
inspirerad av livscykelanalys använts. Genom denna analys kan också kritiska steg i livscykeln 

                                                             
7 Utifrån resultatet från fältstudien 
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identifieras (Joshi, 2008; Weidmann & Minx, 2008), vilket var ett av målen med denna rapport. 
En LCA-analys kan innefatta många parametrar men då de deponerade materialen (papper, plast, 
metall etc.) har en energikrävande tillverkningsprocess (Energimyndigheten, 2013) bedömdes 
det lämpligt att studera koldioxidekvivalenter i detta projekt. Att undersöka fler parametrar 
skulle innebära mycket komplexa systemanalyser som kräver mer tid och resurser än vad som 
finns tillgängligt inom detta examensarbete. Detta koncept, med endast CO2-ekvivalenter, har 
använts i tidigare studier av exempelvis sopsorteringssystem (Usón et al., 2013) och 
avfallshanteringssystem (Christensen et al., 2009). 
 
De processer och utsläpp som inkluderats i analysen är drivmedel för utgrävning, hantering, 
separation, transporter samt bearbetning och rening av material. Då analysen utgår från avfallet 
som råmaterial (”grave-to-cradle”- perspektiv) har de faktorer och utsläpp som är kopplade till 
avfallet innan det lades på deponierna exkluderats. I de fall material från deponierna har kunnat 
material- eller energiåtervinnas har utsläppen kopplade till återvinningen inkluderats. 
Materialåtervinningen leder dock också till undvikna utsläpp i och med att produktion via 
jungfruliga material ersätts. 
 
För att bestämma koldioxidutsläppen kopplade till materialframställning utifrån jungfruliga 
material har verktyget EcoEditor nyttjats och data hämtats med hjälp av Ecoinvent8. De olika 
koldioxidekvivalenterna (CH4, CO2, NO2) har sedan översatts till koldioxidutsläpp genom 
karaktäriseringsfaktorer i LCA Recipe version 1.08. Bland annat har karaktäriseringsfaktorn 
med värdet 25 använts för att omräkna metanutsläpp till koldioxid, vilket är det värde som 
nyttjas av LCA Recipe version 1.08. 

4.4 Scenarier 
I utvärderingen av lönsamhet och miljöprestanda ställs ett hypotetiskt LFM-projekt mot ett 
referensfall. I LFM-fallen beaktas kostnader och utsläpp kopplade till bland annat utgrävning, 
separation, vidareförädling och förbränning. Dessutom ingår undvikna utsläpp i form av den 
energitillförsel och de jungfruliga material som ersätts. Referensfallen baseras på att kostnader, 
intäkter och miljöpåverkan fortsätter på samma sätt som idag; alltså att övervakning, kontroll 
och behandling kopplad till deponin i fråga fortskrider. De framtagna fallen är anpassade efter 
NSR:s önskemål. 
 
Scenariebeskrivningarna är framtagna utifrån en avvägning mellan tidigare studiers processer 
och fraktionsindelningar tillsammans med inhämtad information från studiebesök och 
utgrävning/analys av deponierna. Processerna och processutformningarna är hypotetiska och 
övergripande, vilket ger en första antydan för potentialen i en eventuell utgrävning jämfört med 
en fortsätt och oförändrad drift. De poster som identifierats som betydande faktorer för 
ekonomisk- och miljömässig analys illustreras i scenariefigurer för respektive fall. Procentuella 
mängder har tagits fram utifrån avvägningar mellan teori och praktik för att kunna beräkna 
vilka mängder som går igenom respektive delsteg samt vid bestämmande av återvinningsbara 
mängder. Exempelvis har mängden återvinningsbar metall fastslagits utifrån en kombination av 
litterära värden, bakgrundsstudie och plockanalys (mer om detta finns beskrivet i ovanstående 
metoddel). 
 
De antaganden som gjorts är antingen gemensamma för alla deponier eller fallspecifika. De mer 
övergripande och gemensamma villkoren presenteras först i kapitel 4.4.1, varpå mer 
fallspecifika antaganden presenteras i respektive scenario. Siffrorna i analysen och scenarierna 
symboliserar kostnader för NSR och koldioxidutsläpp till den allmänna miljön. De poster som 
består av en inkomst eller undvikna utsläpp symboliseras med ett minustecken. Beloppen som 
används i scenariefigurerna redovisas tabellerat i Bilaga 4. 

                                                             
8 Se Frischknecht et al. (2005) för mer information om Ecoinvent. 
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4.4.1 Gemensamt för alla tre deponier 
Vissa antaganden är gemensamma för alla tre deponier. Antagandena är framtagna i samarbete 
med NSR och utgår ifrån NSR:s kapacitet och verksamhet. 

 En mobil sorteringsanläggning används för att hantera allt utgrävt material inom NSR:s 
område och därmed ges möjlighet att nyttja eller återdeponera de massor som inte går 
att material- eller energiåtervinna. 

 Ingen deponiskatt betalas för massor som flyttas inom området, då massorna kan 
omhändertas inom anläggningen som utfyllnads- och sluttäckningsmaterial eller för 
annan användning. Av denna anledning tas endast hanteringen av massorna i beaktande. 

 I de fall utfyllnads- och sluttäckningsmaterial krävs så finns dessa att tillgå inom 
Filbornas område. Detta innebär att endast hantering av massorna tas med i analyserna, 
medan inköp och andra eventuella kostnader (transport och dylikt) har uteslutits.  

 De mängder metan som frisätts från marken vid utgrävning har uteslutits ur analysen då 
de är mycket svåra att kvantifiera.  

 Koldioxidutsläpp kopplade till reningsprocessen av lakvatten, exempelvis via 
energianvändningen, inkluderas inte i analysen. Svårigheter finns kopplade till 
kvantifiering av påverkande faktorer samt att dessa utsläpp med största sannolikhet inte 
inverkar på slutresultatet i nämnvärd omfattning. 

 Separationseffektiviteten är satt till 100 % eftersom LFM-utformningen är hypotetiskt 
och det därmed inte finns någon bestämd separationseffektivitet. Detta görs också för att 
underlätta beräkningarna samt förenkla framtida fördjupade förstudier där verkliga 
effektivitetssiffror kan användas. 

 Den brännbara fraktionen energiåtervinns i Filbornaverket. Anledningen till detta är att 
förbränningsanläggningen ligger i anslutning till deponierna, vilket ger korta transporter 
och därmed mindre miljömässiga inverkan. 

 För att få en möjlighet att jämföra de olika fallen har en tidsram på 30 år använts. Denna 
period är bestämd utifrån verksamhetsansvarets för efterbehandling som gäller i just 
30 år (SFS, 2001:512, § 33). Ansvaret kan dock sträcka sig längre än så om ytterligare 
underhåll krävs men för att få en konsekvent tidsram beräknas nedanstående scenarier 
efter en tidsram på 30 år. 

 I de fall elektricitet används utgår analysen från svensk elmix. 
 Värden för hantering, transport och siktning har använts i de olika scenarierna utifrån 

belopp som är framtagna av Peter Johansson (2014) på NSR. Värdena som gäller 
separationsprocessen är framtagna av Göran Sand (2014) på Turebergs Åkeri AB, då 
Turebergs är mer nischat mot separationsområdet. De uppskattade siffrorna innefattar 
avskrivningar, servicekostnader samt den bränsle- och personalkostnad som krävs vid 
de olika momenten. Fordon och trumsikt drivs på diesel, medan vindsiktar och 
separationsanläggningen drivs på elektricitet. 

 Transporterna som går till materialåtervinningen inkluderas i 
materialåtervinningsprocessen i miljöanalysen, medan de ekonomiska kostnaderna 
utesluts då transporterna inte sker i NSR:s regi. 

 Administrativa kostnader har inte tagits med i kalkylen. Dessa kostnader skiljer sig från 
fall till fall och är beroende av hur NSR väljer att lösa eventuella utgrävningar. Även den 
fortsatta driften för respektive deponi kommer kräva olika analyser och utredningar, för 
vilka kostnader är svåra att förutse. 

Systemgränserna och mer specifika avgränsningar för respektive deponi beskrivs i detalj nedan. 

4.4.2 Lagringsytan 
Nedan beskrivs LFM-fallet för Lagringsytan mer ingående, följt av referensfallet som nyttjas i 
studien. 
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Landfill mining-scenario 
Då en tidigare utgrävning genomfördes i anslutning till Lagringsytan påträffades avfall 4 m 
under marknivå. För att kunna färdigställa denna yta som industrimark bör man således gräva 
ner till naturlig mark, vilket innebär en utgrävning till cirka 4 m under marknivå. (Olsson, 2014) 
 
För att göra materialet som är aktuellt för vidarebehandling tillgängligt krävs först en 
bortschaktning av täckmaterial. Vid den efterföljande utgrävningen görs en manuell utsortering 
av stora objekt (cirka 5 % av materialet), vilka inte är lämpliga att hantera i en sikt. Övrigt 
material körs igenom en sikttrumma med stor hålstorlek (≥100 mm) som är utrustad med en 
rivningsfunktion för att sönderdela plastpåsarna som finns i avfallet. Genom att riva upp påsarna 
kan materialet som finns i dem frigöras och separeras i större omfattning. Utifrån denna siktning 
fås en grovfraktion (cirka 20 % av materialet) och en finare fraktion (cirka 70 % av materialet). 
Den grova fraktionen passerar en vindsikt för att separera ut lättare material från tyngre 
material, där den lättare fraktionen går till förbränning. Den tyngre fraktionen passerar en 
plockstation där de större metallbitarna tillvaratas. Det som blir kvar i den tyngre fraktionen 
efter metallutplockningen är främst inert material, vilket senare kan användas som 
utfyllnadsmaterial. 
 
Den finare fraktionen skickas vidare till en mobil separationsanläggning där materialet sorteras i 
fem fraktioner; järnhaltiga metaller, övrig metall (icke-järnhaltiga metaller som exempelvis 
koppar, mässing och aluminium), brännbart material, inert material samt en jordfraktion. De 
olika processerna och fraktionerna illustreras i Figur 9 nedan. Separationen görs med hjälp av 
bland annat vindsikt, sikttrumma med olika hålstorlek, magneter, virvelströmsseparatorer och 
rullband. De ovan nämnda processerna antas alltjämt ske inom NSR:s område, men exakt var 
transporten och hanteringen sker mellan de olika stegen är inte fastställt. Av denna anledning 
har ett sammanslaget värde för transporter och hantering inkluderats i modellen, med 
antagandet att all hantering sker inom en radie av en kilometer. 
 
Kvarvarande steg på deponiområdet i fråga är att återfylla den utgrävda gropen med tegel och 
betongkross (materialet finns inom NSR:s område) varefter ytan ska färdigställas. Vidare måste 
vallen som grävts fram och som gränsar mot övriga deponiytor norrut sluttäckas, vilket medför 
att arbete relaterat till detta inkluderas i modellen. När marken är färdigställd kommer NSR 
kunna hyra ut den frigjorda marken till annan verksamhet. 
 
Lakvattenhanteringen kommer att avslutas för Lagringsytans deponidel. Dock är marken med 
hög sannolikhet kontaminerad av de deponerade massorna, varför kostnadsberäkningar utgår 
ifrån dagens ekonomiska förutsättningar i en femårsperiod innan det avskaffas. Femårsperioden 
är bestämd utifrån rimligheten att de substanser som kontaminerat området har lakats ur 
tillräckligt för att inte behöva underhåll. 
 
Jordfraktionen och det inerta materialet används som fyllnadsmaterial eller täckmaterial inom 
Filbornaområdet och antas därför endast involvera hanteringen av massorna. Metallerna går till 
materialåtervinning via vidareförädling medan det brännbara avfallet går till energiåtervinning i 
Filbornaverket. Kostnader och utsläpp kopplade till alla ovanstående processer inkluderas i 
analysen, vilket visas i Figur 9 nedan. I de fall farligt avfall hittas, tas materialet omhand separat 
och skickas till en extern entreprenör. Denna andel är dock väldigt liten, vilket gjort att denna 
fraktion uteslutits ur analysen.  
 
Slutligen ingår också undvikna utsläpp i form av den energitillförsel och de jungfruliga material 
som ersätts. Detta åskådliggörs i nedre högra delen i Figur 9. 
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Figur 9. LFM-processen för Lagringsytan. De streckade pilarna anger materialflöden medan de fyllda pilarna anger 
processtegen kopplade till deponin. Transport och hantering av material sker inom NSR:s område, men var i processen är 
inte definierat. De vänstra procenthalterna som anges är de uppskattade mängderna som hanteras i respektive steg. De 
högra procentandelarna anger den framräknade materialsammansättningen. Oavsett separationsväg antas metaller gå till 
materialåtervinning via vidareförädling medan den brännbara fraktionen går till energiåtervinning i Filbornaverket. 
Återfyllnad och återställande av mark symboliserar den kostnad som uppstår i samband med spridning av fyllnadsmaterial 
och färdigställande av marken, där bland annat det inerta materialet och jordfraktionen kan nyttjas som utfyllnadsmaterial 
och sluttäckning. Den oregelbundet streckade rutan på slutet sammanfattar målet för Lagringsytan. De undvikna utsläppen 
visar de parametrar som kunnat ersättas med material ifrån deponin. El- och värmeproduktionsvärden är interna 
konfidentiella siffror för Öresundskraft. 
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Referensfall 
Om ett LFM-projekt inte genomförs måste Lagringsytan sluttäckas. Vid beräkning av 
referensfallet inkluderas därför sluttäckning i analyserna. Övriga påverkande faktorer är 
lakvattenhantering och arrendeavgifter för ytan, vilka inkluderas i den ekonomiska analysen, 
samt metanutsläpp från deponin, vilka hanteras i miljöanalysen. Som tidigare nämnts har både 
den ekonomiska och den miljömässiga analysen ett tidsperspektiv på 30 år. I Figur 10 nedan 
finns värden för respektive delprocess angivna. Metanutsläppen minskar enligt en exponentiell 
kurva för varje år, varför detta värde ej är preciserat här.  
 

 
Figur 10. Ingående delprocesser i referensfallet för Lagringsytan, med tillhörande kostnader och utsläpp. 
Metanutsläppen förändras från år till år och redovisas därför inte i denna figur. 

4.4.3 BCR1 
Nedan presenteras LFM-scenariot och referensfallet för BCR1. Ovan BCR1 finns jordmassor som 
lagts ut ifrån den intilliggande lagringsplatsen under våren 2013. Dessa massor måste först 
flyttas för att möjliggöra en utgrävning av materialet i BCR1. 

Landfill mining-scenario 
Vid en utgrävning på Ringstorp, vilken var en av de deponier som nyttjades innan Filborna togs i 
bruk, gjordes metanmätningar vid skopan då utgrävningen ägde rum. Mätningarna visade på 
förhöjda halter av metangas vid varje skoptag (Lindsjö, 2014). Då BCR1 innehåller mycket 
organiskt nedbrytningsbart avfall finns risken att en betydande andel metan finns inbundet i 
porer i massorna vilket medför att höga metanhalter frisätts vid en utgrävning. Det är därför 
viktigt att planera utgrävningsprocessen så att metanutsläppen minimeras. 
 
Eftersom materialet är relativt homogent och sönderhackat kommer en manuell utsortering 
med efterföljande utsiktning av större fraktioner inte att behövas. Ett tänkbart scenario, som 
denna rapport utgår ifrån, är att separationsutrustningen istället utökas med en kåpa och 
placeras i anslutning till grävmaskinen vid deponin, alternativt placeras 
separationsutrustningen i en KRT-box9 som ligger i närheten av BCR1. Med hjälp av kåpan/KRT-
boxen skapas ett undertryck, vilket möjliggör insamling av deponigasen som finns inbunden i 
materialet och som frigörs då massorna hanteras. Denna utformning medför en minskning av 
onödiga metanutsläpp, då en stor del av metangasen som avges från massorna kan samlas in och 
facklas bort i separationsprocessen. Genom att använda denna utformning kan också 
luktemissionerna minska, vilket är viktigt då luktproblematiken är en av de viktigaste frågorna 
vid en utgrävning av BCR1 (Olsson, 2014). Utöver metan- och luktpåverkan har också fukthalten 
i BCR1 identifierats som en betydande faktor för utformningen av LFM-processen. Hur blött 
materialet är och hur mycket lukt som avges från detsamma avgör hur torknings- och 
separationsprocessen bör utformas. Materialet bör alltså behandlas men var i processen, hur 
torkningen ska gå till samt i vilken omfattning måste utredas vidare. 
 
Separationen av materialet sker via bland annat vindsikt, trumsikt med olika hålstorlek, 
magneter, virvelströmsseparatorer och transportband. I denna anläggning separeras materialet 
i de fem fraktionerna järnhaltig metall, övrig (icke-järnhaltig) metall, brännbart material, inert 

                                                             
9KombiReaktorTeknik. I dessa slutna reaktorer stabiliseras och komposteras avfallet för utvinning av 
biogas och nedbrytning av material (Rönnols, 2014) 
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material och jordfraktion. I Figur 11 nedan illustreras ovan nämnda processteg och procentuella 
andelar anges för varje materialfraktion. Även i detta fall hanteras det utgrävda materialet inom 
NSR:s område och ett sammanslaget värde för transporter och hantering har därför använts som 
underlag för beräkningarna av de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna. 
Utgrävningarna sker ner till den geologiska barriär som finns färdigställd under BCR1, vilket 
medför att NSR får en frigjord yta där man kan fortsätta deponera material. Ett LFM-projekt 
medför alltså att NSR inte behöver iordningställa en ny deponiyta i närtid då de redan har ett 
giltigt tillstånd att deponera på den aktuella ytan. 
 
När deponibottnen är framgrävd kan ytan användas till deponering direkt efter utgrävningen 
och det medför att lakvattenhanteringen beräknas fortsätta i samma omfattning. I analysen 
ingår även de arrendeavgifter som är kopplade till ytan. Miljönyttan med att gräva fram den 
existerande deponibottnen, baserat på de undvikna utsläpp som sparas in vid tillverkning av en 
ny deponibotten, har författarna dock inte lyckats identifiera. Slutresultatet kommer alltså ha en 
något högre miljönytta än vad resultatet i denna studie visar. 
 
Fraktionerna som uppkommer vid separation antas bli samma som för Lagringsytan, vilket 
medför att fraktionerna hanteras på samma sätt som beskrivits i LFM-scenariot för 
Lagringsytan; metaller går till materialåtervinning via vidareförädling den brännbara fraktionen 
går till energiåtervinning på Filbornaverket och det inerta materialet används i utfyllnads- och 
sluttäckningsändåmål inom Filbornaanläggningen. Jordfraktionen måste först stabiliseras samt 
komposteras10 innan även den kan nyttjas som utfyllnad- och sluttäckningsmaterial. Genom att 
använda och behandla massorna på detta sätt omfattas de inte av deponiskatt. Det inerta 
materialet bör inte producera några signifikanta halter av metan, varför dessa miljöpåverkande 
utsläpp kan uteslutas för denna fraktion. Jordfraktionen antas inte heller avge några signifikanta 
mängder metan eller koldioxid då komposteringen är koldioxidneutral och dessutom ska ske 
slutet med behandling av ventilationsluften (Rönnols, 2014). 
 
Slutligen ingår också undvikna utsläpp i form av den energitillförsel och de jungfruliga material 
som ersätts. Detta åskådliggörs i nedre högra delen i Figur 11. 

                                                             
10 Utifrån analysresultaten är bland annat den organiska halten för hög, varför materialet måste behandlas 
innan annan användning. 
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Figur 11. LFM-processen för BCR1. De streckade pilarna symboliserar materialflödena, medan de fyllda 
pilarna anger processtegen kopplade till deponin. Torkning av materialet och metaninsamling är inkluderat i 
modellen. Transport och hantering av material. sker inom NSR:s område, men var i processen är inte 
definierat. Allt material går igenom samtligadelsteg, där det separeras enligt de procentuella andelar som 
anges för respektive fraktion. Metaller går till materialåtervinning via vidareförädling, den brännbara 
fraktionen går till energiåtervinning i Filbornaverket, det inerta materialet nyttjas som sluttäckningsmaterial 
och jordfraktionen komposteras. Efter komposteringen kan även jordfraktionen användas som 
sluttäckningsmaterial under tätningsskiktet. Den olikstreckade rutan på slutet sammanfattar målet för BCR1 
(de undvikna utsläppen kopplade till den exponerade deponiytan inte kunnat kvantifieras). 
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Referensfall 
Om BCR1 inte grävs ut kommer det material som återstår efter behandling att beläggas med 
aktuell deponiskatt på 435 kr/ton. I den ekonomiska analysen ingår också arrendeavgifter för 
ytan, sluttäckningskostnader och underhållskostnader i 30 år med avseende på 
lakvattenhantering och deponigasledningar, se Figur 12. I dagsläget är intäkterna för 
deponigasförsäljningen ekvivalent med utgifterna för driften av densamma, varför deponigasen 
inte påverkar utfallet av den ekonomiska analysen. I miljöanalysen ingår de metanutsläpp som 
NSR inte lyckas fånga in i deponigassystemet samt de utsläpp som är kopplade till maskindrift 
under sluttäckningen. 
 

 
Figur 12. Ingående delprocesser i referensfallet för BCR1, med tillhörande kostnader och utsläpp. 
Metanutsläppen förändras från år till år och redovisas därför inte i denna figur. 

4.4.4 Rökille 
Nedan beskrivs LFM-scenariot och referensfallet kopplade till Rökilledeponin. 

Landfill mining-scenario 
Ett LFM-projekt på Rökille gipsdeponi skulle medföra att stora mängder material grävs ut. 
Utöver det gips och slam som deponerats på Rökille utgör även täckmassorna en omfattande 
mängd. Dessa massor måste avlägsnas innan en utgrävning kan ske. Vidare påverkar även 
utformningen av deponin de mängder som hanteras då en del av etapp A går in under etapp B, 
vilket medför att dessa massor inte kan utvinnas. Dessutom påverkas mängden av att etapp A 
delvis måste lämnas kvar för att få rätt lutning på sluttningarna till de kvarvarande 
deponidelarna. Mängden gips reduceras ytterligare genom tidigare uttag av gips från två 
områden på deponin. Dock kvarstår materialvolymen trots de tidigare utgrävningarna eftersom 
DCR-slam och restlera deponerats där istället. 
 
I en tidigare utgrävning kunde sektioner i materialet urskiljas, då gips och slam har lagts om 
vartannat utan att blandas i en större omfattning (Olsson, 2014). I denna rapport antas därför 
att gipset kan separeras från övrigt material med hjälp av en grävmaskin. 
 
Processkedjan för Rökille blir alltså utgrävning med samtidig separation, där det förutsätts att 
det material som inte är gips kan omdeponeras på andra delar av deponin. I Figur 13 nedan 
anges de mängder som används för att beräkna Rökilles LFM-fall. Vidare sker en lastning av rent 
gips för transport till ett gipsåtervinningsföretag, där den aktuella transportsträckan uppgår till 
310 km. Ett sammanlagt värde för hantering av gipset inom NSR:s område har antagits då det 
finns svårigheter kopplade till en direkt lastning av gipset från utgrävningen samt att det 
material som inte ska skickas iväg måste förflyttas. Dock har kostnaden för extern transport 
uteslutits för NSR:s del eftersom den kostnaden åläggs företaget som återvinner gipset. Förutom 
ovanstående processer ingår även sluttäckning av blottade ytor (slänten mellan Rökilles topp 
och marknivån) samt utgrävning av bottenmateria. Utgrävningen av bottenmaterial sker ner till 
djupet av 1 m under marknivå, varefter det fylls igen med bättre lämpat material. Detta 
genomförs för att eliminera kontaminerat material och återställa marken till ursprungligt skick. 
Massorna som grävs ut kan istället används som utjämningsmaterial i sluttäckningsarbetet på 
NSR:s område. LFM-processen för Rökille visas i Figur 13 nedan. 
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Ovanstående processkedja; utgrävning och separation, hantering och lastning av rent gips, gäller 
för den ekonomiska analysen. I miljöanalysen inkluderas även transport av gipset. Då gipset kan 
användas i befintligt skick finns inga utsläpp kopplade till vidareförädling av gipset. Däremot 
inkluderas undvikna utsläpp kopplade till återvinningen av gipset. Detta visas i nedre högra 
delen i Figur 13. 
 
Det material som krävs för att återställa marken kommer från NSR:s område, varvid endast 
hanteringskostnader för materialet inkluderas i den ekonomiska analysen. När marken är 
sanerad kan NSR avsäga sig arrendet för ytan. Lakvattenhanteringen inkluderas för fem år i 
kostnadsanalysen, för att sedan uteslutas. 
 

 
Figur 13. LFM-processen för Rökille. De streckade pilarna anger materialflödena, medan de fyllda pilarna 
anger processtegen kopplade till deponin. Transport och hantering av material sker inom NSR:s område, men 
var i processen är inte definierat. Procenthalterna anger den materialsammansättning som ligger till grund 
för beräkningarna. Gipset transporteras 310 km för återvinning, medan det material som inte återvinns 
istället återdeponeras (eller i viss mån används som utfyllnadsmaterial). Återfyllnad och återställande av 
mark symboliserar den kostnad som uppstår i samband med spridning av utfyllnadsmaterial och 
färdigställande av marken. Vidare inkluderas en sluttäckning av den slänt som blottats efter utgrävningen. 
Den olikstreckade rutan på slutet sammanfattar målet för Rökille. 
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Kostnaden för återvinning av gipset är satt till 0 kr/ton. Detta beror på att det inte förhandlats 
fram någon prissättning för gipspulver. Priset för omhändertagande av deponerat gips 
(inklusive eventuellt papper, skruv etc.) är i dagsläget cirka 400 kr/ton, vilket dessutom utökas 
med 175 kr/ton i frakt (Rönnols, 2014). Rent gipspulver, som detta material kan liknas vid, är 
troligen ett bättre material som har potential att användas direkt som bas i gipsskivor. 
Alternativt kan gipset från Rökille säljas direkt som pulver, vilket skulle förändra prisbilden. 

Referensfall 
I det fall Rökille gipsdeponi inte grävs ut kommer verksamheten på deponin fortsätta enligt 
dagens mönster. I dagsläget sker lakvattenhantering, rening och efterföljande kontroller av 
lakvattenpåverkan (NSR, 2012), varför beräkningarna i referensfallet baseras på en fortsatt 
hantering av lakvatten samt arrendeavgift i 30 år. Då förutsättningen är att inget biologiskt 
nedbrytbart material deponerats på området finns inga metanutsläpp kopplade till denna 
deponi. Dessutom är hela etapp A redan sluttäckt, varför denna kostnadspost inte ingår i 
analysen. I referensfallet inkluderas därför kostnader för lakvattenhantering och 
arrendeavgifter för området, enligt Figur 14 nedan. 
 

 
Figur 14. Ingående delprocesser i referensfallet för Rökille med tillhörande årliga kostnader. 

4.5  Metodkritik 
Den metod som använts i detta arbete är på inget sätt fullständig. Exempelvis ger de få 
provtagningspunkterna och den lilla volymen provtagningsmaterial inte nödvändigtvis en 
representativ bild av innehållet i deponierna. Provtagningspunkterna var heller inte uteslutande 
utvalda på ett systematiskt sätt för att ge ett representativt prov, utan bestämdes även utifrån 
lämpligheten för utgrävning samt för att inte störa övrig verksamhet. 
 
Även om en analys endast med avseende på koldioxidutsläpp ger en första bra och överskådlig 
bild av den miljömässiga påverkan ger det inte en fullständig bild av miljöpåverkan för 
respektive fall. Även lakning och andra typer av emissioner kopplade till deponierna påverkar 
miljön i hög grad, vilket bör inkluderas vid en eventuell djupare analys av aktuella fall. 
 
Genom att ingen hänsyn tas till metanutsläpp vid utgrävningarna kan den fullständiga 
miljöpåverkan inte helt och hållet utvärderas. Denna avgränsning har dock varit nödvändig i 
denna rapport då det är svårt att uppskatta mängderna av dessa utsläpp. 
 
En annan faktor som påverkar utfallet av analysen är valet av metod för att värdera olika typer 
av emissioner. I denna metod, där verktyget EcoInvent och EcoEditor används, värderas 
utsläppen med hjälp av ReCiPe108. I denna omvandlare har exempelvis metan en 
omvandlingsfaktor på 25 vid omräkning till koldioxidekvivalenter, vilken i många andra fall 
sätts till värdet 21 (Naturvårdsverket, 2010c; Energi & Klimatrådgivningen, u.å.). 
 
Den nuvärdesmetod som använts i de ekonomiska beräkningarna utgår från att alla in- och 
utbetalningar har samma prisutveckling. Om alla penningtransaktioner som diskonteras följer 
den allmänna inflationen ger denna metod således ett rättvist resultat. Problemet är att 
exempelvis markpriserna skulle kunna stiga i snabbare takt än exempelvis 
lakvattenkostnaderna, vilket på så sätt ger missvisande slutresultat för den ekonomiska 
analysen. 
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Vidare är de scenarier som ligger till grund för analyserna inte optimerade och fullt utvecklade. I 
dagsläget finns inget färdigt koncept för denna typ av bearbetning av deponerat avfall, vilket gör 
att metoderna som används är hypotetiska och utgår från dagens tillgängliga teknik. Det finns 
även svårigheter kopplade till förändrade egenskaper hos det deponerade materialet, vilket 
eventuellt kräver andra tekniker för att möjliggöra en fullgod separation av materialet. 
Ovanstående faktorer kan medföra att behandlingsprocesserna behöver justeras eller helt bytas 
ut. 
 
Att använda en separationseffektivitet på 100 % är ytterligare en felkälla. Dock kan det vara 
mycket missvisande att anta en annan separationsgrad eftersom det medför att författarna i 
detta fall måste ”gissa” var det felsorterade materialet hamnar. För att göra rimliga antaganden 
skulle separationsanläggningen behöva testas, vilket inte var möjligt i detta hypotetiska fall. 
 
En styrka med den valda metodiken är att jämförelsen mellan bakgrundsstudien och fältstudien 
blir en form av triangulering. När resultaten av de två delmomenten kombineras fås 
förhoppningsvis ett sammanlagt resultat med högre trovärdighet än om delresultaten använts 
var för sig.  
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet för respektive deponi, tillsammans med en analys. Först 
presenteras bakgrundsstudien, vilken utgår från fakta som i största möjliga mån varit fallspecifik 
men i vissa fall kompletterats av exempelvis nationell data eller antaganden. Därefter redovisas de 
viktigaste resultaten från den genomförda fältstudien. Utifrån bakgrundsstudien och fältstudien 
har sedan ett sammansatt resultat tagits fram, där likheter och olikheter har viktats mot varandra. 
Dessa scenarieförutsättningar redovisas i sista stycket för respektive fall och ligger till grund för 
beräkning av de miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna.  

5.1 Lagringsytan 
Att hitta fallspecifik data för Filborna i bakgrundsstudien var problematiskt. Den information 
som hittades fick kompletteras med nationell data och uppskattningar. Nedan redovisas det 
samlade resultatet för Lagringsytan. Mer specifik och ingående information från 
bakgrundsstudien finns redogjord i Bilaga 2B medan fullständiga resultat av plockanalyser och 
kemiska analyser från fältstudien presenteras i Bilaga 3C och 3D. 

Bakgrundsstudie 
Som beskrivits tidigare tillhör denna deponi det äldsta deponiområdet på Filborna. Från 
driftstarten 1951 har avfallet på Filborna deponerats från söder till norr, samtidigt som deponin 
byggts ut på höjden (Bergström & Fråne, 2011). Studier av flygbilder har lett till slutsatsen att 
den aktuella deponin främst var aktiv mellan åren 1960 och 1975 (NSR, u.å.). 
 
Under tidsperioden 1960-1975 deponerades hushållsavfall och industriavfall delvis åtskilt, där 
största delen industriavfall deponerades väster om aktuell yta (Bergström & Fråne, 2011). 
Genom denna information antogs en materialfördelning om 75 % hushållsavfall och 25 % 
industriavfall i de fortsatta beräkningarna. Dåtidens sammansättning för hushållsavfall på 
nationell nivå finns redovisad i Hogland (1996), där de exakta siffrorna som använts i denna 
rapport redovisas Bilaga 2B. I samma bilaga finns också en uppskattning av industriavfallets 
sammansättning vid denna tidsperiod samt de halveringstider som använts för nedbrytning av 
organiskt material. 
 
Med hjälp av informationen ovan kunde deponins dåvarande viktmässiga sammansättning 
räknas fram. Därefter kunde den nuvarande materialsammansättningen, då nedbrytningen av 
organiskt material vägts in, räknas ut med vägledning av Meijer & Björnsson (2004) och RVF 
(2001). Den slutliga materialsammansättningen utifrån bakgrundsstudien finns redovisad i 
Bilaga 2B. 
 
Metangasproduktionen för Lagringsytan är svår att uppskatta. I Bilaga 2B finns en uträkning 
som utgår från den genomsnittliga metangasproduktionen på Filborna och som tar hänsyn till 
Lagringsytans förutsättningar med lågt organiskt innehåll och avsaknad av uppsamlingssystem 
för gasen. Indatat som använts i beräkningarna kommer ifrån mätningarna som gjorts av 
FluxSence (2013) som visat deponigassystemet samlar in mellan 59-73 % av den totala 
produktionen deponigas. I Tabell 3 nedan presenteras resultatet av beräkningarna. 
  



 
 

40 

Tabell 3. Beräkningsresultatet för metangasutsläppen från Lagringsytan, presenterad i ackumulerad mängd 
för de kommande 30 åren. Metanmängden är sedan multiplicerad med läckagefaktorn och 
omvandlingsfaktorn 25 för att få ut ekvivalent mängd koldioxid. 

Lagringsytan     

Metangasproduktion      295 ton 

Läckage 100 %   

Koldioxid        7 376 ton 

Fältstudie 
Fältstudien av Lagringsytan utökade kunskapen om deponin och dess uppbyggnad. De tre 
provgrävningarna på Lagringsytan visade att lagret med täckmaterial i snitt var cirka 1,5 m. 
Under täcklagret fanns ett cirka 4 m tjockt avfallslager, med betydligt yngre avfall än vad som 
tidigare antagits. Istället för avfall från 1960- och 1970-talet hittades avfall från slutet av 
1980-talet. Efter utgrävning och siktning av avfallet från Lagringsytan erhölls tre fraktioner; 
<20 mm, 20-40 mm samt >40 mm, där fraktionen >40 mm plockanalyserades. Det 
sammanställda resultatet från dessa analyser, tillsammans med en viss vikt av det skrymmande 
materialet, användes sedan för att beräkna fram materialsammansättningen. Resultaten 
redovisas i Bilaga 3C. 
 
För att undersöka kvaliteten på jorden skickades två prover av finfraktionen på analys. 
Resultaten från dessa analyser visade att halterna av kadmium och zink låg över 
Naturvårdsverkets riktvärden för täckmaterial ovan tätningsskiktet, medan övriga metaller höll 
sig under respektive riktvärde. Resultatet för metallanalysen i sammanfattad version visas i 
Tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4. Resultaten av metallanalyserna för jordfraktionen från Lagringsytan. Resultaten jämförs med 
Naturvårdsverkets riktvärden för material som kan användas ovan tätningsskiktet (Naturvårdsverket, 
2010b). 

Metall 
 

Medelvärde 
(mg/kg TS) 

Högsta värde 
(mg/kg TS) 

Riktvärde 
(mg/kg TS) 

Arsenik  7,2 7,2 10 

Bly  63,5 70 200 

Kadmium  1,54 2,1 1,5 

Koppar  63,5 77 80 

Krom, total 23,5 24 80 

Kvicksilver  0,82 1,2 1,8 

Nickel  20,5 27 70 

Zink  510 540 250 

 
Av grovfraktionen (>40 mm) skickades fyra prover på extern bränsleanalys. Resultatet visar att 
materialet var förhållandevis fuktigt, enligt Tabell 5 nedan. Den höga fukthalten gav ett lågt 
värmevärde för materialet som testades i leveranstillstånd. I analyser med torkade prover 
erhölls ett betydligt högre värmevärde men i det fallet höjdes istället askhalten, till följd av den 
reducerade mängden vatten. Provresultaten i Tabell 5 jämförs med riktvärdena för 
Filbornaverket, vilket visar att materialet måste torkas för att förbränningspannan ska kunna 
hantera LFM-avfallet som bränsle. Risken att askhalten skulle bli för hög, till följd av torkningen 
är högst osannolik då materialet inte kommer nå 0 % fukthalt. 
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Tabell 5. Genomsnittligt resultat av de fyra prover från Lagringsytans grovfraktion som skickades till 
bränsleanalys. Riktvärdet visar det intervall som Filbornaverkets panna är byggd för (Rönnols, 2014). 

Kategori Provresultat Riktvärde 

Fukthalt (%) 45,53 10-45 

Askhalt (%) 32,65 10-30 
Askhalt leveranstillstånd (%) 17,75 10-30 
Effektivt värmevärde lev. tillstånd (MJ/kg) 7,96 8,5-15 
Effektivt värmevärde torrt prov (MJ/kg) 16,53 8,5-15 

 

Scenarieförutsättningar 
I detta fall har kartläggningen och fältstudien gett relativt olika resultat då bakgrundsstudien 
visade på avfall från år 1960-1975, medan fältstudien fastslog tiden till år 1986-1989. Denna 
kombination gör att det antagligen finns äldre avfall under det material som grävdes upp i 
fältstudien, troligen relativt nära botten av de gropar som grävdes. I ett LFM-projekt kommer 
material ner till 4 m under marknivå schaktas bort, vilket medför en utgrävning på ungefär 
16 höjdmeter11. Ovanstående information medför att en trolig fördelning av Lagringsytans avfall 
är att cirka 40 % av utgörs av avfall från 1986-1989, medan resterande kommer ifrån den 
tidigare tidseran. Vidare har Griab (2014) beräknat fram en total utgrävningsvolym på 
240 000 m3. I Bilaga 4 finns en skiss på deponin som underlättar förståelsen för 
volymberäkningens förutsättningar. Detta resulterar i en materialsammansättning enligt 
Tabell 6 nedan.  
 
Tabell 6. Slutlig materialsammansättning för Lagringsytan 

Material Vikt (ton) Andel 

Papper 22 209 10,9% 

Trä 14 016 6,9% 

Plast 11 836 5,8% 

Gummi 1 296 0,6% 

Övrigt brännbart 6 554 3,2% 

Metaller 11 855 5,8% 

Inert material 21 322 10,4% 

Finfraktion < 20 mm 78 791 38,6% 

Schaktmaterial 36 180 17,7% 

Totalt 204 060   

 
Materialsammansättningen ovan visar att de jordliknande materialen finfraktion, inert material 
och schaktmaterial utgör cirka 65 % av massorna på Lagringsytan. Denna siffra verkar rimlig vid 
jämförelse med Kaartinen et al. (2013) och Quaghebeur et al. (2012) som finns redovisade i 
teoriavsnittet. Av de brännbara materialen dominerar pappersfraktionen, även om plast och 
gummi utgör en relativt stor andel på nära 25 viktprocent av fraktionen. Resultaten visar också 
att det finns förhållandevis mycket metall i denna deponi. 

5.2 BCR1 
Nedan redovisas det samlade resultatet för BCR1. Mer specifik och ingående information från 
bakgrundsstudien finns redogjord i Bilaga 2C medan fullständiga resultat av kemiska analyser 
från fältstudien presenteras i Bilaga 3D. 
  

                                                             
11 Beräknat utifrån utgrävningarnas höjd på 58-59 m kombinerat med bottennivån på 42 m. 
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Bakgrundsstudie 
I anslutning till att NSR började med BCR-tekniken genomfördes plockanalyser av avfallet 
(Bergström & Fråne, 2011), vilket medför att det finns tillgänglig information om 
sammansättningen av avfallets som lades i reaktorn. För dessa indata hänvisas läsaren till 
Bilaga 2C. I bilagan finns även information från Meijer och Björnsson (2004) vilken har använts 
för att dela upp materialet i fler fraktioner. 
 
Totalt placerades 135 600 ton avfall i BCR1 där fördelningen var 58 % hushållssopor och 42 % 
industriavfall (Lindsjö, u.å.). Tillsammans med indata från Bilaga 2C kunde en viktmässig 
materialfördelning för ingående avfall beräknas. När processen är klar och allt organiskt 
material brutits ned förväntas cirka 30 viktprocent ha avgått från deponin; den största delen är i 
form av biogas men även som koldioxid och vattenånga i komposteringsfaserna (Meijer & 
Björnsson, 2004). Finfraktionen har antagits innehålla 12 % organiskt material vid deponering, 
efter information från Meijer och Björnsson (2004). En del av det organiska materialet som 
brutits ner har blivit jord. I ett försök att uppskatta jordmängden (finfraktionens andel) på 
förhand har siffror från RVF (2001) använts, där avfallet från en liknande cell analyserades efter 
åtta års deponeringstid. Utifrån den ursprungliga sammansättningen och ovanstående 
information om nedbrytning kunde dagens sammansättning sedan uppskattas. Båda 
sammansättningarna redovisas i Bilaga 2C. 
 
Enligt mätningar av deponigasuttaget från reglerstation 13 i BCR1 produceras det än idag en 
omfattande mängd metangas. Detta kan ses i Figur 15 nedan.  
 

 

Figur 15. Energiuttaget för BCR1 från starten 2001 fram till 2013. I början mättes gasuttaget dagligen, för att 
på senare tid ske mer sporadiskt, varför värden mellan vissa mätningar har interpolerats fram. (Rönnols, 
2014) 

Som nämnts tidigare samlar deponigassystemet in mellan 59-73 % av all producerad deponigas 
(FluxSence AB, 2013). Dock bör BCR1 ha ett effektivare system, varför maxvärdet, 73 % kan 
antas i detta fall (Rönnols, 2014), vilket medför ett utsläpp på 27 %. 
 
Tabell 7. Beräkningsresultatet för metangasutsläppen från BCR1, presenterat i ackumulerad mängd för de 
kommande 30 åren. Metanmängden är sedan multiplicerad med läckagefaktorn och omvandlingsfaktorn 25 
för att få ut ekvivalent mängd koldioxid. 

BCR1     

Metangasproduktion 4 726 ton 

Utsläpp 27 %   

Koldioxid 31 902 ton 
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Fältstudie 
Även denna fältstudie utökade informationen om aktuellt fall. På BCR1 finns jordmassor utlagda 
på tätningsduken ovanför avfallet och lagret av jordmassor bedömdes vara i genomsnitt 1,5 m 
tjockt, enligt information ifrån grävmaskinisten. Redan vid borrningen av BCR1 tydde mycket på 
att nedbrytningen av organiskt material varit effektiv, med tanke på den uppenbart höga 
andelen jord. Någon plockanalys genomfördes inte på proverna från BCR1 men mängden av de 
olika fraktionerna uppmättes i samband med att proverna förbereddes för de interna och 
externa analyserna. I de tre delprov som analyserades var mängden finfraktion (<16 mm) i 
genomsnitt 59 %. 
 
Även finfraktionen för BCR1 skickades på extern analys, där bland annat metallhalter 
undersöktes. Resultaten visade på höga värden för många av metallerna. För arsenik, koppar och 
zink överstiger medelvärdet uppsatta riktvärden för användning som sluttäckningsmaterial 
ovan tätskiktet (Naturvårdsverket, 2007). För metallerna bly, krom, och nickel finns det enstaka 
värden som är högre än respektive riktvärde. De sammanfattande resultaten kan avläsas i 
Tabell 8 nedan. 
 
Tabell 8. Resultaten av metallanalyserna för jordproverna från BCR1. Resultaten jämförs med 
Naturvårdsverkets riktvärden för material som kan användas ovan tätningsskiktet (Naturvårdsverket, 
2010b). 

Metall 
 

Medelvärde 
(mg/kg TS) 

Högsta värde 
(mg/kg TS) 

Riktvärde 
(mg/kg TS) 

Arsenik  14 19 10 

Bly  193 270 200 

Kadmium  0,9 1,2 1,5 

Koppar  550 720 80 

Krom, total 68 84 80 

Kvicksilver  1,2 1,3 1,8 

Nickel  53 71 70 

Zink  1063 1200 250 

 
En kontroll av rören som finns nedstuckna i BCR1 visade att det inte finns vattensamlingar i 
området, åtminstone inte grundare än 10 m ner vid de kontrollpunkter som studerades. Dock 
visade bränsleanalysen för fraktionen >16 mm att materialet är väldigt fuktigt och värmevärdet 
innan torkning är långt under riktvärdet, vilket visas i Tabell 9 nedan. I likhet med Lagringsytan 
förbättras värmevärdet radikalt efter torkning men för ett torrt prov ökar istället askhalten till 
nivåer över Filbornaverkets riktvärde. Som nämnts tidigare är det dock inte troligt att en 
torkprocess kan vara så effektiv att fukthalten närmar sig 0 %, varför bränslefraktionen efter 
viss torkning hamnar inom riktvärdena för Filbornaverket. Det ska noteras att handsikten som 
användes i detta fall har en hålstorlek på 16 mm, att jämföra med bränslefraktionen från 
lagringsytan som sorterades ut via en sikt med hålstorlek 40 mm.  
 
Tabell 9. Genomsnittligt resultat av de tre prover från BCR1:s grovfraktion som skickades till bränsleanalys. 
Riktvärdet visar det intervall som Filbornaverkets panna är byggd för (Rönnols, 2014). 

Kategori Provresultat Riktvärde 

Fukthalt (%) 55,1 10-45* 

Askhalt (%) 41,8 10-30* 

Askhalt leveranstillstånd (%) 19,3 10-30* 

Effektivt värmevärde lev. tillstånd (MJ/kg) 4,5 8,5-15* 

Effektivt värmevärde torrt prov (MJ/kg) 13,3 8,5-15* 

 
Ett annat viktigt resultat kopplat till BCR1 är metangaspotentialen för materialet som finns kvar. 
Den interna AMPTS2-analysen tyder på att denna potential är mycket låg, vilket visas i Figur 16 
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nedan där metangasproduktionen kan följas. I början producerar alla prover samma mängd 
metan, vilken kommer ifrån det substrat som fanns kvar i ympen. Detta kan fastställas genom att 
studera kontrollprovet, vilket inte hade någon tillsats av substrat och därför endast hade det 
kvarvarande substratet i ympen att bryta ner. Därefter följer alla prover utan nämnvärd 
differens kontrollprovets kurva, utifrån vilket man kan göra antagandet att metangaspotentialen 
i BCR1 är nära noll. Möjligen finns en svag indikation på att materialet närmast ytan på BCR1 har 
en liten mängd kvarvarande material för anaerob nedbrytning. Cellulosaprovet indikerar att 
ympen är välfungerande och har förmåga att bryta ner tillgängligt substrat utöver det som fanns 
i ympen. Dessa resultat stämmer dock dåligt överens med den undersökning som gjordes av de 
rör som finns nedstuckna i BCR1. Från rören kunde en omfattande gasproduktion bevittnas, 
vilket visar på att det finns metangas i massorna. 
 

 
Figur 16. Diagram över den ackumulerade metangasproduktionen i BCR1-proverna under 32 dagar. 
Resultatet för dessa prover visar att metanpotentialen verkar vara nära noll eftersom kurvan stagnerar på 
samma värde som kontrollprovet. 

Kombinerat med analysresultaten presenterade ovan är den organiska halten för finfraktionen 
intressant. Resultaten för de interna VS-TS-analyserna (Bilaga 3D) visade på en organisk halt på 
cirka 25 %, vilket är ett högt värde i jämförelse med det godkända deponeringsvärdet på 10 % 
(Naturvårdsverket, 2013). Av kopplingen mellan metangaspotentialen och den organiska halten 
kan en slutsats dras att det organiska material som finns i BCR1 inte kan brytas ner på anaerob 
väg. Detta medför också att finfraktionen inte kan deponeras utan vidarebehandling för att 
minska den organiska halten. Ovanstående resultat bör dock valideras med ytterligare tester. 

Scenarieförutsättningar 
Vid en jämförelse mellan resultaten av kartläggningen och fältstudien för BCR1 är det tydligt att 
nedbrytningen av organiskt material varit mer effektiv än vad som förutspåddes i 
kartläggningen. För att bättre visa verkliga förhållanden har siffran för andelen organiskt 
material som brutits ned ändrats från 40 % till 75 %, i övrigt har sammansättningen som 
fastslogs i bakgrundsstudien vidhållits. Denna information leder fram till den slutliga 
materialsammansättning som redovisas i Tabell 10 nedan. 
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Tabell 10. Slutlig materialsammansättning för BCR1.  

Material Vikt (ton) Andel 

Papper 4 400 3,4% 

Trä 12 000 9,1% 

Plast, gummi 21 500 16,4% 

Textil 6 600 5,0% 

Matavfall 1 100 0,8% 

Metall 4 000 3,0% 

Elektronik 300 0,2% 

Farligt avfall 300 0,2% 

Inert avfall 10 000 7,6% 

Finfraktion < 15 mm 52 000 39,6% 

Schaktmaterial 19 080 14,5% 

Totalt 131 280   

 
Finfraktionen dominerar viktmässigt och tillsammans med inert material och schaktmaterial 
utgör finfraktionen omkring 60 % av materialet i BCR1. Dock tyder fältstudien på att 
jordfraktionen eventuellt kan vara ännu större. Utifrån iakttagelser vid provborrningen och 
provberedningen var det i princip bara plast och trä som syntes i den grövre fraktionen, och 
vikterna för framförallt nedbrytningsbart material är osäkra i och med att ingen plockanalys 
genomfördes. Detta medför en potentiell ökning av material som kan hamna i jordfraktionens 
andel. I övrigt innehåller BCR1 en hög andel plast, medan metallhalten är relativt låg.  

5.3 Rökille 
Nedan redovisas det samlade resultatet för Rökille. Mer specifik och ingående information från 
bakgrundsstudien finns redogjord i Bilaga 2D medan fullständiga resultat från de kemiska 
analyserna från fältstudien presenteras i Bilaga 3D. 

Bakgrundsstudie 
I denna rapport är det endast etapp A, vilken användes mellan 1980 och början av 1990-talet, 
som är aktuell (mörkgröna området i Figur 17 nedan). Denna del ligger närmast E6:an på 
Rökilledeponin och har en av länsstyrelsen godkänd sluttäckning (Ramböll, 2012). Den andra 
delen, etapp B, är delvis sluttäckt och på denna finns idag en arbetsyta för askhantering. 
 

 
Figur 17. Översikt av Rökilledeponin (Sweco VIAK, 2006). Etapp A, som är sluttäckt efter uttag av gips, är 
aktuell för LFM. 



 
 

46 

På etapp A har det deponerats gips samt Alufluor- och DCR-slam. Under deponins aktiva period 
registrerades ingående mängder, varför det är möjligt att ta fram en relativt bra bild över dess 
materialsammansättning. I Figur 17 nedan illustreras deponeringsmängderna på Rökilledeponin, 
vilka nyttjats i analysen av Rökille. 
 

 
Figur 18. Deponerade mängder på Rökilledeponin (Sweco VIAK, 2002). Etapp A är den del som är aktuell för 
ett LFM-projekt. 

 
Efter 90-talets mitt har ett kontinuerligt uttag av gips skett. Gipset togs ut ifrån etapp A för att 
användas som stabiliserande konstruktions- och täckmaterial vid vallbyggnadsarbetet på 
etapp B. (Sweco Viak, 2006; NSR, 2002). Uttaget har skett i två omgångar från två olika hål, vilka 
är markerade i Figur 17 ovan. Tillgänglig dokumentation tyder på att det södra hålet (box 1 i 
Figur 17) återfylldes med DCR-slam varefter det sluttäcktes år 2001 (Kemira, u.å.). Det norra 
hålet (box 2 i Figur 17), vilket sluttäcktes under 2009 i NSR:s regi, fylldes främst med restlera 
från Kemiras verksamhet (Olsson, 2014). Restleran består främst av kvarts och järnoxid och 
texturen liknar finsand (Sweco Viak, 2006). Storleksmässigt var det södra hålet cirka 66 000 m3 
(Kemira, 1995) och det norra 33 000 m3 (Sweco Viak, 2006). Genom att utgå från de deponerade 
mängderna och informationen kring gipsuttag och tillhörande återfyllning kunde en 
materialsammansättning för A-delen tas fram, vilken redovisas i Bilaga 2D. Informationen ovan 
visar att deponin domineras av gipset men att det också finns relativt stora mängder DCR-slam 
och Alufluor. Totalt har det deponerats över tre miljoner ton avfall på deponin. 

Fältstudie 
Utgrävningarna på Rökille bidrog främst till att utöka förståelsen för deponins uppbyggnad och 
egenskaper, snarare än att påverka uppfattningen om materialsammansättningen. De tre 
utgrävningarna på Rökille visade att skiktet ovanför avfallet består av jord samt sand och ett 
material som liknande lera. Den totala tjockleken av dessa två skikt var i snitt cirka 1 m. Hur 
nivåerna under såg ut varierade mellan respektive utgrävning men sammanfattningsvis hittades 
gips och DCR-slam i relativt tjocka och tydliga skikt med oregelbunden ordning sinsemellan. 
Vidare visade sig gipset vara väldigt kompakt och till synes rent. DCR-slammet har en, vad det 
verkade utifrån fältstudiens iakttagelser, låg bärighet med en struktur liknande lera. 
 
Någon analys av materialsammansättningen genomfördes inte i detta fall men prover skickades 
dock till kemisk analys i vilka den kemiska sammansättningen fastställdes för både gips och 
DCR-slam. Resultaten av analysen presenteras i Bilaga 3D. Utifrån dessa finns en antydan på att 
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DCR-slammet ger det närliggande gipset förhöjda halter av exempelvis aluminium och fosfor. 
Det företag som är aktuellt som mottagare av gipset har dock godkänt det för användning, varför 
dessa värden inte påverkar utfallet nämnvärt i denna studie. 

Scenarieförutsättningar 
Fältstudien gav inte någon ny materialfördelning i fallet med Rökille eftersom 
materialsammansättningen var väldokumenterad och ingen nedbrytning som skulle kunnat 
förändra sammansättningen skett. Dock visade fältstudien att DCR-slammet har en dålig 
bärighet. Volymberäkningarna har därför utgått från att utgrävningen inte kommer att ske med 
brantare lutning än 1:3 mot Rökilles B-del, något som skulle vara möjligt om massorna varit mer 
stabila. Vidare ingår en utgrävning av kontaminerade jordmassor 1 m ner under marknivå enligt 
beskrivning i aktuellt scenario. Ovan nämnd information ger den materialsammansättning som 
redovisas i Tabell 11 nedan samt en utgrävningsvolym på cirka 1 202 000 m3 (Griab, 2014). I 
Bilaga 4 finns en genomskärningsbild av deponin som underlättar förståelsen av 
volymberäkningarna.  
 

Tabell 11. Slutlig sammansättning för materialet som finns i den del av etapp A på Rökilledeponin som enligt 
scenariot ska gävas ut. 

Avfallsfraktion Vikt (ton) Andel 
Gips 1 173 063 52,3% 

DCR-slam 588 153 26,2% 

Alufluor 205 562 9,2% 

Restlera 32 423 1,4% 

Jordmassor och sluttäckningsmaterial 242 880 10,8% 

Totalt 2 242 080   

 

Gipset dominerar viktmässigt och utgör över häften av allt material som grävs ut. En del gips 
behövs dock för att bibehålla stabiliteten i de massor som måste återdeponeras. Fältstudien 
visade också att materialskikten löste av varandra i oregelbunden ordning vilket innebär att 
gipset blir delvis kontaminerat. På grund av dessa två orsaker baseras fortsatta beräkningar för 
ekonomi- och miljöprestanda på att 50 % av det gips som grävs ut kan skickas till 
materialåtervinning. 

5.4 Ekonomiska förutsättningar 
I detta avsnitt presenteras resultatet för de ekonomiska beräkningarna som utförts, kombinerat 
med en analyserande text. Beräkningarna utgår från tidigare beskrivna scenarier och för varje 
deponi finns en övergripande tabell som redovisar kostnaderna för den tänkta 30-årsperioden 
för respektive deponi. Även om resultatet för det ekonomiska utfallet är beskrivet med faktiska 
siffror så är det främst förhållandena mellan olika poster som är intressant. Utifrån detta kan de 
ekonomiskt viktigaste och mest intressanta faktorerna identifieras. 

5.4.1 Lagringsytan 
Utifrån tidigare beräknad materialsammansättning har beräkningar genomförts enligt scenariot 
för Lagringsytan (kapitel 4.4.2). Utfallet för identifierade kostnader och intäkter presenteras i 
Tabell 12 nedan. Intäkter som erhålls genom försäljning av material symboliseras med ett 
minustecken, medan övriga belopp är kostnader för NSR. 
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Tabell 12. Ekonomiskt utfall för Lagringsytans LFM-scenario och referensfall. Beloppen visar utgifter för NSR 
förutom i de fall ett minustecken används, vilket symboliserar en intäkt efter försäljning av material eller 
uthyrning av mark. 

Lagringsytan 

Ekonomi 
LFM 

(SEK) 
Referensfall 

(SEK) 

Utgrävning 2 041 000 - 

Omlastning av material  1 679 000 - 

Transport av material (inom 1 km) 5 876 000 - 

Siktning 100 mm (inkl. vindsikt) 4 785 000 - 

Separationsanläggning (inkl. vindsikt) 25 182 000 - 

Handplock 4 785 000 - 

Återfyllnad av material 559 000 - 

Återställande av mark (internt material) 1 251 000 - 

Sluttäckning 2 664 000 6 000 000 

Återanvändning sluttäckningsmaterial 0 - 

Vidareförädling järnhaltig metall -9 295 000 - 

Vidareförädling icke-järnhaltig metall -23 711 000 - 

Energiåtervinning 27 955 000 - 

Lakvattenhantering 356 000 1 162 000 

Deponigas, driftkostnad och försäljning 0 0 

Arrendeavgift -1 887 000 1 422 000 

Totalt 42 240 000 8 584 000 

 
Resultatet visar att en utgrävning av avfallet kan bli kostsamt i jämförelse med referensfallet. De 
i särklass viktigaste posterna är kostnaden för separationen samt kostnaden för förbränning av 
den brännbara fraktionen. Dessa två poster utgör över 70 % av de totala kostnaderna för ett 
LFM-fall, vilket är starkt kopplat till det höga tonpris som respektive faktor har; separation 
kostar 200 kr/ton och att energiåtervinna bränslefraktionen kostar 500 kr/ton. 
 
Genom att få en frigjord yta i LFM-fallet kan denna hyras ut till annan verksamhet, och därmed 
omvandlas kostnader för arrendet till en intäkt. Dock pekar Tabell 12 på att arrendeavgiften är 
den minsta av de inkomstbringande posterna. Resultatet för den ekonomiska analysen tyder på 
att dessa insparade arrendeavgifter, tillsammans med försäljningen av metaller kan täcka cirka 
25 % av kostnaden för separationsprocessen och kvittblivning av bränslefraktionen, eller 
knappt 20 % av de totala omkostnaderna. Vidare minskar kostnaderna kopplade till 
lakvattenhanteringen, då den efter fem år inte längre används enligt scenariot. Vidare kan ett 
LFM-projekt på Lagringsytan spara in över hälften av kostnaden för sluttäckning, jämfört med 
referensfallet. 

En annan fraktion som har relativt stor betydelse är de jordliknande materialen finfraktion, inert 
material och schaktmaterial. Som nämnts i sammansättningsresultatet ovan utgör dessa 
material cirka 65 % av materialsammansättningen för Lagringsytan. Dessa fraktioner kommer 
att användas som utfyllnadsmaterial och i sluttäckningssammanhang. Dock visar de kemiska 
analyserna att materialen har förhöjda värden av vissa tungmetaller jämfört med lagstiftningens 
riktvärden. Även om NSR kan nyttja dessa material som schaktmassor under tätningsskiktet, 
vilka anses ha en nollkostnad, har detta en relativt omfattande påverkan på slutresultatet. Det är 
en stor mängd material som måste hanteras genom hela processen (utgrävning, siktning och 
framför allt den kostsamma separationen samt all mellanliggande hantering) och utan att det 
bringar någon inkomst. Av denna anledning är det viktigt att finna den mest optimerade 
utformningen av processen, för att på så sätt eliminera onödiga mellanliggande steg. 
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5.4.2 BCR1 
Utifrån tidigare beräknad materialsammansättning har beräkningar genomförts enligt scenariot 
för BCR1 (kapitel 4.4.3). Utfallet för de identifierade mängderna presenteras i Tabell 13 nedan.  
 
Tabell 13. Ekonomiskt utfall för BCR1:s LFM-scenario och referensfall. Beloppen visar utgifter för NSR 
förutom i de fall ett minustecken används, vilket symboliserar en intäkt vid försäljning av återvinningsbart 
material. 

BCR1 

Ekonomi 
LFM 

(SEK) 
Referensfall 

(SEK) 

Utgrävning 1 312 800 - 

Omlastning av material  1 122 000 - 

Transport (inom 1 km) 3 927 000 - 

Separationsanläggning (inkl. vindsikt) 22 440 000 - 

Stabilisering + kompostering 18 200 000 - 

Återanvändning sluttäckningsmaterial 0 - 

Vidareförädling järnhaltig metall -3 136 000 - 

Vidareförädling icke-järnhaltig metall -8 000 000 - 

Energiåtervinning 22 800 000 - 

Lakvattenhantering 350 182 350 182 

Arrendeavgift 2 188 635 2 188 635 

Sluttäckning - 2 544 000 

Deponigas, driftkostnad och försäljning 0 0 

Deponiskatt 0 48 807 000 

Ny deponiyta -8 480 000 - 

Totalt 52 724 617 53 889 817 

 
Resultatet för de ekonomiska beräkningarna visar att det framförallt är tre kostnadsposter som 
dominerar i LFM-scenariot för BCR1. De tre posterna är separation, kompostering/stabilisering 
och energiåtervinning, som var och en står för cirka 30 % av totalkostnaden. De två första 
kostnadsposterna har en osäker utformning på grund av att materialet är både blött och med 
stor sannolikhet innehåller en hög halt metangas, vilken finns bunden i porer i materialet. Av 
denna anledning krävs både en torkningsprocess och uppsamling av metangas i samband med 
utgrävningen. Vidare är kostnaden för energiåtervinning avgörande för projektets ekonomiska 
potential på samma sätt som för Lagringsytan, främst genom det höga tonpriset på 500 kr/ton.  
 
Resultatet för BCR1 visar att det finns en viss inkomst kopplad till LFM men att inkomsterna är 
små i förhållande till utgifterna. Även om metallförsäljning frambringar omkring 11 miljoner så 
är metallhalten i detta avfall är relativt låg. Den låga metallhalten kan förklaras med en allt 
bättre metallåtervinning av avfallet under början av 2000-talet samt att ytterligare metall 
separerades ut i när materialet lades i reaktorn. En annan positiv kostnadspost är deponiytan 
som blir exponerad när avfallet grävts bort. Detta gör att utgifter som uppkommer i samband 
med nybyggnation av en ny deponiyta kan sparas in samt att NSR erhåller användbar mark i ett 
bra läge. Den kostnadspost som dock är mest relevant för BCR1 är den summa som kan sparas in 
i förhållande till referensfallet. Både den omfattande deponiskatten och sluttäckningskostnader 
kan undvikas genom LFM. I detta fall påverkar arrendeavgiften inte differensen mellan LFM- och 
referensfall, då båda fallen innebär fortsätt arrende av marken. Utvecklingen av markpriserna 
kan dock påverka kostnadens omfattning i framtiden. 
 
Utifrån resultatet för materialsammansättningen som visades tidigare kan man se att 
jordfraktionen med stor sannolikhet kommer utgöra över 60 % av materialet i BCR1. Jordhalten 
kan dessutom öka ytterligare om en hålstorlek på 20 mm användes istället för 16 mm samt 
genom att materialet torkas. Ett torrare material klibbar inte ihop i samma omfattning, varvid 
mindre finfraktion fäster till övriga fraktionsmaterial, och därmed hamnar en mindre andel i fel 
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fraktion. Dessutom visar de interna analyserna att den organiska halten i finfraktionen är för 
hög för att den ska få deponeras, varför finfraktionen måste genomgå stabilisering och 
kompostering. Efter behandlingen beräknas massorna kunna användas på samma sätt som 
jordfraktionen i fallet med Lagringsytan. Materialet ger alltså ingen inkomst eftersom det 
kommer nyttjas under tätningsskiktet på grund av de höga metallhalterna. Stabiliseringen och 
komposteringen ger en markant högre kostnad för jordmassorna i jämförelse med Lagringsytan 
där endast hanteringen av materialet inkluderades i analysen. Som nämnts ovan försvårar detta 
material också både utgrävningen och separationen, varvid omfattningen av jordfraktionen, i 
kombination med dess behandling, är betydande i BCR1-fallet. 

5.4.3 Rökille 
Utifrån tidigare beräknad materialsammansättning har beräkningar genomförts enligt scenariot 
för Rökille (kapitel 4.4.4). Utfallet för de identifierade mängderna presenteras i Tabell 14 nedan. 
I detta fall finns det enbart kostnader i LFM-scenariot, då kvittblivning av gipset antas vara en 
nollkostnad i denna rapport.  
 
Tabell 14. Ekonomiskt utfall för Rökilles LFM-scenario och referensfall. Beloppen visar endast utgifter för 
NSR eftersom ingen intäkt finns kopplad till försäljning av gipset i dagsläget. 

Rökille 

Ekonomi 
LFM 

(SEK) 
Referensfall 

(SEK) 

Utgrävning 22 421 000 - 

Omlastning av material (hjullastare eller dyl.) 22 421 000 - 

Transport (inom 1 km) 78 473 000 - 

Återdeponering av material 14 127 000 - 

Återfyllnad av material 1 104 000 - 

Sluttäckning 3 960 000 0 

Kvittblivning av gips 0 - 

Lakvattenhantering 3 659 000 11 928 000 

Arrendeavgift 0 23 863 000 

Totalt 146 165 000 35 791 000 

 
I Rökillefallet visar det ekonomiska resultatet att utgrävningen är extremt kostsam, trots att det i 
detta fall inte krävs någon kostsam separationsprocess utöver en, visserligen komplicerad, 
utgrävning. Istället är den mest betydande posten i detta fall de interna transporterna eftersom 
det till största delen handlar om att förflytta stora mängder material. Materialet antas i 
LFM-scenariot fraktas från utgrävningsplatsen till en mer lämplig lastningsplats alternativt 
omdeponeringsplats. Transporterna inom NSR beräknas utgöra cirka 55 % av kostnaderna, 
medan omlastning av material står för omkring 15 % av alla utgifter.  
 
Det negativa resultatet, i jämförelse med referensfallet, förstärks ytterligare av att Rökille redan 
är sluttäckt idag. Den färdigställda sluttäckningen medför att det inte finns möjligheter att spara 
in på de kostnader som är kopplade till en sluttäckning av deponin som i fallen med de två andra 
deponierna. Samtidigt medför en utgrävning att nya ytor blottas, som i sin tur kommer att kräva 
en ny sluttäckning. Med andra ord är sluttäckningskostnaden större för Rökilles LFM-fall än för 
dess referensfall. Dock är de insparade kostnaderna kopplade till arrendeavgiften och 
lakvattenhanteringen markant större för Rökille än för de andra två fallen. Trots detta kan den 
summan inte mäta sig med utgifterna kopplade till utgrävning och transport av massorna i 
LFM-processen. 
 
Utifrån fältstudien erhöll författarna en uppfattning om deponins uppbyggnad och DCR-
slammets fysikaliska egenskaper. Genom att DCR-slammet har en låg bärighet utgör slammet en 
mer påverkande faktor än vad som tidigare antogs. Utifrån denna information fastslogs det att 
det vore olämpligt att gräva ur mer material än vad som blir fallet vid en utgrävning med den 
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lagstadgade 1:3-lutningen. DCR-slammet kräver gips eller andra stabila massor för att kunna 
stadgas upp, vilket i sin tur medför en komplex hantering och återdeponering av slammet. I 
analysen från Sweco Viak (2002) poängterades också att gipsmassorna på Rökille inte lämpade 
sig för utgrävning eftersom gipset måste stabilisera upp slammet. 

5.5 Miljömässiga förutsättningar 
I detta avsnitt presenteras resultatet för de miljömässiga beräkningarna som utförts, kombinerat 
med en analyserande text. Beräkningarna utgår från tidigare beskrivna scenarier och för varje 
deponi finns en övergripande tabell som redovisar emissionerna för den tänkta 30-årsperioden. 
Utsläpp markerade med frågetecken innebär att dessa inte kvantifierats i denna studie, enligt 
tidigare förklaringar i metod- och scenariebeskrivning. Även om resultatet för det miljömässiga 
utfallet är beskrivet med faktiska siffror så är det främst förhållandena mellan olika poster som 
är intressant. Utifrån detta kan de miljömässigt viktigaste och mest intressanta faktorerna 
identifieras. 

5.5.1 Lagringsytan 
I detta avsnitt redovisas de emissioner som är kopplade till de olika delstegen i Lagringsytans 
scenario. De olika processerna i Tabell 15 nedan motsvarar tabellen för den ekonomiska 
analysen och på samma sätt som i den ekonomiska analysen jämförs LFM-fallet med 
referensfallet. 
 
Tabell 15. Utsläpp av koldioxid för Lagringsytans LFM-scenario och referensfall. 

Lagringsytan 

Miljö 
LFM 

(ton CO2-ekv) 
Referensfall 

(ton CO2-ekv) 

Utgrävning 99 - 

Omlastning av material  121 - 

Transport av material (inom 1 km) 254 - 

Siktning 100 mm (inkl. vindsikt) 12 - 

Handplock 0 - 

Separationsanläggning (inkl. vindsikt) 17 - 

Återfyllnad av material 104 - 

Återställande av mark (internt material) 31 - 

Sluttäckning 61 138 

Återanvändning sluttäckningsmaterial 0 - 

Vidareförädling järnhaltig metall 302 - 

Vidareförädling icke-järnhaltig metall 75 - 

Energiåtervinning 25 490 - 

Metanutsläpp ? 7 376 

Undvikna utsläpp: Jungfruliga järnhaltiga metaller -13 411 - 

Undvikna utsläpp: Jungfruliga icke-järnhaltiga metaller -22 292 - 

Undvikna utsläpp: Energiåtervinning -26 734 - 

Totalt -35 871 7 514 

 
De miljömässiga resultaten ovan visar att en utgrävning med efterföljande återvinning av 
Lagringsytan skulle medföra att en stor mängd metangas förhindras att nå atmosfären. Det bör 
poängteras att en avgränsning i studien kan påverka detta utfall, då uppkomna emissioner till 
följd av blottläggning av deponiinnehållet inte beaktas. Emissionerna kopplade till 
LFM-processens praktiska delsteg utgör förhållandevis små andelar vid jämförelse med 
utsläppen kopplade till både material- och energiåtervinningen. Det är främst återvinningen av 
metaller, särskilt icke-järnhaltiga metaller, som bidrar till ett minskat utsläpp. De höga värdena 
kan förklaras genom den stora mängd energi som krävs vid metallframställningen 
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(Stockholmregionens avfallsråd, 2007a; Svenska ESF-rådet, 2010; Bureau of International 
Recycling, 2014), vilken sparas in vid återvinning av materialen.  
 
Även energiåtervinningen minskar koldioxidutsläppen, då materialet från Lagringsytan 
beräknas ersätta ett mer fossilbaserat avfall. Troligen innehåller Filbornaverkets 
bränsleblandning i dagsläget mer plast än avfallet från Lagringsytan, vilket medför att 
emissionerna kopplade till energiåtervinningen är något lägre än siffran för ”undvikna utsläpp” 
för energiåtervinning. Utsläppen för energiåtervinningen skulle dock kunna reduceras 
ytterligare om plasten separeras ut och istället skickas till materialåtervinning. Orsaken till att 
plasten går via energiåtervinning i detta fall, istället för att materialåtervinnas, är att kvaliteten 
på plasten ansågs vara för dålig för att ha ett värde vid materialåtervinning. 
 
Fortsättningsvis har även metanutsläpp en viss påverkan på slutresultatet. Avfallet är dock 
relativt gammalt och det organiska materialet troligen relativt nedbrutet, varför endast en 
mindre mängd metangas bör produceras i Lagringsytans massor. Däremot omfattas 
Lagringsytan inte av deponigassystemet och därmed fångas ingen del av den metangas som 
produceras in. Av denna anledning har metanproduktionen ändå en viss inverkan. Vidare kan en 
liten mängd emissioner kopplat till sluttäckningen motverkas genom att ytan för sluttäckning 
minskar. 

5.5.2 BCR1 
I detta avsnitt redovisas de emissioner som är kopplade till de olika delstegen i BCR1:s scenario. 
De olika processerna i Tabell 16 nedan motsvarar tabellen för den ekonomiska analysen och på 
samma sätt som i den ekonomiska analysen jämförs LFM-fallet med referensfallet. 
 
Tabell 16. Utsläpp av koldioxid för BCR1:s LFM-scenario och referensfall. 

BCR1 

Miljö 
LFM 

(ton CO2-
ekv) 

Referensfall 
(ton CO2-ekv) 

Utgrävning 64 - 

Omlastning av material  81 - 

Transport (inom 1 km) 170 - 

Separationsanläggning (inkl. vindsikt) 15 - 

Stabilisering + kompostering 0 - 

Återanvändning sluttäckningsmaterial 0 - 

Vidareförädling järnhaltig metall 102 - 

Vidareförädling icke-järnhaltig metall 25 - 

Energiåtervinning 41 732 - 

Metanutsläpp ? 31 903 

Sluttäckning - 58 

Undvikna utsläpp: Jungfruliga järnhaltiga metaller -4 525 - 

Undvikna utsläpp: Jungfruliga icke-järnhaltiga metaller -7 521 - 

Undvikna utsläpp: Energiåtervinning -14 888 - 

Undvikna utsläpp: Deponiyta ? 
 

Totalt 15 255 31 961 

 
Resultaten för BCR1:s miljöanalys pekar på att både LFM-fallet och referensfallet har en 
omfattande påverkan på miljön, oavsett scenario. En utgrävning verkar dock ha en mindre 
negativ effekt ur miljösynpunkt, än en fortsatt drift liknande den idag.  
 
Den post som har överlägset störst påverkan i LFM-fallet för BCR1 är materialet som går till 
energiåtervinning. Bränslefraktionen för BCR1, i motsats till Lagringsytans bränslefraktion, har 
en sammansättning med högre fossil andel än det nuvarande bränslet för Filbornaverket. Detta 
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är främst kopplat till att bränslefraktionen innehåller över 16 % plast, vilket därmed bidrar till 
att en stor mängd fossil koldioxid släpps ut vid förbränningen. Av denna anledning är de 
undvikna utsläppen för energiåtervinningen mycket lägre än emissionerna kopplade till 
energiåtervinningen för materialet i LFM-fallet. 
 
Vid jämförelse med referensfallet är metangasutsläppen intressanta. Dessa utsläpp skulle vara 
möjliga att undvika genom en utgrävning. Enligt den interna gaspotentialanalysen, tillsammans 
med NSR:s interna beräkningar på materialet bör det inte gå att utvinna mer metan ur de 
massor som lades in i reaktorn under början av 2000-talet. Dock visar mängden uppsamlad gas 
ifrån deponigassystemet att det fortfarande produceras gas. Detta bör utredas vidare för att 
verifiera hur denna metangasproduktion egentligen kommer att utvecklas. Det är också 
osäkerheten i detta som föranleder frågetecknet på metanutsläpp i LFM-scenariot; metan finns 
troligen inbunden i massorna men hur mycket som släpps ut vid en utgrävning har inte varit 
möjligt att kvantifiera. 
 
Vidare kan lukten, eller snarare odören, som ofta kopplas samman med avfallshantering ha en 
betydande roll för genomförandet av LFM (Olsson, 2014). Vid fältstudien uppfattades lukten inte 
som besvärande men den kan förstås öka vid en större utgrävning av BCR1. Luktemissionerna 
från Filbornaanläggningen får inte störa invånarna i Helsingborgs stad med omnejd, samtidigt 
som risken för detta är relativt stor då anläggningen ligger nära staden. 
 
De undvikna utsläppen för den nya deponiytan har varit svåra att kvantifiera då det inte finns 
några passande siffror i EcoInvent, som är den databas som använts. Istället för att modifiera 
redan osäker data har dessa utsläpp inte tagits med i beräkningarna varför denna post bidragit 
med en överskattning av utsläppen.  

5.5.3 Rökille 
I detta avsnitt redovisas de emissioner som är kopplade till de olika delstegen i Rökilles 
scenarier. De olika processerna i Tabell 17 nedan motsvarar tabellen för den ekonomiska 
analysen och på samma sätt som i den ekonomiska analysen jämförs LFM-fallet med 
referensfallet. 
 
Tabell 17. Utsläpp av koldioxid för Rökilles LFM-scenario och referensfall. 

Rökille 

Miljö 
LFM 

(ton CO2-ekv) 
Referensfall 

(ton CO2-ekv) 

Utgrävning 1 089 - 

Omlastning av material (hjullastare eller dyl.) 1 614 - 

Transport (inom 1 km) 3 389 - 

Återdeponering av material 1 017 - 

Återfyllnad av material 66 - 

Sluttäckning 91 - 

Transport gipsåtervinning 18 728 - 

Lakvattenhantering - - 

Undvikna utsläpp: Jungfruligt gips -14 519 - 

Totalt 11 476 0 

 
Miljöanalysens resultat för Rökille visar att en utgrävning på denna deponi riskerar att ge en 
försämrad effekt på miljön jämfört med referensfallet där deponin inte rörs. Det är främst de 
externa transporterna, då gipset fraktas till återvinningsorten 310 km bort, som påverkar 
emissionerna. Denna transport orsakar ett högre utsläpp än nyproduktionen av gips, vilket gör 
att den förväntade miljövinsten från materialåtervinningen uteblir. Till utsläppen som 
transporterna orsakar ska sedan övriga emissioner från LFM-processen adderas, varvid en 
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utgrävning av Rökille får markant sämre miljömässiga förutsättningar än referensfallet. Detta 
resultat förstärks ytterligare av att Rökille redan är sluttäckt. Den redan färdigställda 
sluttäckningen medför att det inte finns möjlighet att motverka emissioner som uppkommer vid 
detta arbete. Samtidigt kommer en utgrävning kräva en ny sluttäckning av de ytor som blottas, 
varför emissioner från denna process måste inkluderas i kalkylen, vilket försämrar de 
miljömässiga förutsättningarna för en utgrävning ytterligare. 
 
Det bör poängteras att miljöanalysen i denna rapport endast tar hänsyn till 
koldioxidekvivalenter, vilket i detta fall inte ger hela bilden av denna deponi. De största 
miljövinsterna för en utgrävning av deponin finns troligen främst genom den reducerande 
lakningen i och med att inga metanutsläpp finns kopplade till deponin. Av denna anledning finns 
det inte heller några utsläpp att analysera i referensfallet.  



 
 

55 

6 Diskussion 
I detta kapitel sätts rapportens resultat- och analysdel i ett vidare perspektiv. Först diskuteras de 
faktorer som visat sig särskilt kritiska för projektens genomförande och resultatet. Efter detta 
följer avsnitt om resultatens generaliserbarhet, systemgräns samt förslag på vidare studier. 

6.1 Kritiska faktorer 
Från de föregående resultaten och analyserna har ett antal kritiska parametrar identifierats. De 
mest betydande faktorerna diskuteras i detta avsnitt. Många av de ingående faktorerna är 
osäkra i sin natur, exempelvis framtida markvärden, priser för återvunnet material och avgifter 
för den brännbara fraktionen. Andra poster är osäkra på grund av att de påverkas av olika 
antaganden eller andra faktorer, inte sällan i flera led tillbaka i processen. Detta gäller 
exempelvis materialsammansättningen och separationseffektiviteteten som tillsammans avgör 
de slutgiltiga mängderna av olika fraktioner. Några av dessa osäkerheter kommer att utredas 
närmare under rubrikerna nedan.  

Information om materialsammansättning 
I samtliga fallstudier i denna rapport visade bakgrundsstudien och fältstudien relativt olika 
resultat, vilka sedan kombinerades för att få fram ett gemensamt slutresultat. Detta 
examensarbete stärker alltså påståendet som Krook et al. (2012) redovisade; att det är svårt att 
hitta korrekt och tillförlitlig indata samt att varje deponi är fallspecifik. Vidare påverkar detta 
möjligheterna att beräkna en deponis förutsättningar för ett LFM-projekt både ekonomiskt och 
miljömässigt genom att materialsammansättningen är svår att förutspå. 

Metangasproduktion och -utsläpp 
Miljöanalyserna för de metanproducerande deponierna Lagringsytan och BCR1 visar en stark 
koppling mellan metanutsläpp och de miljömässiga förutsättningarna för LFM. Detta gäller 
särskilt i BCR1 där produktionen fortfarande är förvånande hög. En utgrävning skulle kunna 
motverka att en större del av dessa utsläpp hamnar i atmosfären. Dock medför den relativt höga 
produktionen av deponigas i BCR1 att det med stor sannolikhet finns metangas inbunden i 
porerna. Denna omständighet försvårar utgrävningen och kräver en särskild utformning av 
LFM-processen för att i största möjliga mån undvika stora metanemissioner. Den här studien har 
inte tagit hänsyn till att den gas som finns inbunden i avfallet kan sippra ut under de 30 åren 
som ingår i beräkningarna. Detta innebär troligtvis att nettoutsläppen för den inbundna 
metanen kommer att vara mindre än den gas som släpps ut vid en utgrävning. Det går också att 
diskutera detta ett steg längre, bland annat kan huruvida det är värre med koncentrerade 
utsläpp än utsläpp över en längre tidsperiod. 
 
Vid en diskussion kring metangasutsläppen är det också intressant att belysa tidsaspekten. Då 
metangasproduktionen, och utsläppen, avtar exponentiellt kan miljövinsten av ett LFM-projekt 
bli mindre ju längre tid det dröjer innan projektet startar. För till exempel BCR1 står 
metanutsläppen för i stort sett alla utsläpp av koldioxidekvivalenter i referensfallet men dessa 
kommer att sjunka framöver om utsläppen avtar enligt den prognosticerade kurvan i denna 
studie. 

LFM-processens utformning 
Vid arbetet med att rita upp scenarierna påträffades åtskilliga problem kopplade till 
utformningen av LFM-processen, vilken bör anpassas till deponins specifika egenskaper. Under 
förutsättning att problemen kan lösas resulterar den fallspecifika utformningen inte sällan i en 
komplicerad process med en hög kostnad. Exempelvis kan processerna kräva speciella 
behandlingsmetoder eller stora ytor.  
 
Varje deponi har någon form av problematik kopplad till LFM-processen. I dagsläget finns ingen 
teknik framtagen specifikt för att hantera LFM-material och de maskiner som används är 
därmed inte anpassade för att separera ut stora delar (>100mm). För Lagringsytan innebär 
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detta att en stor mängd material måste passera en handplockningsstation, vilket kan vara både 
hälsovådligt och kostsamt. BCR1 har istället problematiken med fukthalten och 
metangasinnehållet, vilket kräver en specifik utformning av både utgrävningen och separationen. 
Dessutom måste materialet torkas någonstans i processen för att separationseffektiviteten ska 
höjas samt för att bränslefraktionen ska klara riktvärdena för Filbornapannan.  
 
För Lagringsytan och BCR1 är separationsprocesserna förknippade med stora kostnader. 
Orsaken till detta är att en stor mängd material passerar separationsanläggningen med en 
tillhörande kostnad på 200 kr/ton. En alternativ lösning skulle kunna vara att sikta det utgrävda 
avfallet i en 20-millimeterssikt direkt efter att det skrymmande material tagits bort. På detta sätt 
skulle totalkostnaden för separationen minska då en del av jordfraktionen inte behöver gå 
igenom den större separationsanläggningen. Nackdelen med denna lösning är att det enbart är 
järnhaltig metall som kan sorteras ut från fraktionen under 20 mm. 
 
I Rökillefallet är det istället DCR-slammet som påverkar utformningen av LFM-processen. På 
grund av den låga bärigheten har DCR-slammet visat sig vara det genomgående största 
problemet för en eventuell utgrävning av Rökille, då slammet måste återdeponeras tillsammans 
med gips eller andra stabila material.  
 
I utformningen av processen ingår också att optimera/minimera transporterna. Transporterna i 
LFM-fallet för Lagringsytan och BCR1 märks inte nämnvärt eftersom andra aspekter inverkar 
mer på slutresultatet. Däremot påverkar transporterna mer i Rökillefallet där de interna 
transporterna av material har en stor majoritet av kostnaderna. En lösning skulle kunna vara att 
genomföra lastningen av gipset i direkt anslutning till utgrävningen. På detta sätt kan de interna 
transporterna för det återvinningsbara gipset undvikas och kostnaderna för LFM-scenariot 
sjunker därmed med cirka 20 miljoner (14 %). Denna lösning är emellertid inte okomplicerad då 
den ställer stora krav på samverkan med transportföretaget och säkerheten vid den relativt 
komplicerade utgrävningen.  

I LFM-scenariot för Rökille transporteras drygt 500 000 ton gips via externa transporter och 
denna post blir också den mest betydande ur utsläppssynpunkt, till och med överstigande de 
undvikna utsläppen från jungfruligt gips. I siffror står utsläppen av växthusgaser från 
gipstransporten för cirka 72 % av de totala utsläppen. Betydelsen av transporter har belysts i 
tidigare studier, exempelvis i Frändegård et al. (2013b) där omkring 33 % av 
växthusgasutsläppen i ett LFM-scenario med stationär anläggning kom från just transporter. 
Både litteraturen och Rökille-fallet visar alltså på betydelsen av transporter, dock är resultatet 
för Rökilles LFM-scenario väldigt annorlunda jämfört med andra LFM-fall då ingen komplicerad 
separationsprocess behövs. 

Lagstiftning 
Lagstiftningen kan påverka utfallet för LFM på ett flertal sätt. Den tydligaste effekten av 
lagstiftningen är i referensfallet för BCR1 där omkring 90 % av kostnaderna utgörs av 
deponiskatten. Rapportens olika LFM-resultat bygger på antagandet att jordfraktionen, inert 
material och schaktmassor kan återanvändas inom Filbornaanläggningen och därmed inte 
beskattas. Om dessa massor istället skulle beskattas, exempelvis på grund av att materialet 
skickas iväg för separation, skulle kostnaden för ett LFM-scenario istället öka med ungefär 
27 miljoner kronor (40 %) för BCR1 och 44 miljoner kr (70 %) för Lagringsytan. Om så var fallet 
skulle dessa LFM-projekt bli i det närmaste ointressanta ur ekonomisk synvinkel.  
 
En möjlighet är dock att landfill mining i framtiden ses som ett sätt att lösa resursbristen i 
samhället och på så sätt exkluderas från bland annat deponiskatt. Om detta blir verklighet skulle 
det vara möjligt att genomföra fler steg i separationsprocessen utanför aktuell deponi utan att 
massor som återdeponeras belastas med deponiskatt. Om deponiskatten helt avskaffas blir dock 
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ett LFM-projekt för BCR1 svårt att motivera ekonomiskt på grund av att den största 
kostnadsposten för referensfallet då skulle elimineras. 
 
Vidare är det nödvändigt att LFM-verksamheten rättar sig efter de tillstånd som är gällande för 
aktuell deponi om en utgrävning överhuvudtaget ska kunna tillämpas (Johansson et al., 2013). 
Även Förbudet mot deponering av utsorterat brännbart avfall (2002), Förbudet mot deponering 
av organiskt avfall (2005) samt uppsatta riktvärden för exempelvis jordfraktioner spelar en 
avgörande roll för LFM-arbetet. Dessa förbud begränsar möjligheterna för hur olika material får 
hanteras. Exempelvis får en återdeponering av den brännbara fraktionen eller material med 
högre organisk halt än 10 % inte ske. Dessa fraktioner måste istället tas omhand via förbränning 
respektive kompostering, trots den höga kostnaden. I vissa fall kan det dock vara möjligt att få 
dispens från ovan nämnda deponeringsförbud enligt NFS 2004:4 (Naturvårdsverket, 2004). 
Dispensen kan ges av aktuell länsstyrelse om det finns begränsad alternativ 
behandlingskapacitet i regionen (§§ 15-19) eller om det finns särskilda skäl (§§ 20). Det senare 
skulle kunna vara LFM-projekt där det går att visa upp potentiella miljövinster. Detta kan få stor 
påverkan på hanteringen av jordfraktionen och det brännbara avfallet där det i vissa fall skulle 
kunna vara möjligt att utnyttja deponering som en typ av mellanlagring i väntan på bättre yttre 
förutsättningar. 

Metallfraktionen 
En viktig post i ett LFM-projekt är metallfraktionen (Hogland et al. 2010; Van der Zee et al., 
2004). Metallernas stora inverkan grundar sig i att metallerna är de enda inkomstbringande 
fraktionerna, samtidigt som de vi återvinning reducerar mängden emissioner markant jämfört 
med nyproduktion. Av dessa anledningar är det en stor fördel om mängden metall är så stor som 
möjligt.  
 
Även i denna studie har metallfraktionen visat sig påverka det ekonomiska och miljömässiga 
resultatet till stor del. Särskilt stor inverkan har metallerna i form av undvikna utsläpp från 
jungfruliga metaller. I beräkningarna har andelen metall i deponierna varit 5,8 % för 
Lagringsytan och 3,0 % för BCR1. Andelen metall i det äldre avfallet på Lagringsytan är dock 
osäker och för BCR1 finns det vissa oklarheter kring hur mycket metall som separerades ut 
innan avfallet lades i reaktorn. Nyss nämnda aspekter gör det rimligt att pröva hur resultatet 
skulle se ut om andelen metaller i deponin förändras. I Tabell 18 nedan har nya beräkningar 
genomförts med en metallhalt som är 50 % lägre respektive 50 % högre än den andel som 
använts i tidigare beräkningar. 
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Tabell 18. En känslighetsanalys av metallandelens påverkan på slutresultat för Lagringsytan och BCR1. De 
ökade eller minskade metallhalterna har fördelats jämnt över övriga fraktioner. Kolumnerna i mitten för 
varje deponi visar resultatet som presenterats tidigare i rapporten. De totala kostnads- och utsläppsnettona 
för mindre, respektive större, andel metall kan sedan jämföras med nettot för nuvarande referensfall 
(kolumnerna i mitten). I totalt utsläppsnetto ingår fler poster än de redovisade. Tabellen är endast ett urklipp 
från beräkningar och visar de delposter som påverkas direkt av metallhalten. 

  Lagringsytan BCR1 

Andel metall (%) 2,9 5,8 8,7 1,5 3 4,5 

Ekonomi (kr)             

Intäkt vidareförädling  -16 502 833 -33 005 665 -49 508 498 -5 568 013 -11 136 026 -16 704 039 

Totalt kostnadsnetto  59 720 375 42 239 096 24 757 818 58 698 457 52 724 617 46 750 777 

Kostnadsnetto referens  8 584 159    53 889 817  

 
       

Miljö (ton CO2-ekv)             

Utsläpp vidareförädling  188 377 566 63,5 127 190,5 

Undvikna utsläpp, jungfr.  -17 852 -35 703 -53 555 -6 023 -12 046 -18 069 

Totalt utsläppsnetto -18 044 -35 871 -53 283 21 957 15 255 8 552 

Utsläppsnetto referens   7 514     31 961   

 

Resultaten visar att en förändrad metallhalt har en högre påverkansgrad för utsläpp än för 
lönsamhet och att en ökad metallhalt förbättrar både de ekonomiska och miljömässiga 
förutsättningarna för LFM. Varken en ökad eller minskad mängd metaller i det givna intervallet 
förändrar dock den inbördes ordningen mellan referensfallen och LFM-fallen; både för 
Lagringsytan och BCR1 är de förändrade LFM-fallen mer kostsamma samtidigt som de båda har 
bättre miljömässiga förutsättningar än respektive referensfall.  

Bränslefraktionen 
Analyserna för både Lagringsytans och BCR1 visar att bränslefraktionen har en mycket 
avgörande roll för förutsättningarna vid tillämpningen av LFM, både ekonomiskt och 
miljömässigt. Detta grundar sig i att kvittblivningen av bränslefraktionen har en hög kostnad per 
ton. Idag kostar det cirka 500 kr/ton att skicka brännbart avfall till förbränning. Mycket tyder 
dock på att den siffran kommer att förändras avsevärt framöver. Som nämnts förut är det brist 
på avfall i dagsläget och 10 % av det avfall som bränns i svenska förbränningsanläggningar är 
importerat. För Filbornaanläggningen kan mängden importerat avfall, i detta fall från 
Storbritannien, komma att tredubblas inom kort för att uppgå till omkring 30 000 ton per år 
(SVT, 2014), av totala årsbehovet på cirka 160 000 ton avfall. Kombinationen av ökad 
återvinning av avfall och en ökad efterfrågan på brännbart avfall till följd av nybyggda 
kraftvärmeverk kan leda till en brist på materialet. Detta bör i sin tur leda till minskade 
kostnader för kvittblivning av brännbart avfall. Hur mycket priset kan komma att sjunka är svårt 
att förutspå, kanske kommer den brännbara fraktionen till och med att bli en intäkt i framtida 
LFM-projekt? 
 
Om den brännbara fraktionen skulle ha en nollkostnad innebär det att LFM-scenariot för BCR1 
blir mer lönsamt än referensfallet. I nuvarande scenario utgör kvittblivningen av 
bränslefraktionen 33 % av totalkostnaden. Om den istället blir en nollkostnad resulterar det i en 
LFM-kostnad på 46 miljoner jämfört med referensfallet på 54 miljoner kronor. Gränsen för 
lönsamhet i fallet med BCR1 går vid en kostnad av ca 180 kr/ton för den brännbara fraktionen, 
förutsatt att alla andra parametrar är desamma som i redovisat scenario. För Lagringsytan 
uppgår kostnaden för bränslefraktionen till 47 % av de totala omkostnaderna i LFM-scenariot. 
Trots detta innebär en ändring till nollkostnad för denna fraktion endast att 
kostnadsskillnaderna minskar då totalkostnaden blir 31 miljoner kronor för LFM jämfört med 
8,5 miljoner kronor för referensfallet.  
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Samtidigt som kostnaden för det brännbara avfallet är betydande bidrar förbränningen av 
bränslefraktionen med en omfattande påverkan även miljömässigt. Detta beror på att en stor 
mängd emissioner, i form av fossil koldioxid, frisläpps vid förbränning då en stor del av det 
brännbara materialet utgörs av plast. Detta samband blir extra tydligt i BCR1-fallet som har en 
bränslefraktion med ett plast- och gummiinnehåll på 16,4 %, vilket ger ett beräknat 
koldioxidutsläpp på 98,5 g CO2/ton. Detta kan jämföras med bränslefraktionen för Lagringsytan 
som har ett plast- och gummiinnehåll på 6,4 % och därmed utsläpp av 34 g CO2/ton. Om 
förbränningen av avfall i LFM-scenarierna ger en miljöförbättring eller ej beror självklart på 
vilken bränslemix som ersätts i den aktuella pannan. Att plastinnehållet i den brännbara 
fraktionen påverkar LFM-projekts miljöprestanda avsevärt har tidigare visats av Frändegård et 
al. (2013b). I den studien var grundscenariot att 25 % av plasten materialåtervanns och skulle 
denna andel istället brännas för energiåtervinning minskar LFM-scenariots undvikna utsläpp 
med 50 %. Här ska det tilläggas att minskningen av undvikna utsläpp även beror på att ingen 
jungfrulig plast ersätts om 100 % av plasten skickas till förbränning. 
 
I detta arbete har det antagits att bränslefraktionen skickas till förbränning i samband med LFM-
projektet. Ovan diskuterades möjligheten att få dispens för deponering av utsorterat brännbart 
avfall och att det eventuellt kan fungera som en form av mellanlagring i väntan på bättre villkor 
för kvittblivning. Det finns även andra sätt att höja värdet av denna fraktion. En möjlighet är att 
vidareförädla avfallet på något sätt, exempelvis genom materialåtervinning eller omvandling till 
RDF12. Ett exempel på en alternativ behandlingsmetod där avfallet kan användas direkt är 
pyrolys, där förbränning kombineras med förgasningstekniken (Avfall Sverige, 2009). Det finns 
inte utrymme att bedöma i vilken grad dessa olika val skulle påverka de ekonomiska 
förutsättningarna men om något alternativ utreds närmare i framtida förstudier går det att 
använda sig av tidigare redovisade känslighetsanalys för att se vilka brytpunkter som finns 
gällande lönsamheten för de olika deponierna. Även de miljömässiga förutsättningarna skulle 
självklart påverkas med en alternativ behandlingsmetod. 

6.2 Generaliserbarhet 
Sammantaget visar denna rapport materialsammansättningen och förutsättningarna för landfill 
mining på tre vitt skilda deponier. De faktiska resultaten i siffror ger en fingervisning om hur 
utfallet för de verkliga LFM-processerna skulle se ut. På grund av alla specifika förutsättningar 
är det dock inte lämpligt att kopiera dessa resultat rakt av till liknande deponier. Det som dock i 
hög grad går att föra över till andra LFM-projekt är de kritiska faktorer som denna studie 
uppvisat. Faktorernas betydelse sinsemellan varierar säkerligen från projekt till projekt men de 
kan ändå visa vilka områden som en eventuell fördjupad förstudie eller verkligt projekt bör 
fokusera på. 
 
Något som bör nämnas i en diskussion kring generaliserbarhet är referensfallens inverkan på 
resultatet. Exempelvis är referensfallet för Rökille på ett sätt en ganska otacksam utmanare till 
ett LFM-projekt då det i sammanhanget inte innehåller några större kostnadsposter. För 
Lagringsytan, och framförallt BCR1, finns det stora kostnader förknippade även med alternativet 
till landfill mining. Om referensfallet istället innebär en fullständig utgrävning, fast utan 
material- och energiåtervinning, blir jämförelsen mer jämn i och med att det finns stora 
kostnader förknippade med utgrävning och förflyttning av massor. Det senare skulle kunna vara 
aktuellt för Lagringsytan där det kan vara så att en utgrävning kommer att ske oavsett kostnad 
på grund av markbehovet. Om så vore fallet blir ett möjligt alternativt scenario (nytt 
referensfall) utgrävning, utseparering av jordfraktion via siktning följt av förbränning av 
resterande avfall. Detta skulle ge en kostnad på cirka 47 miljoner kronor jämfört med LFM-

                                                             
12 RDF (Refuse-derived fuel) är ett bränsle som fås genom att avfallsfraktioner med ett högt värmevärde sorteras ut 
med efterföljande torkning och krossning. Avfallet blir därmed mer högvärdigt och lättare att lagra (Ahrnstein & 
Dahlberg, 2012).  
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scenariots ungefärliga 42 miljoner kronor, där skillnaden främst beror på att metallernas värde 
tillvaratas i LFM-processen. Vid jämförelse med detta referensfall visar sig alltså en LFM-process 
vara mer lönsam än dess alternativkostnad. Resultatet från denna studie visar vikten av att få till 
rättvisa referensfall och att det är viktigt att vara medveten om dess inverkan på slutresultatet. 

6.3 Vidgad systemgräns 
I ett projekt av denna karaktär är valda systemgränser viktiga för resultatet. Ett exempel på hur 
en vidgad systemgräns skulle kunna påverka i denna studie är Rökilledeponin. Här är alltså en 
av drivkrafterna till en eventuell utgrävning en framtida järnvägsdragning. Det skulle i detta fall 
kanske vara befogat att även undersöka hur utsläppen av växthusgaser påverkas när en del av 
materialet som fraktas till Filbornaanläggningen transporteras via tåg istället för lastbilar. Dock 
skulle även själva järnvägsbygget behöva tas med i utsläppsberäkningen så att sia om utfallet är 
positivt eller negativt med en vidare systemgräns är vanskligt. 

Om diskussionen förs på en ännu högre nivå kan även resursbristen i samhället ingå. Det blir 
alltfler människor på vår jord samtidigt som välståndet ökar snabbt i många utvecklingsländer. 
Sammantaget ger detta en utveckling där resursbristen sannolikt förvärras i den närmaste 
framtiden. Landfill mining kan vara ett av många sätt att minska bristen på resurser. Utgrävning 
med efterföljande material- och energiåtervinning ger en möjlighet att föra tillbaka avfallet ett 
eller flera steg tillbaka uppför den tidigare nämnda avfallstrappan (avfallshierarkin). I Sverige, 
där mängderna som går till deponi idag är väldigt små, blir landfill mining ett sätt att reparera 
gamla synder. I stora delar av övriga världen går majoriteten av avfallet fortfarande till 
deponering och där bör de största insatserna självklart vara att få stopp på denna utveckling. 
När (eller om) trenden vänds finns det dock stora möjligheter att applicera landfill mining på de 
sopberg som skapats fram till dess. 

6.4 Framtida studier 
För att få en mer komplett bild av den ekonomiska och miljömässiga potentialen för LFM-
projekten som studerats i detta arbete krävs kompletterande analyser i fördjupade förstudier. 
Dessa analyser skulle dels kunna ge mer information angående materialsammansättningen för 
respektive deponi, dels ge nyttiga kunskaper om övriga förutsättningar, som exempelvis fukthalt 
och eventuell metangasproduktion.  
 
Förutom de specifika vidare studier som nämndes ovan har författarna märkt ett behov av 
forskning även på högre nivå. Bland annat har den här rapporten visat att det finns betydande 
osäkerheter för separationstekniker. Svårigheterna med separationen är många, och har listats 
tidigare, men som en övergripande problematik finns det faktum att varje deponi är unik och att 
tekniken därmed är svår att standardisera. Är det möjligt att ta fram en standardiserad lösning 
och hur skulle en sådan se ut?  
 
Det finns också en motsättning mellan transporter och separationseffektivitet, där en mobil 
lösning minskar transportbehovet men å andra sidan har nackdelen att separationen inte blir 
lika effektiv som i en stationär anläggning. Hur miljöpåverkan för de två olika fallen ser ut har 
studerats tidigare (se Frändegård et al., 2013a), men hur förändras de ekonomiska 
förutsättningarna?  
 
Det kan bli så att teoretiska studier och eventuella fullskaliga projekt visar att det är svårt att 
uppnå lönsamhet i LFM-projekt utifrån dagens förutsättningar. I detta fall vore det intressant 
med forskningsprojekt som undersöker möjliga styrmedel inom området. För att locka politiker 
att satsa på området landfill mining kan det behövas fler studier av ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser på samhällsnivå. Ett sätt att angripa detta är via tidigare beskrivna 
kostnads- och nyttoanalys-metodik där även miljömässiga fördelar överförs i monetära termer. 
Med detta angreppssätt kan även miljövinster för samhället räknas in i kalkylerna och eventuellt 
väga upp för LFM-projekts höga kostnader i övrigt. 
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7 Rekommendationer till NSR 
I punktlistorna nedan presenteras några av de områden som bör undersökas om NSR väljer att 
gå vidare med en fördjupad förstudie för någon av de tre deponierna. Samtidigt vill författarna 
betona att det krävs ytterligare analyser för att definitivt kunna fastslå om landfill mining är 
lämpligt för respektive deponi eller inte. 
 

Lagringsytan 
 Genomför fler utgrävningar för att fastställa hur avfallssammansättningen ser ut längre 

ner i deponin och undersök materialkvaliteten för detta avfall. 
 

 Undersök möjliga varianter av separationsprocessen. Hur ska avvägningen mellan 
mängden och storleken på det material som separeras maskinellt göras? Skulle en 
fragmenterare kunna lösa en del av problemet? 
 

 Förhandla med Öresundskraft om avgiften för den brännbara fraktionen. Vad är möjligt 
inom ramen för offentlig upphandling? 
 

 Precisera hur en framtida sluttäckning ska gå till om deponin inte grävs ut. De siffror 
som använts i denna studie bygger på förenklingar och en verklig sluttäckning skulle 
antagligen kosta mer än nuvarande resultat.  

 
BCR1 

 Fler provtagningar behövs för att säkerställa nedbrytningens omfattning och den 
organiska halten i materialet då detta kan skilja mellan olika delar i BCR1. 
 

 Undersök möjligheterna för syresättning av deponin innan en utgrävning. 
 

 En torkningsprocess bör tas fram för att förbättra separationsmöjligheterna samt öka 
materialets värde. Hur denna ska utformas beror bland annat på metanhalten i 
materialet som grävs ut.  
 

 Metangasproduktionen måste utredas vidare. Den totala ackumulerade mängden 
metangas för deponin verkar orimligt hög, jämfört med de beräkningar som gjorts i 
samband med deponeringen. Om metangasen inte kommer från materialet i BCR1 bör 
NSR ta reda på varifrån gasen kommer för att utifrån detta ta ställning om kommande 
steg. Exempelvis kan en metangasanalys göras på den större fraktionen av 
provtagningsmaterialet (>16 mm) för att utvärdera om det finns material som kan 
brytas ner anaerobt där.  

 Likt fallet med Lagringsytan bör NSR förhandla med Öresundskraft om avgiften för den 
brännbara fraktionen.  

 
Rökille 

 Diskussioner bör hållas med företaget som är tänkta mottagare av gipset för att fastställa 
kostnader (eller intäkter) för det gips som skickas till återvinning.   

 Om det blir aktuellt med en järnvägsdragning är det oerhört viktigt att fastställa hur 
kostnaderna ska fördelas mellan olika intressenter.  
 

 Det behövs en utredning av hur lakvattenhanteringen påverkas mer i detalj för de olika 
alternativen. Vid en eventuell järnvägsdragning kan det visa sig att det är lämpligt att 
gräva ut större delar av Rökilles A-del just på grund av hur lakvattenhanteringen 
påverkas. I samband med detta bör också andra parametrar än enbart 
koldioxidekvivalenter studeras i en miljöpåverkansanalys. 
 

 Om Rökille grävs ut enligt LFM-scenariot i denna rapport blir det avgörande hur 
processen ser ut. Bland annat bör det undersökas hur de interna transporterna kan 
minimeras då dessa utgör en stor del av totalkostnaden. 
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8 Slutsatser 
Baserat på bakgrundsstudien och fältstudien har ett kombinerat resultat för 
materialsammansättningen beräknats fram. Deponierna Lagringsytan och BCR1 består till drygt 
hälften av jordliknande material som kräver omfattande hantering. Omkring 30 % av avfallet är 
en kostsam brännbar fraktion vars andel plast är viktigt för mängden koldioxidutsläpp. 
Metallfraktionen utgör 5,8 % av Lagringsytan och 3 % av BCR1 och påverkar såväl det 
ekonomiska som miljömässiga resultatet i positiv mening. Sammansättningarna för respektive 
deponi redovisas i detalj i avsnitt 5.1-5.3.   
 
De ekonomiska beräkningarna visar att ett LFM-projekt på BCR1 har en något lägre 
nettokostnad än för en fortsatt verksamhet liknande den idag. För de två andra deponierna är 
LFM-fallet betydligt mer kostsamt än referensfallet. Samtidigt visar de miljömässiga resultaten 
att stora miljövinster finns kopplade till LFM-projekt för de två deponierna Lagringsytan och 
BCR1. Vid en utgrävning av dessa kan utsläpp av stora mängder metanekvivalenter förhindras. 
Miljöresultaten för en utgrävning av Rökille påvisar istället en försämrad miljöprestanda jämfört 
med referensfallet. Detta resultat bör dock ifrågasättas då deponins främsta miljöpåverkan 
snarare bör kopplas till lakvattenfrågan. 
 
Baserat på resultatet har sex stycken kritiska faktorer för lönsamhet och miljöprestanda kunnat 
urskiljas:  
 

 Kunskap om utgångsdata beträffande deponiernas sammansättning: Det är svårt att 
hitta tillgänglig data om en deponis materialsammansättning på förhand och den 
information som finns är ofta osäker. Att förutspå nedbrytningen av organiskt material 
är också problematiskt då exempelvis fukthalt och temperatur påverkar 
nedbrytningshastigheten. 
 

 Metangasproduktion och -utsläpp: Ett LFM-projekt kan förhindra framtida 
metanutsläpp. Dock finns risken att inbunden metangas förekommer i massorna, vilken 
kan frigöras vid utgrävningen. 
 

 LFM-processens utformning: En deponis unika egenskaper och innehåll kräver ofta en 
specifik utformning av processen. Separationsteknik särskilt framtagen för landfill 
mining finns dock inte på marknaden i dagsläget. Istället används andra processtekniker 
som inte är anpassade till LFM-material, varför handplockning är ofrånkomligt i 
dagsläget.  

 Lagstiftning: Lagstiftningen inom området är oklar och ett flertal bestämmelser 
motverkar resursåtervinningen av gamla deponier. Exempelvis kan riktvärden för 
metallinnehåll och deponiskatt påverka utfallet för en utgrävning. 
 

 Andelen återvinningsmetaller i avfallet: Järnhaltig och icke-järnhaltig metall som 
aluminium och koppar är i dagsläget de enda inkomstbringande materialfraktionerna i 
ett LFM-projekt. Dessutom ger återvinningen av metaller utsläppsbesparingar i form av 
undvikna utsläpp från jungfruliga metaller.  
 

 Värdering av utvunnen bränslefraktion: Kostnaden för att skicka bränslefraktionen till 
förbränning är den enskilt största kostnadsposten i LFM-scenarierna för de två 
deponierna med en brännbar fraktion. Samtidigt leder förbränningen till utsläpp av 
fossil koldioxid eftersom en stor del av det brännbara materialet utgörs av plast. 
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Bilaga 1 – BCR-tekniken. 
 
Tabell 19. De ingående stegen för behandling av avfall i en biocellreaktor, vilka bygger på Rönnols & Meijer 
(2003). 

 
Steg Beskrivning 
1 Mekanisk försortering: Viss separering av material passande för återvinning eller 

förbränning sker, där marknadsförutsättningar styr sorteringsgraden. Slutligen 
förbereds avfallet för steg 2 genom sönderdelning och fuktning. 

2 Förkompostering: Avfallet behandlas aerobt för att möjliggöra en snabb övergång till 
metanbildningsfasen. 

3 Rötning: Anaerob nedbrytning av organiskt material under bildning av metan och 
koldioxid. 

4 Avbrytande av process: Reaktorn syresätts genom att luft trycks in. När 
förutsättningarna är de rätta grävs kvarvarande restavfall ut. 

5 Mekanisk eftersortering: Rötresten separeras i återvinningsbart material, oorganiska 
massor, ofullständigt nedbrutet organiskt material och en deponirest. 

6 Efterbehandling: Ej utrötat material stabiliseras genom efterkompostering i strängar 
eller boxar. Genom siktning fås en jordfraktion och denna blandas med oorganiskt 
material i proportioner som bestäms av användningsområdet. Ej nedbrutet organiskt 
material skickas tillbaka till steg 3 ovan. 
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Bilaga 2 - Kartläggning 

2A. Nedbrytning 

Nedbrytning 
 
Tabell 1. Halveringstid för nedbrytbart material (Lindelöf, 2012) 

Fraktion Halveringstid (år) 

Matavfall 3 

Papper 20 

Trä 30 

Textil 30 

Finfraktion 20 

2B. Lagringsytan 

Metangasproduktion 
 

 
Figur 1. Illustration av Lagringsytans metangasproduktion för de kommande 30 åren. Denna modell har 
använts för att beräkna den ackumulerade mängden metangas. 

Materialsammansättning 
 
Tabell 20. Materialsammansättning i form av viktprocent för hushållsavfall för tre olika tidsperioder 
(Hogland, 1996).  

Fraktion 1960-1965 1965-1970 1970-1975 

Papper 60 51 42 

Trädgårdsavfall 11 16 22 

Glas 8 7 7 

Textil 6 7 6 

Metaller 4 4 5 

Plast 2 4 8 

Övrigt 9 11 10 
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Tabell 3. Resultat från en plockanalys genomförd i norra stor-Stockholm år 1976, i viktprocent (RVF, 1983). 

Fraktion Viktprocent 

Trä 41 

Papper 21 

Metaller 17 

Textil 6 

Plast 5 

Glas 2 

Gummi 2 

Övrigt 6 

 
Med hjälp av informationen ovan kunde Lagringsytans dåvarande viktmässiga sammansättning 
räknas fram, där resultatet visas i den vänstra tabellen nedan. I högerdelen redovisas den 
nuvarande materialsammansättningen, efter att nedbrytningen av organiskt material vägts in. 
Av nedbrutet material antas 65 viktprocent bli jord, efter Meijer & Björnsson (2004) och RVF 
(2001). 
 
Tabell 4. Till vänster visas sammansättningen för avfallet som lades i deponin mellan åren 1960 och 1975, 
som ett genomsnitt över hela tidsperioden. Till höger finns den förmodade sammansättningen för avfallet år 
2014. 

Avfallsfraktion Andel 

 

Avfallsfraktion Andel 

Papper 43,5% 

 

Papper 12,9% 

Trä 16,4% 

 

Trä 8,7% 

Textil 6,3% 

 

Textil 3,3% 

Plast 4,8% 

 

Plast 5,6% 

Gummi 0,5% 

 

Gummi 0,6% 

Metaller 7,5% 

 

Metaller 8,9% 

Glas 6,0% 

 

Glas 7,1% 

Inert avfall 4,5% 

 

Inert avfall 5,3% 

Finfraktion 10,6% 

 

Finfraktion 47,4% 

    

 
    

Trots att en del papper bedöms ha brutits ner är det fortfarande den dominerande fraktionen. 
Det är också en förhållandevis hög andel metall. I indata finns ingen finfraktion redovisad men 
det bedöms finnas jordlikande material i fraktionen trädgårdsavfall samt under övrigt. 
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2C. BCR1 

Metangasproduktion 

 
Figur 2. Illustration av BCR1:s metangasproduktion för de kommande 30 åren. Denna modell har använts för 
att beräkna den ackumulerade mängden metangas. 

Materialsammansättning 
 
Tabell 5. Resultat från plockanalyser på det avfall som gick till BCR1 (Lindsjö, u.å.). 

Fraktion Hushåll Industri 

Nedbrytbart 76,0% 50,0% 

Brännbart 18,0% 18,0% 

Inert 6,0% 11,0% 

Skrot - 6,0% 

Övrigt - 2,0% 

Finrest - 17,0% 

 
Tabell 6. Resultat från plockanalyser av avfall i Helsingborgsområdet genomförda i början 2000-talet (Meijer 
& Björnsson, 2004). 

Fraktion Hushåll Industri 

Papper 21,0% 25,0% 

Trä 6,0% 18,0% 

Textil 6,0% 6,0% 

Matavfall 44,0% 1,0% 

Inert avfall 6,0% 9,0% 

Plast, gummi 14,0% 18,0% 

Metall 3,0% 7,0% 

Elektronik - 0,5% 

Farligt avfall - 0,5% 

Finfraktion < 1,5 cm - 15,0% 

 
Tillsammans med ovanstående indata kunde en viktmässig materialfördelning för ingående 
avfall beräknas enligt den vänstra delen av Tabell 7 nedan. I högerdelen av Tabell 7 är massan 
för nedbrytningsbara fraktioner omräknad efter prognosticerad nedbrytning. 
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Tabell 7. Till vänster visas sammansättningen för avfallet som lades i BCR1 åren 2001-2002 och till höger 
presenteras den förmodade sammansättningen för avfallet år 2014. 

Avfallstyp Vikt (ton) Andel 

 
Avfallsfraktion Vikt (ton) Andel 

Hushållsavfall 78 900 58% 

 
Finfraktion < 15 mm 34 000 30,1% 

Industriavfall 56 700 42% 

 
Papper 21 900 19,4% 

Totalt 135 600 

  
Plast, gummi 21 500 19,0% 

    
Trä 12 000 10,6% 

Avfallsfraktion Vikt (ton) Andel 
 

Inert avfall 10 000 8,9% 

Papper 31 300 23,1% 

 
Textil 6 600 5,8% 

Matavfall 36 400 22,8% 

 
Metall 4 000 3,5% 

Plast, gummi 21 500 13,4% 
 

Matavfall 2 275 2,0% 

Trä 15 000 9,4% 

 
Elektronik 300 0,3% 

Finfraktion < 15 mm 8 500 5,3% 

 
Farligt avfall 300 0,3% 

Inert avfall 10 000 6,3% 

 
Totalt 112 875 

 Textil 8 300 5,2% 

    Metall 4 000 2,5% 

    Elektronik 300 0,2% 

    Farligt avfall 300 0,2% 

    Totalt 135 600 
     

2D. Rökille 

Materialsammansättning 
Genom att utgå från de deponerade mängderna och informationen kring gipsuttag och 
tillhörande återfyllning kunde en materialsammansättning för A-delen tas fram, vilken 
presenteras i tabellen nedan. 
 
Tabell 8. Materialsammansättning i A-delen på Rökilledeponin. 

Avfallsfraktion Vikt (kton) Andel 

Gips 1 860 59,3% 

DCR-slam 907 28,9% 

Alufluor 317 10,1% 

Restlera 50 1,6% 

Totalt 3 134 
  

Baserat på materialsammansättning och diskussioner med Olsson (2014) antas den 
genomsnittliga densiteten för avfallet på Rökille vara cirka 2 000 kg per fast kubikmeter (fm3). 
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Bilaga 3 – Fältstudie 
Under vecka 14 2014 var författarna nere på NSR i Helsingborg och utförde en fältstudie. Med 
hjälp av driftspersonal på anläggningen kunde försöken genomföras enligt planen. Denna bilaga 
ämnar ge en mer ingående bild av hur hela fältstudien gick till, samt sammanfatta de delresultat 
som sedan ligger till grund för resultaten som redovisas i rapporten. 

3A. Utgrävning 
I alla tre utgrävningarna användes en grävmaskin, modell CAT 323D, vilken var utrustad med 
grävskopa. Grävskopans storlek anpassades till materialet som skulle grävas, varför en större 
skopa på användes på Rökille och för täcklagret ovan BCR1 där materialet var mer lätthanterligt 
och homogent, medan en mindre skopa nyttjades på Lagringsytan. 
 
De olika skikten på deponierna skalades bort ett i taget, och lades i olika högar för att skilja 
materialen åt, då de behövdes vid återställande av marken när provtagning och dokumentation 
var utförd. Bilder togs under hela utgrävningarna för att illustrera och dokumentera 
provtagningen och de olika materialskikten i groparna. Materialproven togs direkt ur skopan 
eller från borren på passande djup, beroende på hur gropens sammansättning såg ut. Mätningar 
av totaldjup och olika skikts tjocklek skedde med hjälp av ett 10 m måttband när den aktuella 
gropen var färdiggrävd. När alla mätningar, provtagningar och övrig dokumentation var klar 
fylldes den aktuella gropen igen och marken återställdes. 
 
På Rökille och Lagringsytan grävdes tre olika provtagningsgropar på respektive deponi. I BCR1 
utfördes en borrning där provtagning skedde på olika djup i hålet för att kunna utvärdera 
eventuella skillnader höjdled, främst med avseende på nedbrytningen av organiskt material. 
Nedan redovisas mer specifik och ingående information om respektive utgrävning. 
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Rökille 1 
Utgrävningen skedde den 1 april 2014, mellan klockan 08.05 och 09.15, nära E6:an på 
positionen LAT 56.06543N, LONG 12.77951E. Se Figur 1 nedan. 
 

 
Figur1. Positionen för Rökille 1-gropen, nära E6:an. 

Till en början grävdes det översta jordlagret bort, vilket följdes av ett moränleraliknande 
material. Efter cirka 0,6 m tog ett gipssegment över och sträckte sig till djupet av 1,9 m. I detta 
material togs ett prov; Rökille 1: 1m. I nästa segment fanns i princip rent DCR-slam, av vilket två 

olika prov togs; Rökille 1: 2m: Slam och Rökille 1: 3m: DCR-slam, då slammet såg lite olika ut 
beroende på djupet. Anledningen till skillnaden på slammet kan bero på att slammet blandats 
med olika mycket gips. En överskådlig information visas i Tabell 1 nedan, medan bilderna i 
Figur 2-5 visar tillvägagångssättet vid utgrävningen. 
 

Tabell 21. Tvärsnitt med ungefärliga nivåer från Rökille 1-utgrävningen. 

Anteckning Djup (m) Beskrivning 

 
0,00 Gräsbevuxen mark 

 
- Jordlager 

 
0,15 

 

 
- Lermoränliknande material 

 
0,60 

 Prov: Rökille 1, 1m - Gips 

Prov: Rökille 1,  2m, Slam 1,90 
 Prov: Rökille 1,  3m, DCR-slam  - DCR-slam 

Slutdjup 5,90 
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Figur 2. Respektive materialskikt 
skalades av och placerades i olika högar 
inför återfyllnad av groparna. 

 

Figur 4. De olika skikten i Rökille 1- 
gropen. 

Figur 5. Illustration av utgrävningens 
närhet till E6:an. 

Figur 3. Provtagning av slam i Rökille 1-
gropen.  
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Rökille 2 
Utgrävningen skedde den 1 april 2014, mellan klockan 10.10 och 11.10, i norra delen av Rökille 
på positionen LAT 56.06837N, LONG 12.77475E. Se Figur 6 nedan. 
 

 
Figur 6. Positionen för Rökille 2-gropen, på norra delen av Rökille. 

Även i denna provtagning skalades det översta jordlagret bort men följdes i detta fall av ett 
sandlager innehållande en liten mängd sten av olika storlek, från fotbollsstorlek till 
halvkubiksblock. Efter ungefär 1,2 m övergick sandlagret till ett mycket homogent och till synes 
rent gipssegment, vilken i sin tur övergick till DCR-slam vid 3,3 m djup. DCR-slammet i denna 
provtagningsgrop verkade vara mer leraktigt än det vid Rökille 1- provtagningen, så detta 
DCR-slam skulle gissningsvis kunna vara rent slam, medan det i Rökille 1- provtagningsgropen 
innehöll en mix av DCR-slam och gips. Materialen låg åtskilda i tydliga skikt.  
 
I denna grop togs två prov; Rökille 2: 1m och Rökille 2: 5m: DCR- slam. En överskådlig 
information visas i Tabell 2 nedan, medan bilderna i Figur 7-11 visar tillvägagångssättet vid 
utgrävningen. 
 

Tabell 22. Tvärsnitt med ungefärliga nivåer från Rökille 2-utgrävningen. 

Anteckning Djup (m) Beskrivning 

 
0,00 Gräsbevuxen mark 

 
- Jordlager 

 
0,40 

 

 
- Sand 

 
1,20 

 Prov: Rökille 2: 1m - Gips 

 
3,25 

 Prov: Rökille 2: 5m: DCR-slam - DCR-slam 

Slutdjup 5,00 
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Figur 7. Varje materialsegment 
skrapades av och placerades i olika 
högar. 

Figur 11. Bilden visar de olika 
materiallagren i Rökille 2-gropen. 

Figur 10. Provtagning av DCR-slam i 
Rökille 2-gropen. 

Figur 8. Provtagning av gips från cirka 1,2 m djup i Rökille 2-
gropen. 

Figur 9. Bilden visar de olika materialhögarna som uppstod vid varje 
utgrävning på Rökille; jordlager, sand, gips och DCR-slam (bakom skopan). 
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Rökille 3 
Utgrävningen skedde den 1 april 2014, mellan klockan 11.15 och 12.15, i norra delen av Rökille 
på positionen LAT 56.06812N, LONG 12.77551E. Se Figur 12 nedan. 
 

 
Figur 12. Positionen för Rökille 3-gropen, i mitten av tippen på östra sidan. 

Även i denna provtagning skalades det översta jordlagret bort och följdes av ett sandlager, 
liknande materialet i Rökille 2-gropen men i princip utan steninnehåll. Efter ungefär 0,9 m 
övergick sandlagret till ett mycket homogent och till synes rent gipssegment som denna gång 
sträckte sig ner till 3,9 m djup innan slammet återigen dök upp. Grävningen denna gång nådde 
ner till 4,9 m, varav sista metern utgjordes av DCR-slam, till synes likadant slam som i Rökille 
2-gropen. Sandlagret i denna grop verkade lite fuktigare än i föregående gropar, men inte 
tillräckligt för att klassas som blött material. Denna gång togs ett gipsprov på 3 m djup, 
Rökille 3: 3m. En överskådlig information visas i Tabell 3 nedan, medan bilderna i Figur 13-14 
visar intressanta iakttagelser vid Rökille 3-gropen. 
 

Tabell 23. Tvärsnitt med ungefärliga nivåer från Rökille 3-utgrävningen. 

Anteckning Djup (m) Beskrivning 

 
0,00 Gräsbevuxen mark 

 
- Jordlager 

 
0,30 

 

 
- Sand 

 
0,90 

 Prov: Rökille 3: 3m - Gips 

 
3,90 

 

 
- DCR-slam 

Slutdjup 4,90 
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Sammanfattning Rökille 
Utifrån resultaten av mätningarna på utgrävningarna på Rökille antas det att de översta två 
skikten har en tjocklek på cirka 1 m, vilket kommer ligga till grund för beräkningarna av 
utgrävningen. Den information som inhämtats under dessa utgrävningar har även fastställt 
olämpligheten att gräva ut Rökille med en brantare lutning än 1:3 för att sedan återfylla med 
schaktmassor. Då DCR-slammet verkar vida utspritt och har näst intill obefintlig bärighet utan 
inblandning av gipssegment ter sig nämligen en större utgrävning svår att genomföra. Dock är 
dessa provtagningar väldigt få i jämförelse med Rökilles volym, varför fler utgrävningar krävs 
för att utvärdera detta ytterligare.  

Figur 13. Även i Rökille 3-gropen 
separerades de olika materiallagren. 

Figur 14. De olika segmenten i Rökille 3- 
gropen. 
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Lagringsytan 1 
Utgrävningen skedde den 1 april 2014, mellan klockan 13.30 och 14.00. Lagringsytan 1 var 
Lagringsytans västligaste provpunkt, på positionen LAT 56.07072N, LONG 12.76215E. Se Figur 
15 nedan. 

 
Figur 15. Positionen för provpunkten Lagringsytan 1, den västligaste provpunkten. 

Ytskiktet vid denna grop var ett gräsbevuxet jordskikt, vilket var blandat med stora stenar. Inom 
en meter började små mängder av plast, plaströr, träplankor och metall i form av en typisk 
extrasäng uppenbara sig. Material för vidare analys började tas från och med 1 m djup. 
Materialet började från detta djup, utöver jord och sten, att innehålla en blandning av bildäck 
och träavfall för att sedan övergå till allt mer hushållsavfall. Vid botten av gropen, på cirka 
5,2 meters djup, fanns mestadels hushållsavfall. Jorden som fanns blandat med hushållsavfallet 
vittnar troligen om tidigare täckningar av det deponerade materialet. I denna utgrävning 
hittades relativt välbevarade tidningar och bokföringspapper i botten av gropen ifrån januari 
och mars år 1987 (se Figur 16), vilket hjälpte till att tidsbestämma materialet. Materialet var inte 
helt torrt, men var snarare fuktigt än blött. Vatten började sippra in från sidorna vid 3 m djup då 
gropen var cirka 4,5 m djup, troligen härstammandes från dolda vattensamlingar i marken nära 
denna utgrävningsplats. En relativt svag odör kunde uppfattas i närheten av de uppgrävda 
sophögarna. 
 

Figur 16. Ett av fynden i Lagringsytan 1, 
som hjälpte till att tidsbestämma avfallet 
till 1987. 
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En överskådlig information visas i Tabell 4 nedan, medan bilderna i Figur 17-19 visar 
tillvägagångssättet vid utgrävningen. 

 

Tabell 24. Tvärsnitt med ungefärliga nivåer från Lagringsytan 1-utgrävningen. 

Anteckning Djup (m) Beskrivning 

 
0,00  Gräsbevuxen mark 

Inklusive stora stenar, plast, 
plaströr, metall och träplank 

 -  Jordlager 

Material för provtagning började tas 
ut 

1,00 
 

Inklusive bildäck och trä  -  Större andel avfall än jord 

 
1,50 

 

Halten hushållsavfall ökade 
successivt 

 -  Hushållsavfall 

Slutdjup 5,20 
 

 
  

Figur 17. Utgrävningen vid Lagringsytan 1. I bakgrunden syns även delar 
av Filbornaverket. 
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Figur 18. Lagringsytan 1-gropen, 
innehållande en större mängd 
schaktmassor, särskilt i översta delen. 

Figur 19. Det uppgrävda materialet från 
Lagringsytan 1 som gick till siktning och 
analys (den närmaste högen). 
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Lagringsytan 2 
Utgrävningen skedde den 1 april 2014, mellan klockan 14.20 och 14.40. Lagringsytan 2 var 
Lagringsytans mittersta provpunkt, på positionen LAT 56.07055N, LONG 12.76254E. Se 
Figur 20 nedan. 
 

 
Figur 20. Positionen för Lagringsytan 2-gropen, den mittersta provpunkten. 

Vid denna utgrävning hittades avfall redan inom 0,5 m, under ett tunt lager av täckmassor. 
Bildäck, plast, isolering, trä och tegel ingick i den ytliga jordfraktionen, varefter ett mer 
koncentrerat jordsegment fanns mellan 0,7-1,8 m. Från och med 1,8 m ner fanns det i princip 
bara hushållssopor, innehållande en mycket mindre andel jord jämfört med föregående grop 
(Lagringsytan 1). Även denna gång hittades tidningar och liknande som vittnade om tiden för 
deponering, detta material var dock från första kvartalet 1989 (se Figur 21). Soporna var 
välkonserverade, och relativt torra hela vägen ner till botten av gropen på 4,5 m. En svag odör 
kunde uppfattas i närheten av de uppgrävda sophögarna. 
 

  

Figur 21. Även här hittades tidningar 
som hjälpte till att tidsbestämma 
materialet, denna gång till år 1989. 
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En överskådlig information visas i Tabell 5 nedan, medan bilderna i Figur 22-25 visar 
tillvägagångssättet vid utgrävningen. 
 

Tabell 25. Tvärsnitt med ungefärliga nivåer från Lagringsytan 2-utgrävningen. 

Anteckning Djup (m) Beskrivning 

 
0,00  Gräsbevuxen mark 

Inklusive bildäck, plast, 
isolering, trä och tegel  

 -  Jordlager 

 
0,70 

 

Rena jordmassor  -  Jordlager 

Material för provtagning 
började tas ut 

1,80 
 

Hushållsavfallet började 
ganska abrupt, antagligen var 
jordlagret ovanför ett 
täcklager 

 -  Hushållsavfall 

Slutdjup 4,50 
 

 

  

Figur 22. Det översta lagret med schaktmassor 
togs först bort innan avfallet som skulle till 
analys grävdes upp. De olika materialen 
placerades i enskilda högar. 

Figur 23. Grävning pågår. På bilden syns 
även de olika materialhögarna; 
schaktmassor och avfall. 
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Figur 24. De olika materialsegmenten i 
Lagringsytan 2-gropen. 

Figur 25. Överst var det 1,8 m 
schaktmassor, där segmentet mellan 0,2-
0,7 m innehöll en del avfall. Efter drygt 
1,8 m fanns i princip bara hushållsavfall. 
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 Lagringsytan 3 
Utgrävningen skedde den 1 april 2014, mellan klockan 14.55 och 15.20. Lagringsytan 3 var 
Lagringsytans östligaste provpunkt, på positionen LAT 56.06988N, LONG 12.76377E. Se Figur 
26 nedan. 

 
Figur 26. Positionen för Lagringsytan 3, den östligaste av provpunkterna. 

I denna grop fanns ett tjockare jordlager, där även (gamla?) dränerings- och vattenrör, plast, 
bildäck, träplank, kablar, sten och sand fanns i en mindre mängd. Det översta jordlagret sträckte 
sig denna gång till ett djup på ca 1,9 m innan hushållsavfall återigen påträffades. Hushållsavfallet 
sträckte sig även denna gång till gropens botten, vilken stannade på 4,9 m. Materialet i denna 
grop var lite blötare än föregående gropar, då vatten började sippra in vid cirka 1 m djup. Dock 
varierade fuktgraden en hel del då materialet verkade torrare längre ner igen. Materialet kunde 
tidsbestämmas till 1989 (se Figur 27). En relativt svag odör kunde uppfattas i närheten av de 
uppgrävda sophögarna. 

Figur 27. En av de tidningar som 
fastställde deponeringstiden till år 1989. 
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En överskådlig information visas i Tabell 6 nedan, medan bilderna i Figur 28-30 visar 
tillvägagångssättet vid utgrävningen. 
 

Tabell 26. Tvärsnitt med ungefärliga nivåer från Lagringsytan 3-utgrävningen. 

Anteckning Djup (m) Beskrivning 

 
0,00 Gräsbevuxen mark 

Inklusive dränerings- och 
vattenrör, plast, bildäck, 
träplank, kablar, sten och sand i 
en mindre mängd 

 -  Jordlager 

Material för provtagning började 
tas ut 

1,90 
 

In princip rent hushållsavfall 
med varierande fuktgrad i denna 
grop 

 -  Hushållsavfall 

Slutdjup 4,90 
 

  
  

Figur 28. Denna provplats hade ett 
tjockare lager av schaktmassor. 
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Sammanfattning Lagringsytan 
Utifrån den information som erhållits från dessa utgrävningar har ett medelvärde på djupet för 
täckmaterialen bestämts till 1,5 m och att materialet de översta sex metrarna på ytan utgörs av 
avfall från slutet av 1980-talet, vilket inkluderas i beräkningarna i huvudrapporten. 

  

Figur 29. Utförandet av grävningen. 
Hushållsavfall påträffades efter 1,9 m. 

Figur 30. De olika materialhögarna från 
Lagerytan 3-gropen. Materialet i den 
närmsta högen gick till analys medan 
jordmaterialet i bakgrunden 
återdeponerades i gropen. 
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BCR1 
Provtagningen på BCR1 skedde den 1 april 2014, mellan klockan 16.40 och 17.40, i den centrala 
delen av deponin på positionen LAT 56.07389N, LONG 12.76880E. Se Figur 31 nedan. 
 

 
Figur 31. Positionen för BCR1-provtagningen. 

Under våren 2014 har schaktmassor från en intilliggande lagringsplats körts ut över BCR1 och 
enligt grävmaskinisten blev snittdjupet av schaktmassorna cirka 1,5 m. På den valda 
provtagningsplatsen var dock mäktigheten på dessa massor drygt 2 m, vilka var tvungna att 
elimineras för att komma ner till plastduken som innesluter BCR1. Figur 32 visar BCR1 och 
jordmassorna som ligger ovanpå. Då massorna var bortgrävda med hjälp av grävmaskinen 
kunde tätningsduken sprättas upp så ett hål på cirka 1 m2 bildades. Grävmaskinen utrustades 
sedan med en borr som var 60 cm i diameter. Borren byggdes samman av tre länkar där varje 
länk var 2 m lång och den nedersta länken utgjorde borrhuvudet. Utifrån dessa länkar kunde ett 
ungefärligt djup läsas av, varav detta utgjorde en måttstock för djupbestämning på borren. 
Proverna togs direkt från nedersta delen av borren, för att djupförhållandet skulle stämma så 
bra som möjligt. Proverna togs på djupen 0-2 m, 3 m, 4,5 m och 6 m (exklusive schaktmassor). 
 
De första två metrarna var relativt torra, medan materialet och jorden blev blötare på cirka 3 m 
djup, varefter det successivt blev torrare igen. På 6 m djup var materialet relativt torrt, liknande 
fukthalten som fanns på de första två metrarna. Via ett gasrör som låg en bit ifrån 
provtagningspunkten kunde det konstateras att det inte fanns några vattenmängder 10 m ner i 
BCR1. Materialet var till synes lika mycket nedbrutet på alla nivåerna, trots skillnader i 
vätskehalt, och verkade mestadels bestå av plast och jord. Ingen nämnvärd lukt noterades, 
möjligen uppstod en svag odör av svavelväten. 
 

  

Figur 32. Översiktsbild av BCR1. I förgrunden till vänster kan delar av 
plastduken ses. I övrigt är ytan i dagsläget täckt med schaktmassor. 
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En överskådlig information visas i Tabell 7 nedan, medan bilderna i Figur 33-38 visar 
intressanta iakttagelser och tillvägagångssättet vid utgrävningen. 

 

Tabell 27. Tvärsnitt med ungefärliga nivåer från BCR1-utgrävningen. 

Anteckning Djup (m) Beskrivning 

 
0,00 

 

 
 - Jordlager 

Cirka 1 m2 av tätningsduken 
skars upp. 

2,00 

 
BCR1-höjden började här 0,00 Tätningsduk 

 
 - Fuktigt material, ej blött 

Prov: BCR1, 0-2 m 2,00 
 

 
 - Fuktigare/blött material 

Prov: BCR1, 3 m 3,00 
 

 
- Fuktigare/blött material 

Prov: BCR1, 4,5 m 4,50 

   - Fuktigt material, ej blött 

Prov: BCR1, 6 m 
Slutdjup 

6,0 

  
  

Figur 33. Grävmaskinen utrustad med en 
6 m lång borr, på väg mot 
utgrävningspunkten. 

Figur 34. Borren på väg ner för att 
påbörja borrningen i hålet på 
plastduken. 
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Sammanfattning BCR1 
Utgrävningarna i BCR1 visar att beräkningarna måste inkludera de jordmassor som är utspridda 
över hela BCR1 med en tjocklek på i snitt 1,5 m. Kontrollen i de rör som är nedstuckna i BCR1 
vittnade om att det finns metangas i massorna samt att det inte finns vattensamlingar i området, 
åtminstone inte 10 m ner vid de kontrollpunkter som studerades. Vidare verkar nedbrytningen 
av organiskt material varit effektiv då provtagningsmaterialet till synes bestod av plast och jord. 
I och med att det endast utfördes en borrning för provtagning skulle det vara bra med ytterligare 
provtagningar för att verifiera de kemiska analysresultaten.  

Figur 37. Materialet samlades på borren, 
vilket gjorde det möjligt att ta prover 
från valda djup. 

Figur 35. Provborrningens utförande på 
cirka 4 m djup. 

Figur 36. Borren på väg ifrån hålet med 
provtagningsmaterial. 

Figur 38. Materialsammansättningen 
verkade mestadels vara plast och jord. 
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3B. Separation av materialet från Lagringsytan 
Separationen av avfallet som grävts upp på lagringsytan utfördes den 2 april 2014 med hjälp av 
en Doppstadt SM 518 PROFI samt två trummor med en hålstorlek på 40 mm respektive 20 mm. 
 
Avfallet från groparna på Lagringsytan lastades upp på dumprar med hjälp av en hjullastare, 
varefter dumprarna vägde varje lass på en fordonsvåg och taravikten för respektive fordon 
noterades. Avfallet samlades på en asfaltsbelagd yta där en sikt var förberedd och placerad nära 
en vägg för att minimera mängden förlorat material på grund av vinden. Siktningen utfördes 
genom att en hjullastare med skopa hällde materialet i en 40-millimeterssikt, varpå två 
storlekssorterade materialhögar bildades. Högen med det finkornigare materialet fick sedan 
genomgå ytterligare en siktning för att ta fram en renare jordfraktion samt en mellanstor 
fraktion, till synes innehållande en stor andel brännbart material och sten. Alla tre högar vägdes 
var för sig, det grova materialet via dumprar och fordonsvåg, medan de finare materialen 
(< 40 mm) vägdes med hjälp av skopan på hjullastaren. Det sorterades även ut en fraktion med 
järnhaltig metall med hjälp av en magnetrulle placerad på toppen av bandet för den finare 
fraktionen. Utformningen på sikten och de olika sikthögarna visas i Figur 39-43 nedan. 
 
Ett prov togs på blandhögen innan andra siktningen (0-40 mm) och därefter togs prover på de 
båda högarna av finmaterial; 0-20 mm samt 20-40 mm. Den grova fraktionen blandades i 
samband med vägning, varefter en hjullastare med skopa tog material från tre olika punkter och 
samlade cirka 800 kg i en container inför kommande plockanalys. I Tabell 8 nedan redovisas de 
vikter som framkom från vägningarna av materialet. 
 
Tabell 28. Vikterna innan och efter siktning (kg). 

 

Dumper 1 Dumper 2 

Taravikt  20 740 20 620 

Lass 1 30 440 32 220 

Lass 2 31 720 27 560 

Materialvikt 20 680 18 540 

Totalvikt osorterat 39 220 

 
  

Totalvikt jordfraktion 0- 20mm  10 070 
 

Totalvikt jordfraktion 20- 40mm  9 900 
 

Totalvikt grovfraktion > 40 mm 18 700 
 

Metallfraktion från magnetseparation vid siktning 105 
 

Totalvikt sorterat 38 775 
 

 
  

Svinn  445 
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Figur 39. Avfallet har transporterats till 
asfaltsytan där siktningen skedde. Bilden är 
tagen innan siktning. 

Figur 40. Fraktioner efter första siktningen 
(0-40 mm i förgrunden och över 40 mm i 
bakgrunden).  

Figur 41. Uppställningen för andra siktningsomgången, som genomfördes med en 20-millimeterstrumma. 
I toppen av det högra bandet (för finfraktionen < 20 mm) sitter det en magnet som samlar upp järnhaltigt 
material i den gröna containern. De två högarna kan också ses i närbild i Figur 42 och 43 nedan.   

Figur 42. Fraktionen 20-40 mm. Figur 43. Fraktionen 0-20 mm. 
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Sammanfattning Separation 
Vid iakttagelse av de olika separationshögarna verkar en fraktion på 0-20 mm vara lämplig som 
jordfraktion, medan de andra två fraktionerna (20-40 mm och > 40 mm) skulle kunna gå till 
vidarebehandling. 

3C. Plockanalys 
På avfallsfraktionen över 40 mm genomfördes en plockanalys. Analysen skedde med stöd av 
Sanita Vukicevic från Envir AB och i detta företags lokaler, som är placerade inom NSR:s område. 
Avfallet separerades i elva fraktioner: papper, plast, trä, gummi, övrigt brännbart (tyg, blöjor 
etc.), järnhaltig metall, aluminium, koppar, inert material (sten, tegel, glas etc.), farligt avfall och 
en finfraktion med jordlikande material. Avfallet sorterades ut för hand vid en arbetsstation 
anpassad för just plockanalyser med tillbörlig skyddsutrustning (se Figur 44 och 45 nedan). I 
huvudsak var det en visuell bedömning som avgjorde vilken fraktion respektive material skulle 
sorteras som; till hjälp fanns också en magnet för att avgöra om metallbitar var järnhaltiga eller 
ej samt en kniv och sekatör för att separera bitar sammanfogade av olika material. Om 
separation inte var möjlig var det uppskattad viktandel av respektive material som bestämde 
hur objektet skulle sorteras. När plockningen var klar vägdes respektive fraktion och eventuella 
felkällor studerades närmare; exempelvis hittades jämförelsevis stora metallbitar som gav ett 
stort utslag på den fraktionen. Totalt analyserades 317 kg avfall från fraktionen över 40 mm.  
 
Utöver den större fraktionen (> 40 mm) plockanalyserades också faktionen 20-40 mm. Här 
sorterades två stycken tiolitershinkar i fraktionerna plast, papper, trä, övrigt brännbart, inert 
material, aluminium och en finfraktion. Dessutom undersöktes också den fraktion som 
magneten sorterat ut från de två finfraktionerna (0-40 mm vid första siktningen och 0-20 mm 
vid andra siktningen). Detta material, som samlats upp i samma kärl, hälldes ut över 
arbetsbordet varvid en manuell separering med hjälp av magneter kunde genomföras. Detta gav 
en metallfraktion och en övrig fraktion med framförallt jord och inert material som följt med 
metallen ner från siktningsbandet.  
 
I Tabell 9-11 nedan visas det fullständiga slutresultatet av de tre utförda typerna av plockanalys. 
För att ta fram en materialsammansättning för avfallet som grävdes ur från Lagringsytan måste 
en del beräkningar genomföras, där uppgifter från invägningen av olika fraktioner kombineras 
med resultatet från plockanalysen. Den resulterande materialsammansättningen för det avfall 
som grävdes ur Lagringsytan visas i Tabell 12 nedan, varefter bilder på fraktionerna visas i 
Figur 46-57. 
 

 
 

  

Figur 44. Arbetsstationen och det avfall som 
undersöktes. Ungefär en tredjedel av containern 
analyserades.  

Figur 45. Skyddsutrustning i form av skärsäkra 
handskar, innerhandskar samt munskydd och 
friskluftsandningsmask med partikelfilter.  
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Tabell 29. Resultat av plockanalysen för fraktionen över 40 mm. Till vänster visas det fullständiga resultatet 
och till höger visas resultatet exklusive de stora objekten som vägdes separat. Se Figur 54-57 nedan för bild 
på dessa objekt.   

 
Med stora objekt Utan stora objekt 

Fraktion Totalvikt (kg) Andel (%) Totalvikt (kg) Andel (%) 

Plast 49,4 15,6% 49,4 20,9% 

Papper 71,6 22,6% 71,6 30,2% 

Trä 46,2 14,6% 34,5 14,6% 

Gummi 7,8 2,5% 0,2 0,1% 

Övrigt brännbart 27,6 8,7% 27,6 11,7% 

Järnhaltig metall 35,7 11,3% 10,5 4,4% 

Aluminium 1,3 0,4% 1,3 0,5% 

Koppar 0,2 0,06% 0,2 0,08% 

Inert material 59,2 18,7% 23,6 10,0% 

Farligt avfall 1,4 0,4% 1,4 0,6% 

Finfraktion 16,5 5,2% 16,5 7,0% 

Totalt 316,9   236,8 
  

Tabell 30. Resultat av plockanalysen för fraktionen 20-40 mm. 

Fraktion Vikt (kg) Andel (%) 

Plast 0,5 3,5% 

Papper 1,0 7,0% 

Trä 0,3 2,1% 

Övrigt brännbart 0,1 0,7% 

Aluminium 0,05 0,4% 

Inert material 2,6 18,2% 

Finfraktion 9,7 68,1% 

Totalt 14,25 
  

Tabell 31. Resultat av plockanalysen för det material som avskildes via magnet på siktningsbandet för 
finfraktionerna. 

Fraktion Vikt (kg) Andel (%) 

Järnhaltig metall 55,4 52,7% 

Finfraktion 49 46,6% 

Brännbart 0,7 0,7% 

Totalt 105,1 
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Tabell 32. Totala sammansättningen för avfallet som transporterades från lagringsytan. Här har Tabell 9-11 
ovan kombinerats för att få fram den en sammansättning av materialet för hela Lagringsytan. 

 
Med stora objekt Utan stora objekt 

Fraktion Andel (%)  Andel (%)  

Plast 8,4% 
 

11,0% 
 Papper 12,7% 

 
16,4% 

 Trä 7,6% 
 

7,6% 
 Gummi 1,2% 

 
0,0% 

 Övrigt brännbart 4,4% 
 

5,8% 
 Järnhaltig metall 5,6% 

 
2,3% 

 Aluminium 0,3% 
 

0,4% 
 Koppar 0,03% 

 
0,04% 

 Inert material 13,7% 
 

9,5% 
 Farligt avfall 0,2% 

 
0,3% 

 Finfraktion 46,0%   46,8%   

 
Då det skrymmande materialet hade en omfattande påverkan på sammansättningen, antogs 
endast vissa procentuella andelar av detta material ingå i den slutliga sammansättningen. De 
halter som ansågs rimliga att ta med utifrån iakttagelser under utgrävning, separationsprocess 
och plockanalys var följande; 

 50 % av metall 
 75 % av trä 
 75 % av inert material (stenar, tegel och dylikt) 
 75 % av gummi (bildäck) 

Den fastställda slutliga sammansättningen, efter att ovan nämnd procentuell halt av det 
skrymmande materialet inkluderats i resultatet för plockanalys utan skrymmande material, 
presenteras i tabellen nedan. Detta resultat har kombinerats med kartläggningens resultat i 
huvudrapporten för att få fram en sammansättning för hela Lagringsytan. 
 
Tabell 33. Slutresultatet av plockanalysen för avfallet från Lagringsytan, där andelarna för respektive 
skrymmande material inkluderats. 

Fraktion Andel (%) 

Plast 9,1% 

Papper  13,7% 

Trä 7,7% 

Gummi 1,0% 

Övrigt brännbart 4,8% 

Järnhaltig metall 4,0% 

Aluminium 0,3% 

Koppar 0,03% 

Inert material 13,0% 

Farligt avfall 0,2% 

Finfraktion 46,2% 

 

Baserat slutliga materialsammansättningen för Lagringytan och diskussioner med Olsson (2014) 
antas den genomsnittliga densiteten för avfallet på Lagringsytan vara cirka 800 kg per fast 
kubikmeter (fm3).   
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Figur 46. Bilden illustrerar en avfallshög 
innan plockanalys. Kniven i mitten ligger 
med som jämförelseobjekt. 

Figur 47. Plastfraktion. Plasten var av väldigt 
varierande kvalité och renhet. Mestadelen 
hade tappat mycket av sin styrka och var 
väldigt jordig. 

Figur 48. Pappersfraktion. I allmänhet fanns 
det papper i många olika stadier av 
nedbrytning, från jordliknande fuktiga bitar 
till närmast opåverkade, och fullt läsbara, 
tidningar. 

Figur 49. Järnhaltig metall. Metallen var 
rostangripen i varierande grad och ofta 
kontaminerad med jord av olika slag. Bilden 
är från handplockningen av fraktionen > 40 
mm. I den fina metallfraktionen < 40 mm 
fanns mycket kapsyler, spik, skruvar och 
dylikt.  
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Figur 50. Aluminium. En blandning av 
läskburkar, aluminiumfolie och dylikt. Även 
här var det stor skillnad i kvalité och renhet.  

Figur 51. Den enda biten koppar som 
hittades. Vikten var cirka 200 g och som 
synes har en del ärg bildats på ytan. 

Figur 52. Fraktionen 20-40 mm. Totalt 
analyserades cirka 14 kg av denna fraktion. 

Figur 53. Den fina metallfraktionen som 
skiljdes av med magnet under de två 
siktningsomgångarna. Fraktionen bestod av 
mycket kapsyler, spikar, muttrar och andra 
mindre föremål. Nere till vänster syns även 
det magnetverktyg som användes för att 
skilja den järnhaltiga metallen från övrigt 
material. 
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Figur 55. Majoriteten av gummifraktionen 
bestod av ett bildäck (7,6 kg). 

Figur 56. Två stora träföremål, en trädrot 
och ett avgrenat träd, med totalvikt på 11,7 
kg.  

Figur 57. Inert material av större storlek. 
Tegelstenar, stenar och dylikt med en 
totalvikt på 35,6 kg. 

Figur 54. De två tyngsta järnhaltiga 
metallföremålen var en maskinplåt (19,8 kg) 
och delar av ett avgassystem (5,4 kg). 
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Sammanfattning Plockanalys 
Plockanalysen har gett en bra bild över materialsammansättningen för det aktuella lagret av 
sopor på Lagringsytan. De olika materialen har visat olika grad av påverkan efter tiden under 
mark men gemensamt för avfallet är att det är relativt torrt. Analysen har också visat att avfallet 
är inhomogent med ett flertal skrymmande objekt. Utifrån iakttagelser har en viss andel av de 
stora objekten vägts in i resultatet för plockanalysen, vilket gav den slutliga 
materialsammansättningen för Lagringsytan. Detta slutresultat kombinerades sedan med 
bakgrundsstudiens resultat i rapporten. 

3D. Kemisk analys 
För att få en mer fullständig bild av materialet som grävts ut ifrån de olika deponierna gjordes 
ett antal olika kemiska analyser. De analyser som skedde i NSR:s egen regi var Total Solids (TS) 
även kallad torrsubstanshalt, Volatile Solids (VS) även kallad glödförlust samt metangaspotential. 
TS är ett mått på de kvarvarande materialen som återstår då provet avdunstat allt vatten efter 
cirka 20 timmars torktid i 105C. VS är måttet som används för att bestämma hur mycket av det 
fasta materialet (TS) som utgörs av organiskt material, eftersom det organiska materialet 
brinner upp då det behandlas i 550C. Ett högt VS-värde medför i regel ett bra substrat för 
biogasframställning då det är de organiska beståndsdelarna som bryts ner vid bildandet av 
metan. Dock är varken plast eller trä anaerobt nedbrytbart trots sitt organiska innehåll. 
 
Utöver de prover som var möjliga att utföra på NSR skickades även ett större antal prover till 
analys på Eurofins Environment Testing Sweden AB. Där utnyttjades analyserna som 
inkluderades i deras energipaket för bränsleproverna medan jordproverna analyserades med 
avseende på bland annat TS, TOC, fosfor, totalkväve och svavel i en totalhaltsanalys. Gips 
analyserades med avseende på TS, svavel, fosfor, fluor och aluminium, även detta i en form av 
totalhaltsanalys.  
 
BCR1-proverna som analyserades på NSR förbereddes på Envirs avfallslabb inne på NSR:s 
område. Först vägdes de hinkar som användes för förvaring av de siktade proverna, varefter 
materialet från en provtagning siktades med hjälp av en 16 millimeterssikt.  När allt material i 
provet var siktat vägdes de olika fraktionerna var för sig och förvaringshinkarnas vikt 
subtraherades bort. Då dessa prover skulle skickas på både intern och extern analys så 
fördelades materialet upp i olika förvaringskärl; 2 x 1 L finfraktion och 1 x 5 L grovfraktion till 
extern analys, samt 1 x 5 L till intern analys. Detta utfördes för tre av de prover som borrats upp 
i BCR1, närmare bestämt proverna från 0-2 m, 4,5 m och 6 m djup. Provet från 3 m djup var för 
blött för att kunna genomgå siktningen och uteslöts av denna anledning. Det material som blev 
över efter provindelningen frystes in och placerades i en frysbox på biogaslabbet. I Tabell 13 
nedan följer vikterna för respektive provfraktion, där även andelarna för respektive fraktion 
anges. 
 
Tabell 34. Resultatet av BCR1-proverna efter siktning i en 16-millimeterssikt. 

Prov Fraktion Hink 
Hink + 
prov 

Prov Andel 

0-2 m 
Fin 1,300 5,650 4,350 61% 

Grov 1,300 4,045 2,745 39% 

4,5 m 
Fin 1,295 4,845 3,550 54% 

Grov 1,300 4,385 3,085 46% 

6 m 
Fin 0,930 5,550 4,620 61% 

Grov 1,300 4,205 2,905 39% 
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Inne på NSR:s biogaslabb iordningställdes proverna för metangaspotentialanalys. Denna analys 
byggde på tripletter av respektive prov, samt ett kontrollprov och ett prov där cellulosa tillsattes 
som substrat för att kunna jämföra proverna med referensvärden. Substratmängden beräknades 
till cirka 40 % utifrån tidigare TS- och VS-analyser för BCR1 (Bohn, 2014). För att få en bra mix 
av ymp och substrat ska mängden VS i substratet vara ungefär hälften av VS för ympen, vilket 
också beaktades vid beräkningarna av mängden substrat som skulle tillsättas. Beräkningarna 
sammanfattas i Tabell 14 nedan. 
 
Tabell 35. Beräkning av VS för respektive prov. Mängden VS för ympen beräknades också för att kunna 
beräkna substratmängd. 

Prov TS VS av TS VS totalt 

0-2 m 40% 40% 16% 

4,5 m 40% 40% 16% 

6 m 50% 40% 20% 

        

Ymp 4,424 g 67% 2,96 g 

 
Nedan presenteras de beräkningar som använts för att få fram mängden substrat, alltså hur 
mycket prov, som skulle tillsättas. Då jordproverna innehåller organiskt material utgör de 
substrat för bakterierna i ympen. För den kontroll som användes som referens användes 
cellulosa som substrat, vilket har en VStotalt-halt på 95 %. 
 

                         
           

      
      

                              
           

      
         

                   
           

      
        

 
Analyssystemet som nyttjades för att undersöka metangaspotentialen heter Automatic Methane 
Potential Test System II (AMPTS2). Först fylldes en 500 millilitersflaska med 300 g ymp, vilken 
var tagen ifrån NSR:s biogasanläggning tidigare i veckan. Därefter tillsattes substrat till alla 
flaskor utom kontrollen, varpå flaskorna fylldes upp till 400 ml med vanligt kranvatten. 
Flaskorna tillslöts med en gummipropp utrustad med uttag för gas samt en omrörare. Detta 
kopplades sedan in på systemet, där slangen med den producerade gasen gick via en 3-molarig 
natriumkloridlösning för inbindning av koldioxid. Den gas som sedan gick vidare till mätpunkten 
var endast metangas, vilket gjorde att metangasbildningen kunde beräknas i sista steget av 
systemet. Maskinen var kopplad till NSR:s datorer, så produktionen kunde följas i ett diagram i 
den tillhörande programvaran på datorn. I Figur 58 nedan visas uppställningen av utrustningen 
för metangaspotentialmätningen.  



 
 

104 

 
Figur 58. Metangaspotentialmätning för proverna i BCR1. 

Resultaten ifrån dessa mätningar redogörs i Figur 59 nedan. Dessa tyder på att det inte finns 
några nämnvärda mängder rötbart material i substraten från BCR1, möjligen en svag ökning av 
anaerobt nedbrytbar material i provet från 0-2 m. 
 

 
Figur 59. Diagrammet visar metangasproduktionen för BCR1 samt kontrollprov. Resultatet tyder på att det 
inte finns något organiskt material kvar i BCR1 som kan brytas ner på anaerob väg. 

I samband med metangasanalysen genomförandes även analyser av vätske- och organhalt 
utifrån TS- och VS. Denna analys påbörjades genom att proverna mättes upp och vikterna 
antecknades i ett protokoll. Ett större TS-prov gjordes i en aluminiumform tillsammans med två 
mindre prov. De två mindre proven mättes upp i deglar då de även skulle analyseras med 
avseende på VS-halt. Detta gjordes för alla tre BCR1-prover och det resterande provmaterialet 
av ställdes in i kyl. Vidare vägdes även ympen och cellulosan upp i degelprovsdubletter, då man 
vill ha kända värden på dessa vid analys av metangasproverna senare. Proverna torkades i ugn 

på 105C till nästkommande dag (20 timmar), varefter proverna vägdes och vikterna 
antecknades. Degelproverna placerades sedan i förbränningsugnen och värmdes i 550C i 2 
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timmar, innan deglarna vägdes igen. Vikterna antecknades, varefter TS- och VS- halterna kunde 
beräknas, vilka redovisas i Tabell 14 nedan. 
 
Tabell 36. Resultat av TS- och VS- halterna. 

Prov TS VS Medel TS 
Medel VS 

(% av total) 
Medel VS 
(% av TS) 

Organisk halt 
(TS utan VS) 

Ymp 1 0,043 0,028 
4,3% 2,8% 65,6% 

 Ymp 2 0,043 0,028 

 Cellulosa 1 0,961 0,960 
96,0% 96,1% 100,0% 

 Cellulosa 2 0,960 0,961   

BCR1 0-2 m F 0,521 - 52,1% - 
 

 BCR1 0-2 m 1 0,491 0,186 
48,2% 18,8% 39,0% 

 BCR1 0-2 m 2 0,473 0,190 

 BCR1 4,5 m F 0,448 - 44,8% -   

 BCR1 4,5 m 1 0,425 0,189 
43,2% 18,5% 42,7% 

 BCR1 4,5 m 2 0,439 0,180 

 BCR1 6 m F 0,432 - 43,2% -   

 BCR1 6 m 1 0,440 0,219 
43,1% 23,8% 55,2% 

 BCR1 6 m 2 0,421 0,257   

Medelvärde BCR1 0,454 0,204 45,8% 20,4% 45,6% 24,9% 

 
 Beträffande de externa kemiska analysernas resultat har många prover förhöjda värden vid 
jämförelse med valda riktvärden. Exempelvis är fukthalten och askhalten relativt höga vilket fått 
till följd att värmevärdet är lågt. Detta presenteras i Tabell 15-17 nedan där de mest relevanta 
värdena för respektive deponi sammanställts, vilka utgör en del av grunden för beräkningar och 
antaganden i rapporten. De brännbara fraktionerna har jämförts med Filbornaverkets krav på 
förbränningsmaterial (Rönnols, 2014) medan jordfraktionerna har jämförts med 
Naturvårdsverkets (2010b) riktvärden för konstruktionsmaterial ovan tätskiktet. För material 
som nyttjas under tätningsskiktet gäller att materialet klarar samma krav som avfallet som ska 
täckas, exempelvis <10% organiskt innehåll. (Naturvårdsverket 2010b) 
  



Tabell 37. Resultaten för Lagringsytans kemiska analyser. De röda markeringarna påvisar de faktorer i materialets nuvarande sammansättning som inte klarar de 
gällande riktvärdena. 

Provresultat 
Lagringsytan 

Riktvärden 
Filborna, L1-3, 

20-40 mm 

L1-3, 0-
20mm,  
prov 1 

L1-3, 0-
20mm,  
prov 2 

Filborna, L1-3, 
>40 mm, prov 

1 

Filborna, L1-3, 
>40 mm, prov 

2 

Filborna, L1-3, 
bränslefraktion, 

prov 1 

Filborna, L1-3, 
bränslefraktion, 

prov 2 

Summa 
Lagringsytan 

Fukthalt (%) 10 – 45 %* 
30,70    43,80 44,20 48,00 46,10 45,5 

Askhalt (%) - 75,50    32,50 34,60 32,80 30,70 32,6 

Askhalt lev.tillstånd (%) 10-30 %
* 

52,30    18,20 19,30 17,00 16,50 17,8 

Effektivt värmevärde  
lev.tilltånd (MJ/kg) 

8,5 – 15
* 

2,888    8,127 8,659 7,437 7,609 7,96 

Effektivt värmevärde  
torrt prov (MJ/kg) 

- 5,183    16,259 17,341 16,429 16,084 16,5 

Torrsubstans (%)     73,7 75,4 
    

74,6 

Arsenik (mg/kg TS) 10,0# 
  7,20 7,20 

    

7,20 

Bly (mg/kg TS) 200,0#   57,0 70,0 
    

63,50 

Kadmium (mg/kg TS) 1,5#   0,97 2,10 
    

1,54 

Koppar (mg/kg TS) 80,0#   50,0 77,0 
    

63,50 

Krom, total (mg/kg TS) 80,0#   24,0 23,0 
    

23,5 

Kvicksilver (mg/kg TS) 1,8#   1,20 0,44 
    

0,82 

Nickel (mg/kg TS) 70,0#   14,0 27,0 
    

20,5 

Zink (mg/kg TS) 250,0#   480 540         510 
*Specificerade intervall som Filbornapannan kan hantera (Rönnols, 2014) 
#Riktvärden som ej får överskridas för material som nyttjas i sluttäckning (NVV, 2010b) 
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Tabell 18. Resultaten för BCR1:s kemiska analyser. De röda markeringarna påvisar de faktorer i materialets nuvarande sammansättning som inte klarar de gällande 
riktvärdena. 

Provresultat BCR1 Riktvärden 
BCR1 <16 

mm, 
0-2 m (3 m) 

BCR1 <16 
mm, 4,5 m 

BCR1 <16 
mm, 6 m 

BCR1 >16 
mm, 0-2 m 

BCR1 >16 
mm, 4,5 m 

BCR1 >16 
mm, 6 m 

Summa 
BCR1 

Fukthalt (%) 10 - 45 %* 

   
48,0 59,1 58,1 55,1 

Askhalt (%) - 

   
57,6 43,9 23,9 41,8 

Askhalt lev.tillstånd  (%) 10-30 %
* 

   
29,9 17,9 10,0 19,3 

Effektivt värmevärde  
lev.tilltånd (MJ/kg) 

8,5 – 15* 

   
3,272 3,932 6,425 4,54 

Effektivt värmevärde  
torrt prov (MJ/kg) 

- 

   
8,424 12,946 18,516 13,3 

Torrsubstans (%)   51,4 42,3 47,3 
   

47,0 

Arsenik (mg/kg TS) 10,0# 
10,0 13,0 19,0 

   
14,0 

Bly (mg/kg TS) 200,0# 130 180 270 
   

193 

Kadmium (mg/kg TS) 1,5# 1,2 0,8 0,9 
   

0,9 

Koppar (mg/kg TS) 80,0# 720 670 260 
   

550 

Krom, total (mg/kg TS) 80,0# 84,0 69,0 52,0 
   

68,3 

Kvicksilver (mg/kg TS) 1,8# 1,3 2,0 0,3 
   

1,2 

Nickel (mg/kg TS) 70,0# 71,0 42,0 45,0 
   

52,7 

Zink (mg/kg TS) 250,0# 1 100 890 1 200       1 063 
*Specificerade intervall som Filbornapannan kan hantera (Rönnols, 2014) 
#Riktvärden som ej får överskridas för material som nyttjas i sluttäckning (NVV, 2010b) 
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Tabell 38. Resultaten för Rökilles kemiska analyser. 

Provresultat Rökille R1, gips R2, gips R2, DCR-slam 

Torrsubstans (%) 66,5 66,5 48,3 

Aluminium (mg/kg TS) 1 300 4 200 20 000 

Arsenik (mg/kg TS) 18 21 29 

Bly (mg/kg TS) 1,4 1,5 5,6 

Fluor (mg/kg TS) 150 500 710 

Fosfor 2 100 12 000 64 000 

Kadmium (mg/kg TS) <0,20 <0,20 1,8 

Koppar (mg/kg TS) 19 26 37 

Krom, total (mg/kg TS) <0,68 1,7 330 

Kvicksilver (mg/kg TS) 0,71 2,4 1,9 

Nickel (mg/kg TS) <0,68 <0,68 32 

Svavel (mg/kg TS) 65 000 55 000 35 000 

Zink (mg/kg) 13 28 83 

 

Sammanfattning Kemisk analys 
De interna resultat visar på att den organiska halten i BCR1 är relativt hög, omkring 25 % av den 
totala massan, samtidigt som den inte är organiskt nedbrytbar i någon större omfattning. 
Analysresultaten påvisar också att fukthalten är av betydande värde för att kunna använda den 
brännbara fraktionen som bränsle. Vidare visar de externa proverna på förhöjda halter av 
tungmetaller, vilket medför att jordfraktionen inte kan användas ovan tätskiktet. Dock kan 
jordfraktionen och det inerta materialet nyttjas under tätskiktet, så länge koncentration av 
oönskade ämnen understiger de godkända halter som finns för den deponin som ska sluttäckas.  
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Bilaga 4 – Scenarier 
I denna bilaga redovisas de indata som använts i scenarierna tillsammans med källan för 
respektive värde, vilket redovisas i Tabell 1-3. 
 
I Figur och visas Lagringsytans respektive Rökilles utgrävning i tvärsnitt. Bilderna illustrerar att 
utgrävningen sker 4 m ner under markytan i fallet för Lagringsytan medan det i Rökillefallet 
grävs ut material ner till 1 m under markytan
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Tabell 1. Belopp kopplade till Lagringsytan för respektive process. I de fall flera källor anges för ett värde har en beräkning skett utifrån värden som 
erhållits från de redovisade källorna. 

Lagringsytan Ekonomi Miljö 

Process Värde Enhet Källa Värde Enhet Källa 

LFM             

Utgrävning 10 SEK/ton Johansson (2014) 4,9E-04 (ton CO₂-eq)/ton Frändegård (2013b) 

Hantering av material (hjullastare eller dyl.) 10 SEK/ton Johansson (2014) 7,2E-04 (ton CO₂-eq)/ton Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 

Transport av material (inom 1 km) 35 SEK/ton Johansson (2014) 1,5E-03 (ton CO₂-eq)/ton Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 

Siktning 100 mm (inkl. vindsikt) 30 SEK/ton Johansson (2014) + Sand (2014) 1,4E-03 (ton CO₂-eq)/ton Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 

Handplock 30 SEK/ton 
Sand (2014) + 2 personer à 300 kr  
inkl. sociala avgifter 

- 
(ton CO₂-eq)/ton 

- 

Separationsanläggning inkl. vindsikt & hantering 200 SEK/ton Sand (2014), Frändegård (2013b)
13

 1,4E-04 (ton CO₂-eq)/ton Sand (2014) 

Återfyllnad av material 40,2 SEK/m
2
 

Johansson (2014) + 
1,2 ton/m3 + 3,45 m djup 

7,5E-03 (ton CO₂-eq)/m
2
 

Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 
(Hantering+ transport av material) 

Återställande av mark (internt material) 90 SEK/m
2
 Griab (2014a) 2,2E-03 

(ton CO₂-eq)/m
2
 Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 

(Hantering+ transport av material) 

Sluttäckning 240 SEK/m
2
 Rönnols (2014) 5,5E-03 

(ton CO₂-eq)/m
2
 Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 

(Hantering+ transport av material) 

Återanvändning sluttäckningsmaterial 0 SEK/m
2
 Rönnols (2014) 0 (ton CO₂-eq)/m

2
 Rönnols (2014) 

Vidareförädling järnhaltig metall -9 80 SEK/ton Olsson (2014) 3,2E-02 (ton CO₂-eq)/ton Frändegård (2013b) 

Vidareförädling icke-järnhaltig metall -10 000 SEK/ton Olsson (2014) 3,2E-02 (ton CO₂-eq)/ton Frändegård (2013b) 

Energiåtervinning 500 SEK/ton Olsson (2014) 3,4E-05 (ton CO₂-eq)/MJ Egen kalkyl 

Lakvattenhantering 84 420 SEK/år Griab (2013) + Rönnols (2014) - - - 

Deponigas 0 SEK/år Nilsson (2014) - - - 

Arrendeavgift -9,86 SEK/(m
2
*år) 

Lovén (2014) + 15 kr intäkt, 5,14 kr 
avgift 

- - - 

Jungfruliga järnhaltiga metaller  - - - -1,41 (ton CO₂-eq)/ton EcoInvent (2014) 

Jungfruliga icke- järnhaltiga metaller  - - - -9,40 (ton CO₂-eq)/ton EcoInvent (2014) 

Undviken energitillförsel - - -  - X (ton CO₂-eq)/MJ Öresundskraft (2014b) 

              

Referensfall             

Metanutsläpp - - - 7 376,4 (ton CO₂-eq)/30 år Rönnols (2014) 

Sluttäckning 2 40 SEK/m
2
 Rönnols (2014) 5,5E-03 (ton CO₂-eq)/m

2
 

Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 
(Hantering + transport av material) 

Lakvattenhantering 84 420 SEK/år Rönnols (2014) + Griab (2013) - - - 

Arrendeavgift 5,14 SEK/(m
2
*år) Lovén (2014) - - - 

 

                                                             
13 I detta fall bekräftar båda källorna samma värde. 
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Tabell 2. Belopp kopplade till BCR1 för respektive process. I de fall flera källor anges för ett värde har en beräkning skett utifrån värden som erhållits från 
de redovisade källorna. 

BCR1 Ekonomi Miljö 

Process Värde Enhet Källa Värde Enhet Källa 

LFM             

Utgrävning 10 SEK/ton Johansson (2014) 4,86E-04 (ton CO₂eq)/ton Frändegård (2013b) 

Omlastning av material (hjullastare eller dyl.) 10 SEK/ton Johansson (2014) 7,20E-04 (ton CO₂eq)/ton Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 

Transport (inom 1km) 35 SEK/ton Johansson (2014) 1,51E-03 (ton CO₂eq)/ton Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 

Separationsanläggning inkl vindsikt & hantering 200 SEK/ton Sand (2014), Frändegård (2013b)
14

 1,38E-04 (ton CO₂eq)/ton Sand (2014) 

Stabilisering + kompostering 350 SEK/ton Rönnols (2014) 0,00E+00 (ton CO₂eq)/ton Rönnols (2014) 

Återanvändning sluttäckningsmaterial 0 SEK/m
2
 Rönnols (2014) 0,0E+00 (ton CO₂eq)/ton Rönnols (2014) 

Vidareförädling järnhaltig metall -980 SEK/ton Olsson (2014) 3,18E-02 (ton CO₂eq)/ton Frändegård (2013b) 

Vidareförädling icke-järnhaltig metall -10 000 SEK/ton Olsson (2014) 3,17E-02 (ton CO₂eq)/ton Frändegård (2013b) 

Energiåtervinning 500 SEK/ton Olsson (2014) 9,85E-05 (ton CO₂eq)/MJ Egen kalkyl 

Lakvattenhantering 25 440 SEK/år Griab (2013) + Rönnols (2014) - - - 

Arrendeavgift 15 SEK/(m
2
*år) Lovén (2014) - - - 

Ny deponiyta -800 SEK/m
2
 Rönnols (2014) ? - - 

Jungfruliga järnhaltiga metaller  -  - - -1,41E+00 (ton CO₂eq)/ton EcoInvent (2014) 

Jungfruliga icke- järnhaltiga metaller  -  - - -9,40E+00 (ton CO₂eq)/ton EcoInvent (2014) 

Undviken energitillförsel        - X (ton CO₂eq)/MJ Öresundskraft (2014b) 

              

Referensfall             

Metanutsläpp - - - 31902,6 (ton CO₂eq)/30 år Rönnols (2014) 

Sluttäckning 240 SEK/m
2
 Rönnols (2014) 5,52E-03 (ton CO₂eq)/ton 

Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 
(Hantering+ transport av material) 

Lakvattenhantering 25 440 SEK/år Griab (2013) + Rönnols (2014) - - - 

Deponigas 0 SEK/år Nilsson (2014) - - - 

Arrendeavgift 15 SEK/(m
2
*år) Lovén (2014) -  - - 

Deponiskatt 435 SEK/ton Naturvårdsverket (2013) -  -   

 

  

                                                             
14 I detta fall bekräftar båda källorna samma värde. 
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Tabell 339. Belopp kopplade till Rökille för respektive process. I de fall flera källor anges för ett värde har en beräkning skett utifrån värden som erhållits 
från de redovisade källorna. 

Rökille Ekonomi Miljö 

Process Värde Enhet Källa Värde Enhet Källa 

LFM             

Utgrävning 10 SEK/ton Johansson (2014) 4,86E-04 (ton CO₂-eq)/ton Frändegård (2013b) 

Hantering av material (hjullastare eller dyl.) 10 SEK/ton Johansson (2014) 7,20E-04 (ton CO₂-eq)/ton Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 

Transport (inom 1km) 35 SEK/ton Johansson (2014) 1,51E-03 (ton CO₂-eq)/ton Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 

Återdeponering av material 10 SEK/ton Johansson (2014) 7,20E-04 (ton CO₂-eq)/ton 
Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 
(Hantering av material) 

Återfyllnad av material 12 SEK/m
2
 

Johansson (2014) + 1,2 ton/m3 +1,0 
m djup 

7,20E-04 (ton CO₂-eq)/m
2
 

Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 
(Hantering av material) 

Sluttäckning 240 SEK/m
2
 Rönnols (2014) 5,5E-03 (ton CO₂-eq)/m

2
 

Olsson (2014) + Frändegård (2013b) 
(Hantering+ transport av material) 

Lakvattenhantering 866550 SEK/år Griab (2013) + Rönnols (2014) - - - 

Arrendeavgift 15 SEK/(m
2
*år) Lovén (2014) - - - 

Jungfruligt gips - - - -2,48E-02 (ton CO₂-eq)/ton EcoInvent (2014) 

              

Referensfall             

Lakvattenhantering 866550 SEK/år Griab (2013) + Rönnols (2014) - - - 

Arrendeavgift 15 SEK/(m
2
*år) Lovén (2014) - - - 
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Figur 1. Lagringsytans utgrävning i tvärsnitt, sett söderifrån. 

 

 
Figur 2. Rökilles utgrävning i tvärsnitt, sett söderifrån. 

 


