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FÖRORD 

Under de senaste 15 åren har SGI alltmer fokuserat på frågeställningar 
som behandlar miljögeotekniska problem. Icke minst har deponerings
frågor utretts. 1986 färdigställdes "Deponeringshandboken" eller 
egentligen "Deponering av avfall från kol- och torveldning", SGI 
Rapport 28. Allteftersom problemen med förorenad jord och grundvatten 
belysts har betydelsen av en deponis vattenbalans blivit central. Sam
hällets mål med avfallsupplaget är att genom en koncentration och 
avskärmning av avfallet undvika att människa och miljö kommer till 
skada. SGI ansåg det viktigt att sammanställa kunskapen inom området 
för att på så sätt kunna göra ett avstamp mot framtida forskningsin
satser. Arbetet har bekostats av SGI. 

Linköping 1990-11-01 

Sten Kullberg Per Lindmark 
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1. INLEDNING 

Avfall som deponeras kommer förr eller senare att ge upphov till ett 
lakvatten. Mängden bildat lakvatten beror på klimatet, avfallets sam
mansättning, tät- och täckskiktegenskaper samt övriga ingenjörsmässiga 
åtgärder vid upplaget. Lakvattnets kvalitet beror i huvudsak på avfal
lets sammansättning och till viss del på klimat och åtgärder vid upp
laget. 

För miljöbedömningar och för dimensionering av ledningar, reningsan
läggningar och utjämningsbassänger är det av största vikt att känna 
till hur stora lakvattenmängder som produceras under en viss tid. 
Tidsperspektivet för reningsanläggningar (och gasanläggningar) är kort 
medan perspektivet vid miljöbedömningar är betydligt längre. 

Genom att ställa upp en vattenbalans över ett upplag kan mängden lak
vatten beräknas. Vattenbalansmetoden innebär att en budget över inkom
mande, utgående och upplagrat vatten görs. Budgeten kan göras för 
vilket område som helst oavsett storlek. Det enda kravet är att den 
totala mängden vatten är konstant inom varje område (mellan områdena 
skiljer sig mängden naturligtvis). Principen för en vattenbalans kan 
skrivas: 

Inkommande+ Producerat= Utgående + Magasinsförändring 

När mer vatten avgår från magasinet än som tillförs och produceras 
minskar magasinet och den sista termen blir negativ. 

Att kunna klargöra vilka termer som ingår i vattenbalansekvationen för 
olika upplag samt att kvantifiera dessa är av största vikt för att 
kunna bedöma en deponis miljöpåverkan. Vattenbalansen är i själva 
verket kärnan i resonemanget om en miljö- och ingenjörsmässig utform
ning av avfallsupplag. 

2. VAITENBALANSEKVATIONEN FÖR DEPONIER 

För en deponi kan följande vattenbalansekvation ställas upp: 
(efter Baccini et al, 1987). 

P + W+V+ B = E + R + G + L + l.lM (1) 

där 

P = Nederbörd och ev lakvattenrecirkulation 
W = Inströmmande grundvatten eller ytvatten 
V = Vatten från avfallet (tex avfallsvätskor) 
B = Biologisk nettoproduktion av vatten (produktion-konsumtion). 
E = Evapotranspiration 
R = Ytavrinning, avrinning från upplaget utan att lakvatten bildats 
G = Vattenavgång i gasfas 
L = Lakvattenbildning 
l.lM = Magasinsförändringar, ändringen av mängden vatten i deponien 

under tiden l.lt. 
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Av dessa parametrar är det bara P, nederbörden, som inte kan påverkas 
av mänskliga ingrepp (undantaget storskaliga påverkningar på klima
tet). Parametrarna i vattenbalansekvationen varierar med årstid, kli
matförhållande, topografi, avfallets sammansättning samt deponiteknisk 
utformning. 

Nederbörden och därmed lakvattenbildningen uppvisar stora skillnader i 
Sverige. I norra Sverige faller ca 50 %av nederbörden som snö. Under 
vintern, då marken är frusen, bildas därför inget lakvatten. När våren 
kommer smälter hela snötäcket bort på några veckor och den huvudsakli
ga lakvattenbildningen sker. I södra Sverige hamnar regn och snö på 
ofrusen mark vilket innebär att lakvattenbildningen kan pågå under 
hela vintern. 
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Figur 2.1: Vänster: Snönederbörd i mm vatten/år.(Känn Ditt Land 1983) 
Höger: Antal dagar med snötäcke. (Ångström 1974) 
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Det är inte bara den totala nederbördens storlek utan också dess in
tensitet och varaktighet som är av intresse. Den totala tid på ett år 
under vilket det regnar uppgår till 12-13%, dvs ca 1100 timmar. Om 
regnintensiteten är större än en jords infiltrationskapacitet uppstår 
ytavrinning. Generellt sett är varaktigheten kortare ju intensivare 
regnet är. Ett 10 minuters regn kan ge 20-40 mm/tim medan ett 60 minu
ters regn inte ger mer än 5-10 mm/tim. Normalregnet har en intensitet 
på ca 1 mm/tim, se figur 2.2. 
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Figur 2.2: Övre: Nederbördsintensiteten för tre svenska städer 
(Karlqvist/Olsson 1983). 

Nedre: Årsnederbördskaraktäristik för Kristinehamn. 
(Kullberg/Lundgren 1985). 
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Nederbörden, P, är relativt enkel att mäta eller kan fås från någon 
närbelägen SMHI-station. Uppmätta värden bör dock korrigeras med en 
faktor 1.1-1.4 beroende på att bl a vindförhållandena vid en mätsta
tion är annorlunda än för resten av mätområdet. Den högre korrektions
faktorn används vintertid och den lägre vid sommarmätningar. I Sverige 
varierar nederbörden mellan 500-1000 mm/år, se figur 2.3. 
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Figur 2.3 Årsmedelnederbörden i Sverige. Från Eriksson (1980). 
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Tidsförloppet för inströmmande yt- eller grundvatten, W, varierar inom 
Sverige. I norra delen är inflödet störst under våren och obetydligt 
under dec-mars medan i södra delen grundvattenflödet kan pågå hela 
vintern. 

Ett väl utformat upplag bör omges med diken eller brunnar som avskär 
tillrinnande vatten innan det når upplaget. Detta kan vara svårt i 
kuperad terräng med högt grundvattenstånd. Som vi ska se i kap 3 är 
termen W mycket märkbar vid många svenska upplag. Inflödet av grund
vatten är mycket svårt att uppskatta utifrån oberoende mätningar. Med 
hjälp av grundvattenståndsmätningar och permeabilitetsbestämningar i 
den omgivande jorden kan dock uppskattningar göras. En kompletterande 
metod är att beräkna grundvattenflödet genom att göra en vattenbalans 
över hela avrinningsområdet i vilket deponin ingår. 

När färskt svenskt hushållsavfall deponeras har det en vattenhalt 
(vikt vatten/vikt fuktigt avfall) av ca 0.2-0.3. Avfallets förmåga att 
magasinera vatten är större än så, kanske 0.4. Det innebär att innan 
något lakvatten kan produceras måste så mycket vatten tillföras att 
avfallets vattenhållande förmåga överskrids. Denna nivå kallas i hyd
rologin för fältkapaciteten. Magasineringen i upplaget för varje tids
period beräknas som skillnaden mellan inkommande vatten (vänstra ledet 
i ekvation 1) och utgående vatten (högra ledet i ekvation 1). Lakvat
ten bildas då fältkapaciteten överskrids i någon del av upplaget. Av
fallet kan då inte magasinera mer vatten. Huruvida lakvatten bildas 
eller ej kan uttryckas som en funktion mellan aktuell magasinsvolym, 
möjligheten till ökning av magasinet samt total magasinsvolym vid 
fältkapacitet. 

Om M(t) + L\.M < Mf -+ M(t+l) = M(t) + L\.M 

och L = 0 
(2) 

Om M( t) + L\.M > Mf -+ M(t+l) = Mf 

och L = M(t) + L\.M - Mf 

där 

M(t), M(t+l) = Vattenhalt hos avfallet vid tiden t resp t+l 
Mf = Vattenhalten vid fältkapacitet 

Låt oss anta att inkommande avfall har vattenhalten 0.25, att fält
kapaciteten är 0.40 och att det effektiva regnet, (P-E), är 300 mm per 
år. Genom att bygga upp deponien med 2.5 m/år om densiteten är 800 
kg/m3 eller 5 m/år om densiteten är 400 kg/m3 bildas teoretiskt sett 
inget lakvatten under upplagets driftstid. 

praktiken kan dock lakvatten bildas tidigare eftersom upplaget inte 
är homogent uppbyggt. 

Ibland anges ett avfalls absorptionskapacitet, a, vilket är detsamma 
som skillnaden mellan fältkapaciteten (eller maximalt vattenhållande 
förmåga) och avfallets initiella vattenhalt. Engelska undersökningar, 
Knox (1985), anger att ett normalt värde på absorptionskapaciteten är 
250 1 vatten/ton avfall. Variationer mellan 100-500 1/ton förekommer. 

I 
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Lu et al (1985) anger laboratoriebestämda fältkapaciteter(~ moistu
re-holding capacity) för olika avfall enligt tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Fältkapacitet för olika avfall enligt Lu et al (1985) 

Avfall Fältkapacitet, f 
(vikt vatten/vik~wfuktigt avfall) 

Tidningspapper 74 
Kartongpapper 63 
Övrigt papper 50-80 
Löv och gräs 37-67 
Träd och buskar 0-50 
Matavfall 0-59 
Textilier 50-75 
Trä, plast 0 

Stegman (1982) upmmärksammar att det är viktigt att observera om 
fältkapaciteten anges i vikt- eller volymsprocent. Han anger att en 
komprimering av ett avfall från densiteten 250 kg/m3 till 500 kg/m 3 

minskar den viktsbaserade fältkapaciteten f 0 , från 63 till 57 % 
men ökar den volumetriska fältkapaciteten f~~från 38 till 63 %. 

Vid angivande av vattenhalt gäller på motsvarande sätt att värdet är 
beroende av om vikts eller volymsprocent tillämpas. I bilaga 1 
klarläggs sambanden i detalj mellan vattenkvot w, vattenhalt (vikt) 
0, vattenhalt (volym) 0 och vattenmättnadsgrad S samt 
f~ltkapacitet (vikt) f w och fältkapacitet (volym) f 0 .0 

Den totala avdunstningen är sammansatt av tre termer: Evaporation 
direkt från mark och vatten, transpiration via växternas klyvöppningar 
samt interception på växtytor. Det intercepterade vattnet avdunstar 
från växtytan förr eller senare och kommer därför att ingå i den 
totala evapotranspirationen. Storleken av evapotranspirationen beror 
på klimatet, växterna och jordens sammansättning. Sol, värme och vind 
ökar avdunstningen. Vintertid ärt ex avdunstningen från snö minimal. 
Växter med stora rotsystem och stor bladyta kan avge mycket stora 
mängder vatten. En björk kant ex avge ca 300 1 vatten en solig som
mardag. 

Transpirationen från växter kan naturligtvis bara medräknas under 
vegetationsperioden vilken varierar med latituden. 

Evaporationen direkt från avfalls- eller jordytan beror bl a av ytans 
temperatur samt på materialets kapillaritet. Ett finkornigt material 
(små porer) kan suga upp mer vatten från större djup och avge det till 
atmosfären än vad ett grovkornigt (stora porer) material kan. Evapora
tionen minskar med ökat grundvattendjup. Beroende på aktuellt bind
ningstryck kommer den zon varifrån huvuddelen av vattnet tas till eva
poration att variera i omfattning. I en finkornig jord med växter med 
utvecklad rotzon kan zonen överstiga flera meter medan tex grov sand 
utan växter endast har en zon på några dm. Kommunalt avfall utan 
täckning har i genomsnitt en evaporativ zon som knappast överstiger 
1-3 dm. 
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En faktor som ökar avdunstningen är att temperaturen hos kommunalt 
avfall är högre än hos omgivande mark under större delen av året. Tem
peraturförhöjningens inverkan på avdunstningen är dock troligen liten. 

Mätning av evapotranspirationen är komplicerat och tidsödande. Direkta 
mätningar är mycket ovanligt. Det vanligaste sättet är att mäta eller 
beräkna den potentiella avdunstningen, Ep. Ep är den avdunstning som 
sker från en kortklippt gräsyta om vattentillgången är obegränsad. 

Den verkliga avdunstningen E är alltid mindre än eller lika med Ep. 
Ett vanligt sätt att beräkna E är enligt: 

( 3) 

där 

M = Aktuellt markvattenmagasin 
Mf = Markvattenmagasin vid fältkapacitet 
n = Faktor mellan 0.5-1 (beror av jordart). Vanligtvis 1. 

Fältkapaciteten varierar mellan 50-400 mm för jord. M beror av 
rotzonens utbredning och jordens kornstorlek. Enligt figur 2.6 varie
rar avdunstningen mellan ca 200-600 mm/år. 

En sammanställning av, i huvudsak beräknade, avdunstningsdata i Kull
berg och Lundgren (1984) visar att avdunstningen är ca 30-70 %av ne
derbörden i Norden. De högsta värdena hänför sig till mäktiga täck
skikt med utvecklad vegetation. De lägsta värdena i sammanställningen, 
6-13 %, hänför sig till 0.3 m grus på ej beväxt kolflygaska (uppmätt 
värde). Ej beväxta upplag uppvisade i regel lägre avdunstning än 45 % 
av nederbörden. 

För ett icke täckt upplag sker ytavrinningen, R, ovanpå eller strax 
under deponiens yta. För ett täckt upplag sker avrinningen ovan 
skyddsskiktet eller ovan tätskiktet. I det senare fallet underlättas 
avrinningen om det finns ett dräneringsskikt med stor porositet ovan 
tätskiktet. Deponiens överyta bör ha en sådan utformning att avrunnet 
vatten från ett område inte infiltrerar i ett annat. 

Ytavrinning uppstår när tillförseln av vatten till ytan är så stor att 
materialets infiltrationskapacitet överskrids. Denna varierar med 
jordens vattenmättnadsgrad. Infiltrationskapaciteten kan beräknas med 
kännedom om jordens mättade hydrauliska konduktivitet enligt följande: 
Inf.kap.(m3 /(m2 ·s)=Gradient · K(m/s) I naturliga material som lera och 
lerig morän uppstår ytavrinning vid häftiga regn och intensiv 
smösmältning. När jorden är frusen kan ytavrinning även uppstå i silt. 
Om marken är vattenmättad, dvs grundvattenytan står i markytan, kommer 
tillkommande nederbörd naturligtvis att ge ytavrinning oavsett jor
dart. 

För icke täckta upplag är ytavrinning mycket sällsynt. Så gott som all 
nederbörd infiltrerar. 

Upplag med tätskikt kommer att generera ytvattenavrinning ovan detsam
ma. Teoretiskt kommer all nederbörd minus avdunstning att avrinna som 
ytavrinning ovan ett syntetiskt tätskikt (plast- eller gummimembran). 
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Termen tiM i ekvation (1) har endast betydelse på kort sikt och kan 
uteslutas om vattenbalansen görs för ett längre tidsperspektiv. Det 
skall också nämnas att värdet på magasineringen naturligtvis kan 
variera kraftigt inom ett och samma upplag. Även termen V i ekvation 
(1) kan uteslutas på sikt, närmare bestämt när tillförseln av avfall 
upphör. 

Termen Bi ekvation (1) står för det vatten som produceras eller kon
sumeras vid de biologiska processerna i avfallet. För oorganiskt 
avfall är termen inte relevant. Enligt Ehrig (1983) är den huvudskali
ga processen i ett upplag med organiskt avfall en anaerob nedbrytning 
vilken konsumerar vatten. Teoretiskt kan konsumtionen beräknas till 
6-8 1 vatten per m3 avfall under det första året för att sedan minska 
till 0.6-0.8 l/m3 avfall efter ca 5 år. Det senare värdet är mindre än 
2% av nederbörden för de flesta upplag, dvs 10-20 mm. Baccini et al 
(1987) hävdar å andra sidan att det sker en nettoproduktion av vatten. 
Produktionen är dock maximalt 20-40 mm. Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att felet vid en vattenbalansberäkning på lång sikt blir 
litet om B sätt lika med noll då produktion och konsumtion tar ut var
andra. Endast vid mycket nogranna mätningar blir denna term menings
full att ta med. 

Utflödet av vattenånga i samband med gasproduktion är liten, mind1~e än 
1.5 g/kg och år enligt Baccini et al (1987). Vid en deponimäktighet 
av 10 meter motsvarar det ca 10 mm vatten. Det innebär att även detta 
utflöde kan bortses från. Vi sätter G = 0. 

Om vi antar att ett upplag är byggt så att inget grund- och ytvatten 
tillåts strömma in i upplaget, dvs W=O, samt att B+G=O kan ekv (1) 
förenklas till: 

P = E + R + L + tiM (4) 

Om vi vill bestämma vattenbalansens komponenter vid stationära för
hållanden efter lång tid kan vi sätta tiM=O och: 

P = E + R + L (5) 

Under deponins uppbyggnadsskede är dock magasineringen i avfallet en 
betydelsefull faktor. 

SGI Varia 311



13 

3. LAKVATIENBILDNING - EN RESULTATSAMMANSTÄLLNING 

Nedan ges en sammanställning av uppmätta och beräknade värden på 
lakvattenbildningen för olika avfall och olika utformning av deponin. 

Tabell 3.1 Lakvattenbildning för olika deponier. Om inte annat anges
är upplagen ej avslutade. 

Deponi Land Nederbörd Lakvatten Kommentar Ref 
(mm/år) (%) 

1 Tyskland 652 15.1 Packat med kompaktor 2 
2 Tyskland 651-998 12.2-30 Täckt och planterat 2 
3 Tyskland 651-998 19.3 Packat med kompaktor 2 
4 Tyskland 632 17.3 Packat med kompaktor 2 
5 Tyskland 509 16.8 Packat med kompaktor 2 
6 Tyskland 556-1057 17.6 Packat med kompaktor 2 
7 Tyskland 770 3.3-7.2 Mkt ung deponi 2 
8 Tyskland 571 31. 3 Packat med bandtraktor 2 
9 Tyskland 571 4.4 Täckt med silt 2 
10 England? 501-729 25-48 Packat med bandtraktor 2 
11 Tyskland 662 58 Packat med bandtraktor 2 
12 Tyskland 632 32 Täckt och planterad 2 
13 Enfland? 565-655 40.5 Packat med bandtraktor 2 
14 us 636 20.5 Packat med bandtraktor 2 
15 England 533 29.5 13 
16 England 650 22-33 13 
17 England 700 390 Grundvattenläckage 13 
18 England 850 76 Grundvattenläckage 13 
19 England 826 150 Gv + recirkulation 13 
20 England 826 27 Grundvattenläckage 13 
21 England 850 13 Täckt med lera 13 
22 England 1115 15 13 
23 England 1336 19 13 
24 England 1500 70 13 
25 England 860 121 Grundvattenläckage 13 
26 England 605 39 13 
27 Danmark 633 30 Sopslagg, täckt m 1 m ford 7 
28a Danmark 645 62 Sopslagg+hushållsavfal 7 
28b Danmark 622 9 Se 28a + täckning med lera 7 
29a Danmark 744 43 Sopslagg+hushållsavfall 7 
29b Danmark 635 14 Se 29a + täckning med lera 7 
30 Danmark 770 58 Lysimeter, FGD-prod från 9 

kol 
31 Danmark 770 59 Som ovan 9 
32 Danmark 770 60 Två lysimetrar, pulvriser- 8 

ad kolflygaska
33 Danmark 770 53-58 Tre lysimetrar, se ovan 8 
34 Danmark 770 42-46 Två lysimetrar, se ovan 8 
35 Danmark 770 63 En lysimeter, se ovan 8 
36 Sverige 600 80 Antagen nederbörd, Gävle 14 
37 Sverige 600 38 Se ovan, Nyköping ~B-hult) 14 
38 Sverige 600 5 Se ovan, Nyköping V-härad) 14 
39 Sverige 600 57 Se ovan, Nässjö 14 
40 Sverige 590 213 Luleå 6 
41 Sverige 685 39 Sala 6 
42 Sverige 850 41 Karlskoga 6 
43 Sverige 860 113 Jönköping 6 
44a Sverige 725 17 Beräknat. 1 m morän ovan 23 

0.3 m lera (K=lOE-8 m/s)
44b Sverige 725 5 Som 44a men K=l0-9 m/s 23 
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Som man kan befara varierar lakvattenbildningen inom vida gränser när 
resultat från flera olika källor sammanställs. Resultatens kvalitet 
varierar naturligtvis från hyfsade uppskattningar och beräkningar till 
mycket noggranna mätningar. Framförallt beror dock, de till synes osy
stematiska, variationerna på skillnader i klimat, avfallstyp och ut
formning av upplagen. Med hjälp av tabellen kan vi dra följande slut
satser: 

• Grundvatten och ytvatten rinner in i flera deponier, bl a i Sverige, 
och gör att lakvattenbildningen kan bli 2-3 ggr större än 
lakvattenbildningen som härrör från nederbörden över deponien. 

• Den minsta lakvattenbildning som kan uppnås på icke täckta upplag är 
ungefär 15 %av nederbörden (tyska mätningar för avfall som packats 
med kompaktor). Normala värden är åtminstone 30%. 

• För upplag i drift blir lakvattenbildningen mindre när avfallet 
packas med kompaktor än bandtraktor. 

• Täckning innebär att lakvattenbildningen minskar. Upplag nr 29 och 
28 visar att täckning minskar lakvattenbildningen från 43% till 14 % 
resp. 62% till 9 %. 

• FGD och kolpulver i lysimetrar ger stor lakvattenbildning, 42-63 % 
med 56 %som medelvärde. 

Den sistnämda punkten innebär dock inte att lakvattenbildningen i en 
fältsituation behöver bli lika stor. Avfallet i lysimetrarna var inte 
packat och överytan var helt plan. 

Framförallt visar tabellen att varje form av tumregler endast utgör en 
grov approximation av de verkliga förhållandena. Lakvattenbildningen 
är unik för varje avfallsupplag och bör behandlas därefter om man 
önskar vetskap om genererade mängder och dess tidsmässiga varia
tioner. 
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4. VATIENBALANSENS PÅVERKAN AV DEPONIENS UTFORMNING 

Genom ingenjörsmässiga åtgärder vid avfallsupplag kan lakvattenbild
ningen minskas i mycket stor utsträckning. I princip kan alla parame
trar, utom nederbörden, påverkas med hjälp av tekniska åtgärder. 
Framför allt är det avrinningen, R, och evapotranspirationen, E, som 
kan ökas och därmed bidra till en minskad lakvattenbildning. 

INVERKAN AV DEPONERINGSSTRATEGI 

Vattenbalansen i en deponi varierar beroende på i vilket skede som 
deponeringen befinner sig i. Deponeringsförfarandet kan enligt 
Kullberg/Fällman et al (1989) delas upp i två faser. 
1. Driftsfas: Tiden från det att deponin anläggs till dess att 

fullhöjd nåtts och sluttäckning skall utföras. 

2. Vilofas: Tiden från sluttäckning och framledes. 

Under respektive deponeringsfas kan två principiellt skilda 
täckningstekniker användas: 

A. Öppen/halvöppen deponering. 

Under driftsfasen innebär det att restprodukten är exponerad för ne
derbörd, med en vatteninfiltration på 300-400 mm/år (öppen). Under vi
lofasen begränsas nettoinfiltrationen till 50-200 mm/år (halvöppen), 
beroende på täckningsåtgärder. Denna modell är dominerande idag vid 
våra kommunala avfallsdeponier. Det bästa sättet om man vill minska 
lakvattenbildningen är att bygga på höjden och avsluta upplaget så 
snabbt som möjligt. Genom att bygga ett högt upplag blir den totala 
magasineringsvolymen i avfallet stor och den exponerade arean liten. 
Det innebär att det tar lång tid innan avfallet uppnår fältkapacitet 
och lakvatten bildas. I balansekvationen representeras det av att ma
gasinsförändringen, ~M, blir märkbar under betydligt längre tid än för 
ett lägre upplag. Teoretiska beräkningar av Fenn (1973) visar att det 
första lakvattnet tränger fram efter ca 4 år om upplagshöjden är 5 m 
och efter ca 15 år om upplagshöjden är 20 m. I beräkningen antogs det 
att infiltrationen var 200 mm/år. 

B. Sluten deponering. 

Denna principiella modell som idag (1990) endast finns representerad 
på en handfull platser i Sverige innebär att avfallet, ofta miljöfar
ligt avfall, läggs upp torrt inne i en successivt förskjutbar tältkon
struktion eller skyddshall. Deponin byggs som en limpa vilken succes
sivt växer till och sluttäcks med ett syntetisk membran. Under hela 
driftskedet behålls avfallet torrt och något lakvatten genereras ej. 

Det bör observeras att slutna deponier kan övergå till halvöppna bero
ende på omgivningspåverkan (skred, jordbävning, sättningar etc.). 
På motsvarande sätt kan öppna deponier övergå i slutna om så krävs. 

Genom kombination av deponeringsfas och täckningsteknik kan de skilda 
principerna exemplifieras och åskådliggöras enligt figur 4.1. 
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* Öppen driftsfas medger infilt- * Sluten driftsfas ger noll-
ration/lakvattenbildning infiltration 
motsvarande 300-400 mm/år 

* Halvöppen vilofas ger en lak
* Halvöppen vilofas ger en lak vattenbildning av 50-200 mm/år 

vattenbildning av 50-200 mm/år 
* Ex: Saknas 

* Ex: Kommunala avfallstippar 

* Öppen driftsfas medger infilt- * Sluten driftsfas ger noll-
ration/lakvattenbildning infiltration 
motsvarande 300-400 mm/år. 

* Sluten vilofas ger mycket låg 
* Sluten vilofas ger mycket låg infiltration< 10 mm/år. 

lakvattenbildning. <10 mm/år 
* Ex: SAKAB-deponierna 

* Ex: Metallhydroxiddeponier 

Figur 4.1: Principiellt schema för kombinationer av deponeringsfas 
och täckningsteknik och dess inverkan på deponins 
vattenbalans. 

INVERKAN AV PACKNING 

Ytterligare en metod som eventuellt kan tillgripas för att minska lak
vattenbildningen vid uppbyggnaden är att packa avfallet. Packningen 
av restprodukter har primärt tre syften: 

1. Öka torrdensiteten så att behovet av deponeringsvolymen minskar 

2. Öka bärighet och hållfasthet med minskade sättningar som följd. 

3. Reducera genomsläppligheten för vatten med minskad lakvatten
produktion och minskade utlakade mängder som resultat. 

Genom packning kan ytavrinningen (och delvis avdunstningen) ökas. 
Ehrig (1983) anger att lakvattenbildningen för hushållsavfall blir 
25-50% av nederbörden om avfallet packas med bandtraktor och 15-25% av 
nederbörden om packning sker med kompaktor (med stålhjul). Nilsson/ 
Möller (1983) har visat att permeabiliteten för en flygaska genom 
packning kan minska från K=l0- 6 till 10- 7 m/s vid ändring av 
packningsgraden från 0.85 till 1.0. 

Genom att införa intermediära tätskikt mellan avfallspallarna ökar av
rinningen och lakvattenbildningen minskar. Den idag förekommande 
formen av intermediär täckning med ospecifiserad jord inverkar ej på 
vattenbalansen. 

Användning av isolerskum som temporär täckning till skydd mot fåglar 
och damning minskar sannolikt inte infiltrationen i någon större ut
sträckning. Beroende på den mängd vatten som intercepterar ovan och i 
skummet kan det ha betydelse för vattenbalansen. 

SGI Varia 311



17 

INVERKAN AV TÄCK- OCH TÄTSKIKTSUPPBYGGNAD 

För att kunna minimera lakvattenbildningen på lång sikt måste upplaget 
täckas. Täckningen förhindrar att nederbördsvattnet når avfallet genom 
att avrinningen (i ytan eller i dräneringslagret) och avdunstningen 
ökar. När ett upplag sluttäcks är det täck- och tätskiktmaterialens 
hydrauliska egenskaper som påverkar vattenbalansen. Avfallets egenska
per spelar då en underordnad roll. Ett flertal tätskiktsmaterial 
med skilda hydrauliska egenskaper finns att tillgå vilket framgår av 
tabell 4.1. 

Normalt kombineras tät- och täckskikten enligt figur 4.3. Deponins 
funktion kommer då att bli beroende av samverkan mellan de olika 
delkomponenterna. 

Fall A innebär att evapotranspirationen ökar jämfört med ett upplag 
som inte är täckt. Detta gäller speciellt om vegetationsetableringen 
blir lyckad. Ju större bladytor dessto större evapotranspiration. Vid 
häftiga sommarregn kan en viss ytavrinning också medverka till infilt
rationsminskningen. Om matjorden/moränen ersätts med grus ökar infilt
rationen eftersom ingen nämnvärd avdunstning sker från gruslagret. 

Fall B innebär i jämförelse med fall A att avrinningen (i matjord/ 
morän) ökar kraftigt. En lokal grundvattenyta kan bildas i moränen. 
Den höga vattenmättnadsgraden ökar avdunstningen. 

Fall C innebär att avrinningen från hela täckskiktet sker snabbare 
tack vare dräneringsskiktet. Det byggs ej upp någon lokal grundvatten
yta i täckskiktet. Vattnets uppehållstid ovan tätskiktet minskar 
vilket minskar mängden infiltrerat vatten till avfallet. 
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Figur 4.2: Permeabiliteten som funktion av packningsgraden hos 
flygaska. (från Nilsson/Möller 1983) 
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Tabell 4.1: Egenskaper och funktion för olika täck- och 
tätskiktsmaterial. 

Material Täthet 
K (m/s) 

TÄTSKIKT 

1. Lera 

2. Moränleror 10- 7 -10- 9 

3. Bentonitblandad jord 

4. Cementstabiliserad aska 10-s-10-1° 

5. Restproduktstabiliserad 10- 7 -10- 9 

aska 
ex. kalkbädd+cyklonaska 

bioslam+kolflygaska 

6. Syntetiska membran <10- 1 0 

ex. HDPE-membran 
PVC-membran 

7. Bentonitmembran 

DRÄNSKIKT 

1. Grus 

2. Syntetiska dränerings
mattor 

3. Slagg ex. kolbottenaska 

TÄCKSKIKT/SKYDDSSKIKT 

1. Morän 

2. Matjord 

Egenskaper 

Minskar vatteninträngning 
till avfallet 

God beständighet 
Packningsarbetet viktigt. 

God beständighet 
Packningsarbetet viktigt. 

God beständighet 
Packningsarbetet viktigt. 
Tätheten varieras med 
andelen inblandad bentonit. 

God beständighet 
Utläggningsarbetet viktigt 
Tätheten varierar med 
andelen inblandad cement. 

God beständighet 
Packningsarbetet viktigt. 
Tätheten varieras med 
andelen inblandad aktiv 
restprodukt. 

Osäker beständighet 
Underarbetet viktigt 
Kan erhållas i ett flertal 
kvaliteter och tjocklekar. 

Osäker beständighet då 
tunnt membran. 
Underarbetet viktigt. 

Minskar vattnets uppehålls
tid ovan tätskiktet. 

God beständighet. 
Läggs i önskad tjocklek. 

Tjocklek ca 1 cm. 
Kan fås med geotextil 
på ömse sidor dränen. 
Osäker beständighet 
God beständighet. 

Hindrar uttorkning och 
erosion av tätskiktet 
God beständighet 

Möjliggör växtetablering 
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MATJORD/MORÄN MATJORD/MORÄN 

AVFALL TÄTSKIKT (LERA mm) 

AVFALL 

A B 

MATJORD/MORÄN 

DRÄNERINGSSKIKT 

TÄTSKIKT (LERA mm) 

AVFALL 

C 

Figur 4.3: Tre täckningsalternativ för avfallsupplag. 

Huvudsakligen vid deponering av miljöfarligt avfall i Europa och USA/ 
Kanada används dubbla tätskikt. Kombinationen av syntetiskt membran 
med lera eller bentonitblandad jord är vanlig. Deponins funktion beror 
av de båda tätskiktens respektive täthet. Under normala förhållanden 
blir nettoinfiltrationen noll. 

Vattenbalansen för ett täckt upplag blir naturligtvis olika för alter
nativ A, B och C. Genom att variera olika designparametrar kan käns
ligheten för parameterval bestämmas. Följande parametrar hos de olika 
lagren påverkar vattenbalansen: 

e Tjocklek 

• Hydraulisk konduktivitet 

• Magasineringsförmåga och kapillaritet (porositet, fältkapacitet och 
vissningsgräns, vattenbindningskaraktäristik) 

• Lutning 

Beräkningar för att studera faktorernas inverkan har gjorts av Hol
lingshead et al (1988), Oweis och Khera (1990) samt av Rasmuson och 
Lindgren (1989). Experimentella undersökningar med hjälp av ens k in
filtrationsbox har gjorts av Kullberg och Lundgren (1984). Studierna 
visar att tätskiktets täthet är den viktigaste designparametern. 

Hollingshead et al (1988) har studerat inverkan av tätskiktets tjock
lek och permeabilitet, dräneringslagrets permeabilitet, längd och 
lutning samt täckskiktets tjocklek. De viktigaste faktorerna för att 
reducera infiltrationen genom en täckning är en låg permeabilitet i 
tätskiktet (lera) samt i kombination med lertätskiktet ett syntetiskt 
membran med god beständighet. Figur 4.4-4.9 visar några av simulering
arna som utförts av Hollingshead med datorprogrammet HELP. 
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Figur 4.4: Samband mellan tätskiktets tjocklek och infiltration. 
Lerans permeabilitet ca 10- 8 m/s. (Hollingshead 1988) 
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Enligt figur 4.6 ökar infiltrationen när skyddsskiktets tjocklek ökar. 
En förklaring till detta kan vara att vatten som tränger ner i ett 
tunt skikt ovan tätskiktet har möjlighet att avdunsta medan vatten i 
ett tjockt skikt undgår avdunstning om det tränger tillräckligt långt 
ner, dvs nedanför den aktiva avdunstningszonen. Se även figur 2.4 där 
evaporationen från en jord har beräknats som en funktion av grundvat
tenytans läge. En ytlig grundvattenyta (tunnt skyddsskikt) ger en 
ökad avdunstning. 

Det måste observeras att betydelsen av tät- och skyddsskiktets tjock
lek i dessa fall beräknats med antagandet att den hydrauliska konduk
tiviteten inte förändras med tiden. Flera undersökningar har visat att 
den hydrauliska konduktiviteten i naturlig jord kan vara betydligt 
(100 gr) högre i den översta halvmetern jämfört med längre ner i mark
profilen. Detta beror på fysikaliska, kemiska och biologiska mark
processer. För avfallsupplag innebär det att skyddsskikt bör ha en 
sådan mäktighet att det skyddar tätskiktet från uppluckring. För de 
flesta platser innebär det att tjäldjupsgränsen blir dimensionerande. 
I ett tätskikt av lera behöver dock inte tjälen ha någon dominerande 
inverkan på genomsläppligheten. Det beror på att den låga permeabili
teten gör att islinser inte hinner utbildas under vintersäsongen. 

En faktor som inte studerades i de ovan nämnda rapporterna är växtlig
hetens betydelse för avdunstningen. Det är dock helt klart att evapo
transpirationen framför allt utgörs av transpiration. Evaporationen 
från en vegetationslös yta är i jämförelse mycket liten. Enligt Hård 
et al (1979) kan skillnaden i avdunstning mellan en vegetationsklädd 
och bar markyta uppgå till flera hundra millimeter under vegetations
perioden. Växternas vattenupptagande förmåga kan också utnyttjas genom 
att pumpa lakvatten från lakvattenbassängen upp till växterna på depo
niens överyta eller till annan skogsmark (tex energiskog). Ettala 
(1987} anger att tillförseln av mindre än 500 mm lakvatten per vegeta
tionssäsong är positivt för tillväxten av tex vide, sälg och björk. 

SGI Varia 311



------

24 

AVG ANNUAL RAINFALL 
49.68 INCHES, NYC 

~ .!!... 60 

>-u --- 3 FT COVERz AVG. ANNUAL RAINFALL 
w -- I FT COVER 13. '.\2 ,"JC 1,ES, L t, 
u 
lL 40 
lL ,•1 11'111111rnww11-0111,u111,w,01nv · w i .. 

TOPSOIL ,12 

HYORAULIC .l 
12•36

BARRIER !
l/@121I/§I }§Jlfil&ll2'

20 f------------+------------+------+<EFUSE-----1 

BARRIER CONDUCTIVITY (cm /s) 

Figur 4.10:Beräknad effektivitet(% av nederbörd, P) av täckning som 
en funktion av tätskiktets tjocklek (1 ft=0.3 m och 
3 ft=0.9 m) med ett skyddsskikt på 0.35 m, utan dränerings
lager samt vid två olika klimatsituationer. 
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(Oweis/Khera 1990) 
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Jordens kornstorleksfördelning spelar också roll. Evaporationen från 
grus är i praktiken försumbar medan jordarter med märkbar kapillär 
stighöjd (finsand-lera) bidrar med ett tillskott till den totala 
avdunstningen. Se figur 2.4 och 2.5. 

Om man vill ha en noggrann vattenbalans för en speciell deponi måste 
en numerisk modell, vanligtvis med datorstöd, tillgripas. Hollingshead 
(1988) och Oweis/Khera 1990) utgör exempel på detta. De har nyttjat 
den av US EPA framtagna datamodellen HELP (Hydrological Evaluation of 
Leachate Production).Indata bör helst vara dagliga värden på neder
börd, potentiell avdunstning, temperatur mm. 

Om man däremot kan nöja sig med en mer generell uppfattning om lakvat
tenbildningens ungefärliga storlek under ett år kan en modell framta
gen av Kullberg och Lundgren (1984) användas. Här relateras flödet 
genom ett tätskikt till tätskiktets hydrauliska konduktivitet och till 
en perkolationstidsfaktor, f. Med perkolationstidsfaktorn menas 
den andel av den totala tideR under ett år som vatten finns tillgän
gligt för perkolation genom tätskiktet. I Sverige ökar f från 
norr till söder från 0.4 till 0.7, se figur 4.12. Figur ij.13 kan 
användas för att uppskatta lakvattenbildningen på årsbasis. 

Figur 4.12: Perkolationstidsfaktorn samvarierar i Sverige med 
grundvattenståndets variation. (Lundgren/Elander 1986) 
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Figur 4.13: Lakvattenproduktionen som funktion av tätskiktets 
permeabilitet och perkolationstidsfaktor. Ett dränskikt 
ovan tätskiktet reducerar perkolationstidsfaktorn med 75%. 
(Lundgren/Elander 1986) 
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Sammanfattningsvis visar detta kapitel att mest möda bör läggas ned på 
att tillskapa ett så tätt tätskikt som möjligt (K < 10-9 m/s) och se 
till att vegetationen får fotfäste på det täckta upplaget. 

Anläggning av tätskikt skall göras när de återstående sättningarna i 
underlag och avfall kan beräknas vara små. Det innebär att oorganiskt 
avfall som slagg, askor gruvavfall är lämpliga för sluttäckning direkt 
efter avslutad uppbyggnad. Innan kommunalt avfall sluttäcks måste 
sättningsutvecklingen minskas till ett minimum. Detta kan göras genom 
att påskynda nedbrytningen av avfallet och genom att packa avfallet. 
Naturligtvis minskar lakvattenbildningen mycket kraftigt även om ett 
sättningsbenäget avfall täcks. Risken är dock stor att täckningen 
misslyckas på längre sikt och täckningen måste då repareras. 

MONOLITISKA DEPONIER VID STABILISERING AV AVFALL 

Under slutet av 1980-talet har en ny typ av specialdeponier börjat in
troduceras i Sverige. Det gäller stabiliserat miljöfarligt avfall. 
Tekniken innebär att ett additiv, vanligtvis cement tillsätts tillsam
mans med vatten. Komponenterna blandas och en cementreaktion börjar 
som gör att avfallet hårdnar. Beroende på avfallets egenskaper samt 
mängden cement som tillsätts kommer slutproduktens permeabilitet att 
variera. Tätheter på upp till K=l0- 9 m/s kan uppnås. 

I denna typ av specialdeponier där avfallet förs ut i slurryform och 
stelnar utgör hela massan ett tätskikt. Materialets täthet gör att 
huvuddelen av vattnet avrinner direkt på ytan. Den stora skillnaden i 
förhållande till klassiska deponier är att ytavrinningen kontamineras 
till följd av kontakten med avfallet. 

Vid beräkning av vattenbalans på denna typ av deponier måste hänsyn 
tas till att den monolitiska strukturen kan spricka upp och då leda 
ner vatten i deponin. Då denna typ av avfall vanligen är mycket fin
kornigt kan stora bindningstryck uppstå i avfallet vilket speciellt 
bör beaktas under torrperioder. 

Denna typ av deponier är inte så känsliga för inströmmande grund
eller ytvatten, då samma täthet finns i hela mäktigheten. Den låga 
permeabiliteten förhindrar genomströmning och utlakning från avfallet. 
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BILAGA 1 

NÅGRA DEFINITIONER KRING RELATIONEN MELLAN FASTA MATERIAL OCH VATTEN. 

TECKENFÖRKLARING. 

m =fasta fasens vikt 
s 

m =vattnets vikt 
w 

m=total vikt 

V =fasta fasens volym
s 

V =vattnets volym
w 

V =porvolym
p 

V=total volym 

DENSITETER OCH POROSITET 

Torrdensitet, Qd Qd=m/V 

Skrymdensitet, Q Q=m/V 

Kompaktdensitet, Qs Q =m /Vs s s 

Porositet, n n(%)=100·V
p 

/V 

FASTA MATERIALS VATTEN- OCH TORRSUBSTANSINNEHÅLL; 

Vattenkvot, w w(%)=100·m /mw s 

Vattenhalt (volym%), e e(%)=100·V /V=lOO·m /Vw w 

Vattenhalt (vikt%), e e (%)=100·m /m 
(w=weight) w w w 

Vattenmättnadsgrad, S S (%)=100·V /Vr r w p 

Torrsubstanshalt, TS-halt % TS(%)=100·m /m
s 

Fältkapacitet (volym %),fe fe(%)=100·V /V- w 

=lOO·m /V
w 

Fältkapacitet (vikt%), fe f (%)=100·m /m-w 0-w w 
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SAMBAND MELLAN w, 0, h, S , TS, n, Qd' Q , Qr s 

Vattenkvot, w 

w=0/Q
d 

w=S · ( 1/Q -1/Q )r d s 

w=0 /TS
w 

w=0 ·Q/Qw d 

Vattenhalt (volym%), 0 

0=w·Qd 

0=0 ·Q 
w 

0=Q ·0 /TSd w 

0=S · (1- ( Q / Q ) ) 
r d s 

Vattenhalt (vikt%), 0 
w 

0 =0/Q
w 

0 =w·TS 
w 

0 =0· TS/Q w d 

Vattenmättnadsgrad, S 
r 

S =w/(l/Qd-1/Q)r s 

S =0/(1-(Q /Q ))r d s 

S =w·Q·Q /(Q (w+l)-Q)r s s 

S =0/n
r 

S r =w·Q
d
/n 

S =(0 ·Q )/(TS·n)r w d 

Torrsubstans, TS-halt 

TS=0 /w
w 

TS=0 ·Q /0w d 
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Porositet, n 

n=l-(Q /Q)d s 

n=0/Sr 

n=w·Q /Sd r 

n=0 ·Q /(S ·TS)w d r 

Densiteter. 

Q=Qa· (l+w) 

Q=Qd+G/1OO 

Q=Qd(l+0w/TS) 

Q=0/0
w 

Qd=0/w 

Q =Q·TS
d 

Qs=Q/ (1-n) 
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