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Inledning och sammanfattning 
Under 2007 undersöktes gasförhållandena på den äldre deponin St Hans backar i 
Lund av Melica på uppdrag av Lunds Renhållningsverket. Undersökningen utfördes 
med statiska kamrar och resultat visade på att den äldre deponin troligen har en aktiv 
gasbildning. Under våren 2008 utfördes denna provpumpning som verifierar de 
tidigare resultaten.  
 
Provpumpningen utfördes i ett utvalt rör utav tre satta rör. Resultat av 
provpumpningen från detta rör visar på en beräknad medelkapacitet på 0,9 m³/timme 
och meter filter. Provpumpningen utfördes under 26 dygn.. Provpumpningen visar på 
relativt stabilt metaninnehåll runt 40–45% men med högt undertryck, ca 160 mm 
vatttenpelare. Flödet registrerades till 2–2,5 m³/timme.  Totalt uppskattas de 
uppsamlade gasmängderna under provpumpningen vara strax under 1 500 m³.  
 
Under våren tog renhållningsverket fram förslag på åtgärder som gäller behandling av 
lakvattnet från St Hans. Förslaget innebär åtgärder för att separera lakvatten ifrån 
ytligt rinnande ytvatten. Åtgärdsförslaget avser inte att minska lakvattenmängderna 
men kan komma att medföra avsänkning i de i deponin troligen innestängda 
vattennivåerna. För St Hans bedöms en avsänkning medföra en tydlig ökad risk för 
ökad gasbildning. 
 
För att undvika okontrollerat gasläckage och till dess vattennivåerna har stabiliserats 
föreslår vi att i första hand att åtgärder tas som; 

• kontrollera grundvattennivåerna och, om möjligt, 
• övervaka utsläppta gasmängder, antingen genom mätning och undersökning i 

närheten av ledningar och brunnar alternativt genom tillfällig uppsamling av 
gas i St Hans under ca 2–5 år.  

 
En uppsamling av gasen med läggning av markrör, placering av rörbrunnar, 
reglerstation med mera utgör en kostnad. Gasen kan också utgöra en resurs, se nedan. 
Om ca 10-15 rör placeras kan kostnaderna för uppsamlingen motsvara en 
återbetalningstid på drygt sex år. 
 



En prognos med 10 rör kan medföra ca 3,5 GWh utvunnen energi årligen. Detta är 
under förutsättningen att gasproduktionen i St Hans är aktiv och stabil under året och 
att en avsättning för gasen finns i närheten, till exempel utnyttjande som värme på 
fjärrvärmenätet. Merkostnaden för en sådan gasuppsamlingsanläggning har grovt 
beräknats till ca 2,5 miljoner kr, inkl förläggning av markrör. 
 
Genom en enklare försöksanläggning som har som huvudsyfte att registrera och 
kontrollera eventuella utläckage av gas kan större erfarenhet av gasförhållandena på 
St Hans inhämtas.  
 
 
Utförd placering av rör och provpumpningsprogram: 
Tre provbrunnar (rör) placerades på St Hans backar och visas i figur 1. 
 
Rören drevs ned till ca 9 meters djup och med filternivå från ca 3–9 meter under 
markytan. 
 
Vattennivåerna i röret mättes efter renspolning av filter. Höga vattennivåer 
registrerades i rör A och rör B. Filter i dessa rör bedömdes ligga under vatten. I rör C 
noterades vattennivåer lägre än 3 meter under rörets överkant. I röret registrerades 
svag gaslukt. Renspolningen visade på att röret förmodligen är placerat i avfall och 
röret utvaldes för provpumpning. 
 
Tabell: Utförd provpumpningsprogram    
Rör nr Vattennivå vid 

sättning av rör 
Antal dygn 
provpumpning 

Registrerad gas 

Rör A 
(amfiteatern) 

245 cm 0 (röret skadades 
senare genom 
istoppad trädgren) 

Ja, svag 

Rör B(backen) 63 cm 0 Ingen 
Rör C 
(containern) 

600 cm 26 dygn Ja, svag 

  
   
Provpumpning utfördes kontinuerligt under två perioder. Första perioden, en vecka, 
utfördes med drift av bensindrivet aggregat. Efter ett kort uppehåll på 2 dygn 
genomfördes den andra perioden med kraftförsörjning från elnätet, nu under två 
veckor-tre veckor. 
Vattennivå i rör C efter provpumpning lodades till 6 m under rörets överkant. 
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Figur 1  
 
 
Gaskvalitet 
De tidigare emissionsmätningarna visade en deponigaskvalitet runt 43% metan och 
relativt hög halt av koldioxid, 56%. Den äldre undersökningen är i sin helhet bilagd. 
Förhöjd halt koldioxid kan peka på att viss anaerob nedbrytning och eventuellt även 
tidig nedbrytningsfas. 
 
Röret undersöktes med avseende på gaskvalitet av Lennart Mårtensson, Kristianstads 
högskola. Preliminära resultat visar på låga halter av svavelföreningar vilket kan vara 
positivt om gasen ska utnyttjas.  
 
 
Provpumpningsresultat: 
Provpumpningen visar på relativt stabilt metaninnehåll runt 40–45% men med högt 
undertryck, ca 160 mm vatttenpelare. Flödet registrerades till 2–2,5 m³/timme. 
Inledningsvis under en kort period var metanandelen hög, ca 60%. Även under det 
kortare uppehållet registrerades kortvarig högre metanprocent på ca 60%. 
 
Resultat av provpumpningen är en möjlig medeluttagskapacitet på 0,9 m³/timme och 
meter filter. Provpumpningen utfördes under 26 dygn och metaninnehållet var ca 
45%. Totalt uppskattades gasmängderna vara strax under 1 500 m³. 
 



Provpumpningsresultaten har bedömts utifrån erfarenhet från mindre, modernare 
deponier. Våra kunskaper om hur en så gammal deponi som St Hans fungerar är högst 
osäkra och erfarenheterna är få. 
 
Det låga flödet och den relativt korta provpumpningstiden kan möjligen visa att de 
provpumpade mängderna utgörs av i deponin stående gasmängder. Vattenivåerna var 
under provpumpningen hög vilket kan ha bidragit till att bara ca 3 meters avfall 
utnyttjats för de tillgängliga gasmängderna. 
 
Den tidigare gasundersökningen, mätning med statiska kamrar, som utfördes 2007 
visar tydligt på att större mängder gas läcker ut ur gräsytor ca 100 m ifrån 
provpumpningsplatsen.   
 
 
Bedömning av avfallsmäktighet 
Bedömning ur äldre kartmaterial visar att avfallsnivån för St Hans kan vara från +41 
och uppåt. I området där rör C är placerat visar kartor från ca 1970 (deponin 
avslutades 1968) höjdnivåer mellan +60 – +65. Avfallsmängden i detta område 
bedöms därför vara drygt 20–25 meter avfall. 
 
Från kartmaterial bedöms ett större område på St Hans motsvarande ca 8 ha kunna 
vara gasproducerande. Avfallsmedelmäktigheter i detta område kan uppgå till ca 20 
m. Området har branta slänter med stora höjdvariationer. 
 



Bedömning av påverkan av arbeten med separering av lakvatten och infiltrerat 
nederbördsvatten: 
I samband med provpumpningen registrerades att det troligen finns större mängder 
vatten lagrade i deponin. Erfarenhet från avsänkning av vattennivåer i andra 
deponiner pekar på att avsänkningar kan leda till gasutsläpp och ge en förhöjning i 
utsläppta gasmängder.  
 
Arbeten med separering av djupare liggande lakvatten från ytligt insamlad nederbörd 
föreslås vara en åtgärd på St Hans inför framtida behandling av lakvattnet. Den 
föreslagna separeringen avser inte att minska lakvattenmängderna men kan komma att 
medföra avsänkning av de i deponin innestängda vattennivåerna. För St Hans bedöms 
en avsänkning medföra en tydlig ökad risk för ökad gasbildning. 
 
För att undvika okontrollerat gasläckage och till dess vattennivåerna har stabiliserats 
föreslår vi att i första hand kontrollera grundvattennivåerna och, om möjligt, utsläppta 
gasmängder övervakas, antingen genom mätning och undersökning i närheten av 
ledningar och brunnar alternativt genom tillfällig uppsamling av gas i St Hans under 
ca 2–5 år.  
 
En uppsamling av gasen med läggning av markrör, placering av rörbrunnar, 
reglerstation med mera utgör en kostnad. Gasen kan också utgöra en resurs, se tabell 
1. Om ca 10-15 rör placeras kan kostnaderna för uppsamlingen motsvara en 
återbetalningstid på drygt sex år. 
 
 
Tabell 1. Effektuttag     
 Beräknad 

medelkapacitet 
( m³/h ) 

CH4%
  

CH4-innehåll x 0,1 
 ( kWh/m³ ) 
 

Effekt 
(kW) 

Provpumpat 
rör 

2,4 1 451 4,5 10,8 
 

Prognos med 
10 rör och 60 
m filterlängd 

57 40 4,0 227 

1) resultat från fältmätning 
 
Grovt skattad kan ersättning för producerad värme tillgodogöras med ca 20 öre per 
kWh. Detta ger en effektprognos på 200 – 250 kW för 10–15 rör. 10 rör kan ge en 
förmodad årlig ersättning på strax under 400 000 kr vid en gasproduktion på ca 
500 000 m³. 

 
Prognosen med 10 rör kan medföra ca 3,5 GWh utvunnen energi årligen. Detta är 
under förutsättningen att gasproduktionen i St Hans är aktiv och stabil under året och 
att en avsättning för gasen finns i närheten. Genom en enklare försöksanläggning som 
har som huvudsyfte att registrera och kontrollera eventuella utläckage av gas i 
samband med den förväntade tidsperioden kan större erfarenhet av gasförhållandena 
på St Hans inhämtas.  
 
Merkostnaden för en gasuppsamlingsanläggning har grovt beräknats till ca 2,5 
miljoner kr, inkl förläggning av markrör. 



 
Bilagor: 
 
Flygbild från 1970  
Resultat från provpumpningen 
Den tidigare undersökningen, från 2007. 
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Tabellen visar resultat för det rör (rör C) som utvaldes för provpumpning. Beräknade gasmängder är inte omräknade till normalkubikmeter.
De övriga två rören hade höga grundvattenytor och grundvattennivåer mättes. Resultaten visas i tabell nedan. 
Rör A (amfieteatern) och Rör B(backen) provtändes ett par gånger under perioden. I rör A registrerades gas. Röret utgick på grund av skadegörelse.

Gasmängd

Datum Tid
Undertryck 
(mmVP) Temp CH4 (%) Avläst flöde (m³/h) Provpumpade dygn Timmar (h) Ackumulerad mängd (m³)

2008-04-25 1200 160 16 45 2  -  -  -
2008-04-26 1630 157 16 45 2 1 28,5 57
2008-04-27 1600 155 15 45 2 1 23,5 104
2008-04-28 1000 156 13 45 2 1 18 140
2008-04-29 1200 155 15 45 2 1 26 192
2008-04-30 1400 157 13 45 2 1 26 244
2008-05-02 1200 157 15 45 2 2 46 336
(avbrutet)
(omstart)

2008-05-07 1100 160 15 60 2,5 -
2008-05-08 1430 158 22 44 2,5 1 27,5 405
2008-05-13 1500 155 15 43 2,5 5 119,5 704
2008-05-14 1100 155 16 44 2,5 1 20 754
2008-05-16 1100 154 16 43 2,5 2 48 874
2008-05-20 1000 155 14 40 2,5 4 95 1 111
2008-05-23 1000 158 14 39 2,5 3 72 1 291
2008-05-26 1200 160 9 36 2,5 3 74 1 476

Provpumpade dygn: 26 1 476 Gasmängd, tot m³

Uppskattad medelkapacitet ( m³/h ): 2,4

Uppskattad medelkapacitet per filterlängd ( m³/h ): 0,9 (reducerad map 3,5 m filter var under vatten)



Datum A (cm) B (cm) C (cm)
Rör ök 120 20 60

08-feb 245 63
11-feb 247 90
15-feb 248 110
18-feb 240 110
21-feb 238 114
25-feb 242 108
27-feb 238 114
03-mar 242 110
06-mar 235 80
10-mar 235 50
14-mar 235 41
18-mar 234 41
27-mar 228 45
03-apr 230 48
10-apr 235 50
16-apr 233 55
22-apr 228 60
02-maj 220 90
07-maj 215 120 600
13-maj 215 255
15-maj 217 260
20-maj 217 265
23-maj 220 280
26-maj 220 290 600

Rör A (amfieteatern) och Rör B(backen) provtändes ett par gånger under perioden. I rör A registrerades gas.
I rör B registrerades ingen gas.
Rör C utvaldes till provpumpning.
Filterlängd 2X3 meter. Filtret sattes på nivån ca 3-9 m under markytan. Vattennivå mättes till ca 5,5 m under my.
Vid provpunkten drevs 9 meter rörlängd ned.  Röret är 60 cm över markytan
Vattennivån i röret uppskattades, efter högtryckspolning av filter tilll ca 6 meter under rör ök innan start.
Vattennivån efter provpumpning lodades till 6 m under rör ök.
Pumpning utfördes kontinuerligt under två perioder. Första perioden utfördes med bensindrivet aggregat. Andra perioden kopplades elström in.
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