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Sammanfattning	  
I denna rapport undersöks produktionen av metangas i deponin på Koviks återvinnings-
anläggning. Detta med hjälp av ett modellerings-verktyg framtaget av IPCC. Modeller 
för beräkning av metangasproduktion i deponier har funnits sedan 1980-talet och dess 
resultat kan fungera som underlag vid beslut om investeringar i utrustning för gasutvin-
ning och energiproduktion. På Kovik har deponering skett sedan 1964 och gasutvin-
ningen startade i mitten av 1980-talet. Metangasproduktionen och metangasemissioner 
på anläggningen har under flera år beräknats med hjälp av EPER France-modellen. Stu-
dier visar att denna modell tenderar att underskatta metangasemissioner, och därmed 
förmodligen även metangasproduktionen. En genomgång av beräkningarna på Kovik 
visar även att fel indata gällande deponerade mängder använts. Av dessa anledningar är 
det intressant att använda korrekt indata i en annan modell för att få ett mer rättvisande 
resultat.  
 
Modellen som används är en First-order Multi-phase model. Den tar hänsyn till ett antal 
olika faktorer, däribland deponerade avfallsmängder, dess ålder, dess halveringstid samt 
dess innehåll av nedbrytbart organiskt kol. Avfallet delas in i kategorierna Hushållsav-
fall, Industriavfall och Slam. Hushållsavfallet delas även in i avfallsslagen Mat, Träd-
gård, Papper, Trä, Textil och Inert avfall. De olika avfallsslagen och avfallskategorierna 
påverkar produktionen av metangas i olika hög grad. Då information om det deponerade 
hushållsavfallets fördelning över olika avfallsslag saknas presenteras resultatet i tre sce-
narier med olika fördelning. Fördelningen i scenario 1 antas vara den mest realistiska.  
 
Resultaten skiljer sig åt något i de olika scenarierna, gemensamt är dock att de visar att 
metangasproduktionen var som störst runt 2005. Avfallsmängderna, och därmed me-
tangasproduktionen, minskar sedan fort på grund av förbudet mot deponering av orga-
niskt material. Resultatet för scenario 1 visar att metangaspotentialen från 2015 till 2030 
är omkring 15 % av den totala producerade metangasen från deponeringsstart 1964 till 
modellverktygets slutår 2030. Detta motsvarar en kvarvarande metangaspotential på 
cirka 30 kton till 2030. Utvinningen av metangas kan fortsätta på dagens nivå ungefär 5 
år till.  
 
Osäkerhet i vilka parametervärden som bör användas samt brist på data över deponerat 
avfall begränsar möjligheten att göra modellering på deponigasproduktion med tillförlit-
liga resultat.  



 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
 
 



 

 

Abstract	  
By using a modeling tool developed by IPCC, this report examines the production of 
methane in the landfill at Koviks recycling facility. Models for calculating methane 
production has existed since the 1980s and the results can serve as a basis for decisions 
on investments in equipment for gas extraction and energy production. Landfilling has 
occurred at Kovik since 1964 and the gas extraction started in the mid-1980s. Methane 
gas production and methane emissions at the facility have for several years been calcu-
lated with the EPER France model. However, studies show that this model tends to un-
derestimate the methane emissions and thereby probably also the methane production. 
A review of the calculations at Kovik also shows that wrong data for the amount of 
landfilled waste has been used. For these reasons, it is interesting to use correct data in 
another model to get a more accurate result.  
 
The model used in this report is a First-order Multi-phase model. It takes into account a 
number of factors, including quantities of landfilled waste, its age, its half-life time and 
its content of degradable organic carbon. The waste is divided into such categories as 
Household Waste, Industrial Waste and Sludge. Household waste is also divided into 
Food, Garden, Paper, Wood, Textile and Inert waste. The different types of waste affect 
the production of methane gas in different degrees. Due to the lack of information re-
garding the composition of the landfilled household waste the result is presented in 
three scenarios with different composition. The composition in scenario 1 is assumed to 
be the most realistic.  
 
Although the results differ slightly among the scenarios, all those scenarios suggest that 
methane gas production peaked around 2005. The amount of waste, and thereby the 
methane production, then decreases quickly because of the ban on landfilling of organic 
matter. The results of scenario 1 shows that methane potential from 2015 to 2030 is 
about 15 % of the total produced methane gas from the landfill starting year 1964 to 
2030, the final year in the modeling tool. This corresponds to a remaining methane po-
tential of about 30 kilotons by 2030. The extraction of methane gas can continue at the 
current level for about five years.  
 
It should be mentioned that the uncertainty of the parameters that have been used and 
the lack of data on landfilled waste could result in a limited reliability of the calculated 
gas production.  



 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  
 
 
 



 

 

Förord	  
Jag vill rikta ett tack till de personer som varit till hjälp när jag haft funderingar. Jan 
Svensk på SITA som hjälpt till med indata och som alltid tagit sig tid att svara på mina 
frågor. Min handledare Zhao Wang som korrekturläst rapporten och bidragit med idéer 
när jag kört fast. Och slutligen mina klasskamrater som agerat bollplank och peppat 
under skrivandet av denna rapport.   



 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

 

Terminologi	  
DOC – Degradable Organic Carbon. Nedbrytbart organiskt kol.  
 
EPA: Environmental Protection Agency.  
 
EPER: European Pollutant Emission Register.  
 
Inert avfall: Avfall som inte förändras nämnvärt biologiskt, kemiskt eller fysikaliskt.  
 
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. FNs klimatpanel.  
 
MCF – Methane Conversion Factor. Metankorrigeringsfaktor.  
 
MSW – Municipal Solid Waste. Kommunalt fast avfall, ungefär detsamma som hus-
hållsavfall.  
 
Ppm – Parts per million 
 
TNO: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research.  
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1.	  Introduktion	  
I denna rapport ska metangasproduktionen på Koviks återvinningsanläggning, i fortsätt-
ningen benämnd Kovik, undersökas genom modellering. Detta avsnitt syftar till att ge 
en bakgrund till ämnet för att ge en ökad förståelse. Här beskrivs även varför det finns 
ett behov av att undersöka detta, delmål under arbetets gång, vilka avgränsningar som 
görs samt vilka rapporten riktar sig till.  

1.1 Bakgrund	  
Deponering är den äldsta behandlingsmetoden för avfall och metoden har sett olika ut 
under årens lopp. Till en början handlade det främst om att avfall slängdes på hög där 
det ansågs praktiskt. Efter hand blev platsen viktigare och mer hänsyn togs till att män-
niskor inte skulle behöva bo nära deponierna. Idag finns ett flertal säkerhetsåtgärder vid 
deponering för att skydda människor och miljö. Deponier ska, enligt förordningen (SFS 
2001:512) om deponering av avfall, inte anläggas för nära vattenförekomster, skydds-
värda områden, bostäder eller andra verksamheter. Lakvatten från deponier ska samlas 
in och behandlas innan det får lämna anläggningen. Deponier ska också konstrueras 
efter vissa anvisningar, bland annat gällande bottentätning samt täckning av avslutade 
deponier. Förordningen säger även att gas ska samlas in från alla deponier som tar emot 
biologiskt nedbrytbart avfall.  
 
Deponigas består främst av metan och koldioxid, vanligtvis med en metanhalt på om-
kring 50 %. Enligt Telge (uå) kan energiinnehållet i 1 m3 deponigas vara 5-6 kWh vilket 
kan jämföras med energiinnehållet i 1 liter bensin, som är 9.06 kWh. Deponigas består 
främst av metan och koldioxid, vilka båda är växthusgaser som starkt bidrar till växthu-
seffekten. Metan är näst efter koldioxid den växthusgas som har störst påverkan på 
växthuseffekten och är en 23 gånger starkare växthusgas än koldioxid. I Sverige är de-
ponier näst efter jordbruket den största antropogena källan till metanemissioner, med 
omkring 30 % av de totala metanemissionerna (Avfall Sverige, 2013). Vidare menar 
Avfall Sverige (2013) att avfallsupplag står för omkring 4 % av de totala metanemiss-
ionerna, en siffra som dock är mycket osäker. Deponigas har även mer lokal påverkan 
på miljön. Bland annat kan växtlighet i nära anslutning till deponier skadas. Det finns 
även risk för explosioner och bränder som kan ge utsläpp av en mängd olika förore-
ningar, beroende på vad som deponerats.  
 
Deponigas kan användas till el- och värmeproduktion samt uppgradering till fordonsgas. 
Omkring 7 % av den totala mängden utvunnen energi från deponier används för elpro-
duktion, detta motsvarar 16-24 GWh (Avfall Sverige, 2014). Värmeproduktionen står 
för omkring 90 % av den totala mängden utvunnen energi från deponier. Värmen an-
vänds för uppvärmning av byggnader på anläggningen eller för fjärrvärmeproduktion. 
Deponigas kan även uppgraderas och användas som fordonsgas. Genom att rena gasen 
från föroreningar och avskilja koldioxid och kväve höjs då energiinnehållet i gasen. För 
att minska den negativa miljöpåverkan från metanemissioner kan deponigasen facklas 
då ingen avsättning finns. Metangasen förbränns då till koldioxid och vatten.  
 
På 80-talet anlades flera anläggningar för att utvinna gas från deponier, bland annat för 
att intresset för förnybara energikällor hade ökat efter 70-talets energikris (Naturvårds-
verket, 2012). Enligt Oonk (2010) började även modeller tas fram under denna tid, 
främst för att det var av intresse att undersöka potentialen i denna energikälla.  
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Syftet med modellerna var alltså att ta reda på hur mycket gas som bildas, hur mycket 
som kan förväntas bildas de närmsta åren och hur mycket som kan samlas in. Inget fo-
kus låg då på miljöaspekten och de problem som metangasemissioner kan medföra, där-
ibland främst påverkan på växthuseffekten. Först i mitten på 90-talet skiftar modellernas 
fokus till beräkningar av metangasemissioner. Till en början på nationell nivå men se-
dan även för att kunna jämföra deponier med varandra.  
 
Modellerna fokuserar på metangasproduktion, deponigasproduktion eller metangase-
missioner och begreppen är viktiga att hålla isär. Metangasproduktion anger den mängd 
metangas som bildas i en deponi. Metan är dock endast en beståndsdel i deponigas, vars 
sammansättning presenteras i Tabell 1. Metangasemissioner anger de utsläpp av me-
tangas som sker från en deponi. Det finns idag ett flertal olika modeller för beräkning av 
metangasproduktion/deponigasproduktion/metangasemissioner i deponier. Oonk (2010) 
menar att det finns för- och nackdelar med alla modeller och att det vid jämförelser är 
svårt att avgöra vilken som är bäst. En del modeller tenderar att överskatta produktionen 
och en del tenderar att underskatta den. Oonk (2010) menar därför att olika modeller 
kan ge kraftigt varierande resultat, även fast de tillämpas på samma deponi med iden-
tiska indata.   
 
 
Strax utanför Stockholm, på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommun ligger Kovik 
som drivs av SITA. Anläggningen har tillstånd att ta emot och behandla industriavfall 
och grovavfall från hushåll. Avfall har deponerats på anläggningen sedan 1964 och på 
mitten av 80-talet började gas utvinnas. Gasen används för uppvärmning på anläggning-
en samt leverans till Gustavsberg, ett par kilometer därifrån, för produktion av hetvatten 
till fjärrvärmesystemet.  
 
Till de årliga miljörapporterna utförs beräkningar på metangasproduktion och me-
tangasemissioner från anläggningen med hjälp av EPER France-modellen (modeller 
beskrivs i avsnitt 2.3). Enligt Scharff och Jacobs (2006) tenderar denna modell att un-
derskatta metangasemissioner. Detta bör även innebära att metangasproduktionen un-
derskattas. En genomgång av modelleringen visar att fel indata beträffande deponerade 
avfallsmängder på anläggningen använts. Av dessa anledningar är det intressant att an-
vända korrekt indata i en annan modell för att få ett mer rättvisande resultat. 

1.2 Problem	  
Metangasproduktionen på svenska deponier minskar successivt, främst på grund av för-
budet mot deponering av organiskt avfall som infördes 2005. Oklarheten i framtida me-
tangasproduktion gör investeringar i utrustning för utvinning och energiproduktion 
osäkra. Det finns därför ett behov av tillförlitlig modellering över framtida metangas-
produktion i deponier.  
 
Då felaktiga indata använts i tidigare modellering för metangasproduktion på Kovik 
finns ett behov av ytterligare modellering.   

1.3 Mål	  och	  omfattning	  
Syftet med detta arbete är att, med hjälp av en modell för beräkning av metangaspro-
duktion, utreda hur metangasproduktionen sett ut, ser ut och kommer att se ut på Kovik.  
	  
För att uppnå syftet ska huvudsakligen fyra mål uppfyllas:  
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1. Bildningen av metangas och faktorer som påverkar densamma ska undersökas 
och beskrivas.  

2. Prognostiseringsmodeller ska identifieras och bedömas för att finna en lämplig 
modell att tillämpa på Kovik.  

3. Deponeringen på Kovik från deponeringsstart till idag ska utredas. Detta innebär 
att siffror över deponerade mängder och avfallsslag ska inhämtas.   

4. Informationen från föregående mål ska användas i en prognostiseringsmodell 
och det resultat som erhålls ska presenteras med text och figurer. Parametrar 
som används i modelleringen och dess påverkan på metangasproduktionen ska 
identifieras och diskuteras.  

	  
Modeller och erfarenheter från användningen av dessa internationellt beskrivs i avsnitt 
3. I övrigt avgränsar sig rapporten geografiskt till Kovik som ligger ett par mil utanför 
Stockholm på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommun. Resultat- och diskussions-
avsnittet fokuserar på anläggningen och den modellering som görs där. Modelleringen 
bygger inte på några egna mätningar. Data som används kommer från anläggningen och 
de parametervärden som används hämtas från litteratur.  

 
Metangasproduktionen beräknas mellan 1964 till 2030, vilket är det tidsintervall mo-
delleringsverktyget använder.  

1.4 Målgrupp	  
Rapporten riktar sig främst till SITA, det företag som driver Kovik. Även andra perso-
ner, inom avfallsbranschen generellt och på deponeringsanläggningar specifikt, kan ha 
nytta av rapporten då den presenterar ett tillvägagångssätt vid beräkningar av deponi-
gasproduktion.  
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2	  Deponigas	  	  
I detta avsnitt beskrivs bildningen av deponigas samt faktorer som påverkar bildningen. 
Vetenskapliga artiklar och andra rapporter inom området ligger till grund för informat-
ionen.  

2.1	  Bildning	  av	  deponigas	  
En deponi genomgår olika omvandlingsfaser som kan delas in i aeroba, anaeroba och 
humusbildande processer. Längden på dessa faser kan variera och beror på faktorer som 
avfallstyp, näringsinnehåll, bakteriehalt, fukthalt och pH-värde (Rajaram et al., 2012). 
Enligt SGC (2013) kan de olika faserna pågå samtidigt i en deponi men på olika djup 
och ställen. Figur 1 visar de olika faserna.   
  

	  
Figur 1. De olika faserna vid bildning av deponigas.  
	  
Faserna beskrivs här kortfattat: 

• Initial fas: Denna aeroba fas börjar när avfallet deponeras och pågår tills ned-
brytningen kommer igång. Detta tar vanligtvis omkring en månad, dock kan 
processen saktas ned betydligt vid låga temperaturer eller om avfallet har väl-
digt låg fukthalt. Det kan då ta mer än ett år innan nedbrytningen kommer igång 
(Avfall Sverige, 2013). 

• Syre- och nitratreducerande fas: Även detta är en aerob fas. Nedbrytningen av 
biologiskt avfall börjar med nedbrytning av syre, så kallad aerob respiration, 
och därefter nitrat (denitrifikation). Syre och nitrat finns sällan i stora mängder i 
avfallet som deponeras, därför är detta förlopp väldigt kort och varar cirka en 
vecka (Avfall Sverige, 2013).  

• Sur anaerob fas: Då denna fas inleds är allt syre och nitrat förbrukat. Detta in-
nebär att det uppstår en syrefri miljö vilket är en förutsättning för att deponigas 
ska bildas. Löst lågmolekylärt organiskt material jäses under denna fas till fett-
syror, alkoholer samt koldioxid. Dessa omvandlas i sin tur till vätgas, ättiksyra 
samt koldioxid (Avfall Sverige, 2013). 

• Metanbildande anaerob fas: Under denna fas bildas metan genom att metanre-
ducerande bakterier förbrukar vätgas, ättiksyra och koldioxid. Gasen som pro-
duceras i denna fas innehåller 50-65 volymprocent metan (Avfall Sverige, 
2013).  
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Enligt Rajaram et al. (2012) är variationen större och menar att metanhalten är 
40-70 %. Det kvarstående organiska avfallet bryts nu ned väldigt sakta.  

• Humusbildande fas: Den sista fasen heter humusbildande fas men kallas även 
för mättnadsfas. I takt med att avfallet sakta blir svårnedbrytbart avtar även den 
mikrobiella aktiviteten samt produktionen av deponigas (Avfall Sverige, 2013). 
Detta gör att syre kan tränga ned i deponin och aeroba zoner skapas, vilket leder 
till att humusämnen produceras.  

 

Deponigasens sammansättning presenteras i Tabell 1. Metan och koldioxid är de domi-
nerande beståndsdelarna. Även kvävehalten kan vara hög, och denna beror bland annat 
på om/hur gasutvinning sker.  

Tabell 1. Generell beskrivning av deponigasens sammansättning i Sverige (SGC, 2013).  

Gaskomponent Mängd 
Metan  40 - 60 vol % 
Koldioxid 30 - 40 vol % 
Kväve 5 - 20 vol % 
Svavelväte  10 - 1 000 ppm 
Klor 250 mg/Nm3 
Diklormetan 400 mg/Nm3 
Tetrakloretan 233 mg/Nm3 
Freon 12 118 mg/Nm3 

2.2	  Faktorer	  som	  påverkar	  bildningen	  av	  deponigas	  
I detta avsnitt presenteras de faktorer som påverkar bildningen av deponigas.  
 
Den viktigaste faktorn när det kommer till att undersöka potentialen för bildning av de-
ponigas är det avfall som deponerats. Då nedbrytning av organiskt avfall är grunden till 
all deponigas är det mängd och typ av organiskt material i avfallet som avgör hur myck-
et som kan bildas.  
 
Fuktinnehållet i en deponi anses ha en stor påverkan på gasbildningens hastighet. Det 
kan också till viss grad påverka mängden gas som avfallet kan generera. 50-60 % fukt-
innehåll är det optimala för att maximera bildningen av gas (Rajaram et al., 2012). Då 
deponier oftast är stora och komplexa kan fuktinnehållet i en deponi variera kraftigt 
med både torra och fuktiga områden. I torra områden motverkas nedbrytningen av avfall 
och därmed produktionen av gas. En relativt ny teknik, som bland annat finns i USA, är 
bioreaktor- deponier. Med denna teknik påskyndas nedbrytningen av avfall. Enligt EPA 
(2014) görs detta genom att vätska och luft kan tillsättas för att öka den mikrobiella ak-
tiviteten. Detta kan snabba på bildningen av deponigas kraftigt. Skillnaden i deponigas-
produktion på bioreaktor-deponier och deponier i vått/torrt klimat visas i Figur 2.   
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Figur 2. Deponigasproduktion vid olika förutsättningar (Rajaram et al., 2012).  
 
Transport av fukt och näringsämnen genom deponin påverkas av avfallets partikelstor-
lek och densitet. Mindre partikelstorlek ökar också gasbildningens hastighet. Densiteten 
ser olika ut inom olika områden på deponin, delvis på grund av hur kompakteringen 
utförs. Avfallet kommer även kompakteras av sig själv med tiden, framförallt på djupa 
deponier där de tunga ovanliggande massorna trycker ihop avfallet. Gasutvinningen kan 
försvåras på områden där avfallet är mycket kompakt.  
 
Hastigheten för gasbildning påverkas även av avfallets och lakvattnets pH-värde. Ett 
neutralt pH-värde ger störst metangasproduktion och metan bildas främst vid ett pH på 
6,5-8 (Rajaram et al., 2012). Det avfall som deponeras kan ge stora variationer på pH-
värdet i deponins lakvatten. Ett problem som kan uppstå om pH-värdet blir lågt är att 
det kan leda till ett ökat utsläpp av tungmetaller från deponin samt att tungmetallerna 
kan bli skadliga för de bakterier som genererar gas.  
 
Temperaturen påverkar gasbildningen då denna minskar vid kalla temperaturer. Ett kallt 
klimat minskar dock främst temperaturen på deponins yta. Inne i deponin hålls tempera-
turen uppe av den biologiska nedbrytningen där värme genereras. Förutom klimatet och 
den biologiska nedbrytningen påverkas temperaturen av kemiska reaktioner, fuktinne-
håll, avfallsdjup och densitet. 54-71 °C är den optimala temperaturen för aerob nedbryt-
ning och 30-41 °C för de anaeroba bakterierna. Vid temperaturer under 10 °C sjunker 
aktiviteten hos de anaeroba bakterierna kraftigt (Rajaram et al., 2012).   
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3	  Modeller	  för	  prognostisering	  	  
Modeller för beräkning av metangasemissioner och deponigasproduktion beskrivs av 
Rajaram et al. (2012) och kan grovt delas in i tre grupper:  

• Zero-order model: I dessa modeller används ingen tidsfaktor och därmed tas 
ingen hänsyn till avfallets ålder. Det antas att all metan som en viss mängd avfall 
ger upphov till bildas under samma år det deponeras.  

• First-order model: I dessa modeller tas hänsyn till tidsaspekten och det antas att 
produktionen av deponigas i en viss mängd avfall klingar av med tiden.  
Dessa modeller tar hänsyn till ett flertal faktorer; avfallsmängd, dess ålder, kol-
och fuktinnehåll samt deponins förhållanden, däribland temperatur. En variant 
av First-order model är Multi-phase model som beskrivs nedan.  

• First-order Multi-phase model: I dessa modeller delas avfall upp i kategorier ba-
serat på hur snabbt det bryts ned.  

 
Formlerna för beräkning av deponigasproduktionen varierar från modell till modell. 
Gemensamt är dock att metangasemissionerna fås genom att mängden utvunnen metan 
och mängden oxiderad metan subtraheras från mängden producerad metan. Detta enligt 
formeln: 
 
Emissioner = Produktion-(Utvinning+Oxidation).  
 
Nedan presenteras kortfattat ett antal modeller och erfarenheter kring användning av 
vissa av modellerna.  
 
IPCC (Zero-order): Med denna modell beräknas deponigasproduktionen baserat på av-
fallsmängder och mängden organiskt kol. Ingen hänsyn tas till avfallets ålder.  
IPCC (First-order): Deponigasproduktionen baseras även här på avfallsmängder och 
mängden organiskt kol. Skillnaden från föregående metod är att metangasproduktionen 
här beror på mängden kol som finns kvar i avfallet, då detta minskar med tiden (IPCC, 
2006). IPCC (First-order) har använts av Penteado et al. (2012) på en deponi i Brasilien. 
De konstaterar att metoden kan ge bra resultat om den används korrekt. Vid beräkning-
en används olika parametrar, där framförallt siffror för avfallets halveringstid och 
mängden organiskt kol måste väljas noggrant. IPCC har även tagit fram en First-order 
Multi-phase model.  
 
TNO (First-order): Med denna modell beräknas produktionen av deponigas baserat på 
nedbrytningen av organiskt kol i avfallet (Scharff och Jacobs, 2006).  
 
LandGem (First-order): Med denna modell används kapaciteten för metangasproduktion 
och avfallets massa för att beräkna massan av producerad metan. I denna modell beräk-
nas alltså metangasemissioner och inte metangasproduktion. Metangasproduktionen fås 
genom att multiplicera mängden avfall med en konstant (Scharff och Jacobs, 2006). Sil 
et al. (2014) har utfört en undersökning i Indien där resultat från användning av 
LandGem har jämförts med resultat från experiment på avfallet. Undersökningen visar 
att LandGem överskattar metangasemissionerna.   
 
GasSim (Multi-phase): Med denna modell beräknas produktionen av metangas och me-
tangasemissioner baserat på mängden kol i avfallet. Avfallet delas in i ett tiotal katego-
rier som beskriver vilket avfallsslag det är (Scharff och Jacobs, 2006).  
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Avfalzorg (Multi-phase): Med denna modell beräknas produktionen av deponigas base-
rat på mängden organiskt material i avfallet.  Avfallet delas in i åtta olika kategorier 
som beskriver vilket avfallsslag det är.  
I kategorierna delas de även in i tre olika fraktioner baserat på det organiska materialets 
nedbrytningshastighet: snabb, medel eller sakta (Scharff och Jacobs, 2006). Scheutz et 
al. (2011)  har använt GasSim och Avfalzorg för att uppskatta metangasproduktionen 
och metanpotentialen på en deponi i Danmark. De har även utfört experiment på av-
fallsprover från deponin för att bedöma metangasproduktionen. En slutsats som dras är 
att modellerna, speciellt GasSim, tenderar att överskatta metangasproduktionen.  
 
EPER France (Multi-phase): Med denna modell kan två olika tillvägagångssätt använ-
das för att beräkna metangasemissioner. Antingen genom att använda data över utvun-
nen deponigas och utvinningseffektiviteten. Eller genom att använda en multi-phase 
modell och utvinningseffektiviteten (Rajaram et al., 2012).  
 
De flesta modeller för prognostisering av deponigasproduktionen är anpassade för hur 
deponierna såg ut förr, när en stor del av det deponerade avfallet var biologiskt nedbryt-
bart. Att använda dessa modeller på dagens deponier, där endast en mindre del är biolo-
giskt nedbrytbart, kan ge osäkra resultat menar Scheutz et al. (2011). Även Scharff och 
Jacobs (2006) menar att de flesta modeller för beräkning av metangasproduktionen är 
anpassade för kommunalt fast avfall, och att de därför kan vara olämpliga att använda 
på platser med små mängder biologiskt nedbrytbart avfall.  
 
I modellerna tilldelas avfallsslag olika k-värden som anger med vilken hastighet avfallet 
genererar metan. Mou et al. (2014) har tagit avfallsprover från fyra danska deponier 
med lågt innehåll av biologiskt nedbrytbart material. Experiment där nedbrytningshas-
tigheten för proverna undersökts visar på lägre k-värden än vad som används vid model-
lering.  

3.1	  Parametrar	  vid	  modellering	  
Det finns ett antal parametrar som används vid beräkning av metangasproduktion. Här 
följer en generell beskrivning och i avsnitt 4.1 beskrivs de parametervärden som an-
vänds i denna modellering.  
 

• 16/12 är en konstant som anger förhållandet mellan molvikterna för metan och 
kol (Avfall Sverige, 2014). 

 
• F, andelen metan i deponigas, brukar enligt Avfall Sverige (2014) i modellering 

på svenska deponier sättas till 50 %. Enligt Rajaram et al. (2012) varierar halten 
mellan 40-60 %.  

 
• DOCf, som anger andel nedbrytbart organiskt kol som omvandlas till deponigas, 

påverkas av en mängd faktorer, såsom fukthalt pH, avfallssammansättning och 
temperatur (IPCC, 2006).  

 
• För att vid modellering ta hänsyn till tekniska aspekter rörande hur deponin 

sköts används MCF som är en korrigeringsfaktor. Denna faktor används då sköt-
seln av en deponi påverkar metanbildningen. På deponier där ingen kompakte-
ring sker eller på grunda deponier sker en stor del av nedbrytningen aerobt vilket 
leder till bildning av koldioxid, istället för metan som vid anaerob nedbrytning 
(Naturvårdsverket, 2014).  
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• MSWXt anger deponerade mängder av olika avfallsslag olika år. 

 
• DOCXt anger innehåll av nedbrytbart organiskt avfall för ett visst avfallsslag ett 

visst år. Det råder en viss osäkerhet kring DOC-värden då få studier har under-
sökt detta, speciellt gällande industriavfall. Att avfall som räknas till samma av-
fallsslag kan ha olika DOC-värden är också problematiskt. Exempelvis gällande 
avfallsslaget papper, där olika sorters papper med varierande DOC-värde ingår 
(IPCC, 2006). 

 
• tt anger halveringstiden och denna varierar beroende på avfallsslag. Halverings-

tid innebär tiden det tar för en viss mängd avfall att brytas ned till hälften av 
dess ursprungliga massa. Halveringstiden beror på vilka k-värden som väljs för 
de olika avfallsslagen. Dessa värden anger avfallets nedbrytningshastighet och 
därmed även med vilken hastighet avfallet genererar metan. Värdet påverkas av 
ett antal faktorer, vilka beskrivs i avsnitt 2.2, men av stor vikt är fukthalten 
(IPCC, 2006).   
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4.	  Metod	  
Under detta avsnitt presenteras den modell som använts i rapporten.   

4.1	  Modellering	  
Den modell som använts för att beräkna metangasproduktion är IPCC First Order Multi-
phase och beräkningarna sker i ett Excel-verktyg framtaget av IPCC. En Multi-phase 
modell anses lämplig då den ger större möjlighet att variera parametervärden och an-
vända mer detaljerad data är andra modeller. IPCCs modell valdes då verktyget är an-
vändarvänligt och väl beprövat, bland annat av Naturvårdsverket som använt modellen 
på nationell nivå.  
 
Produktionen av metangas för år T från n deponerade avfallsslag kan uttryckas med 
följande formel:     

 
Parametrarna förklaras i Tabell 2 och de värden som används vid denna modellering 
presenteras.  
 
Tabell 2. Parametrar vid modelleringen (Avfall Sverige, 2014). 

Parameter Förklaring Värde som används vid 
modelleringen 

16/12 Omräkning från kol till 
metan 

16/12 

F Andel metan i deponigas 50 % 
DOCf Andel nedbrytbart orga-

niskt kol som omvandlas 
till deponigas 

0,5 

MCF Metankorrigeringsfaktor 
som beror på mottagnings-
praxis på deponin 

0,6/1,0 beroende på år 

MSWXt Deponerad mängd av av-
fallsslag X året t 

Varierar beroende på år och 
avfallsslag 

DOC Xt Innehåll av nedbrytbart 
organiskt kol för avfallsslag 
X året t 

Varierar beroende på år och 
avfallsslag 

tt Halveringstid Varierar beroende på av-
fallsslag 

 
Här presenteras hur modellen ser ut, tillvägagångssättet vid modelleringen och de para-
metervärden som använts.  
 
Modelleringen sker i ett Excel-verktyg som består av 20 flikar enligt nedanstående: 
 

1. Instruktioner över hur modelleringen ska utföras.  
2. Insättning av olika parametrar.  
3. Insättning av MCF. Värdet, som kan variera från år till år, sätts in.  
4. Här skrivs de deponerade mängderna för varje år in. I modellen delas avfallet in 

i kategorierna Hushållsavfall, Industriavfall och Slam. Hushållsavfallet delas 
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även in i avfallsslagen Mat, Trädgård, Papper, Trä, Textil och Inert avfall. För-
delningen över avfallsslagen för varje år sätts även in här.  

5. Här sammanställer modellen tydligare den information som satts in i föregående 
flik. Modellen avrundar här till närmsta heltal, i kiloton.  

6. Här sätts mängd utvunnen metan för varje år in.  
7. Här presenterar modellen resultatet. Producerad mängd metan presenteras för 

varje år, både totalt och fördelat på avfallsslag/avfallskategori. Även utvunnen 
metan och metanemissioner för varje år finns här.  

8-9. Här presenterar modellen emissioner och lagrat kol för HWP (Harwested   
Wood Products, alltså trädgård, papper och trä.  

10. I denna Teori-flik presenterar modellen alla de uträkningar som den använder 
för att komma fram till resultatet.  

11. Här presenterar modellen standardvärden för olika parametrar och hur de varie-
rar på olika platser i världen.  

12-20. Flikar för varje avfallsslag/kategori där modellen sammanställer all informat-
ion som satts in om parametervärden och deponerade mängder.  
 

Tillvägagångssättet vid modelleringen och de parametrar som använts presenteras här 
steg för steg:  
 

1. Först skrevs land och region in i modellen. Regionen, mer specifikt dess klimat, 
påverkar de standardvärden som modellen anger.  

2. Olika parametrar skrevs in. Gällande DOC-värden visade en litteraturgenom-
gång att de standardvärden som anges i modellen var lämpliga att använda. Ta-
bell 3 visar IPCCs standardvärden, vilka används vid modelleringen. I Bilaga 2 
visas de intervall som IPCC anger för olika DOC-värden.  

 
Tabell 3. DOC-värden för olika avfallsslag. 
Avfallsslag DOC-värde 
Slam 0,05 
Industriavfall 0,15 
Matavfall 0,15 
Trädgårdsavfall 0,20 
Textil 0,24 
Papper 0,40 
Trä 0,43 

 
Gällande DOCf rekommenderar IPCC (2006) att ett värde på 0,5 används för. De 
nämner dock att få studier har undersökt detta och att det i experiment är svårt 
att få till samma förhållanden som råder i en riktig deponi. Gällande k-värden 
anger IPCC (2006) olika standardvärden vid följande fyra klimatzoner: 
 

• Dry temperate 
• Wet temperate 
• Dry tropical 
• Moist and wet tropical 

 
Sverige hör till Wet temperate och därför används IPCCs standard k-värden för 
den klimatzonen vid modelleringen. Värdena ger de halveringstider som visas i 
Tabell 4. I Bilaga 3 visas de intervall som IPCC anger för olika halveringstider.  
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Tabell 4. Halveringstid för olika avfallsslag.  
Avfallsslag Halveringstid (år) 
Slam 3,7 
Industriavfall 7,7 
Matavfall 3,7 
Trädgårdsavfall 6,9 
Textil 11,6 
Papper 11,6 
Trä 23,1 

 
Gällande F, metanhalt, har Kovik data över procentuell metanhalt i anläggning-
ens deponigas sedan 1989. Halten har varierat något mellan åren men genom-
snittet är cirka 50 % och därför används detta värde i modelleringen.  

 
Gällande MCF skriver Naturvårdsverket (2014) att MCF är 1 på moderna 
svenska deponier, vilket är det högsta värdet som kan användas som MCF. Innan 
1980 var svenska deponier mindre och förmodligen inte lika kompakterade som 
idag. Dock saknas tillräcklig information för att för att fastställa MCF. Natur-
vårdsverket (2014) har därför vid modellering av metangasemissioner från 
svenska deponier använt värdet 0.6, vilket är standardvärdet som IPCC rekom-
menderar vid brist på information. Baserat på dessa uppgifter kommer modelle-
ringen på Kovik använda MCF 1 från 1980 och framåt och MCF 0,6 innan 1980.  

 
Utöver de parametrar som finns i formeln används även oxideringsfaktor och en 
fördröjningsparameter i denna modellering. Oxideringsfaktorn anger hur stor 
andel av producerad metan som oxideras till koldioxid. Gasens genomström-
ningshastighet, typ av täckskikt samt temperatur i ytskiktet är olika faktorer som 
påverkar oxideringsfaktorn (Adolfsson, 2005). Standardvärdet enligt IPCC 
(2006) är 0 men på deponier som är täckta med jord eller kompost kan värdet 0,1 
användas. Naturvårdsverket (2014) använder oxideringsfaktor 0,1 när de beräk-
nar metangasemissioner från svenska deponier. Detta är också värdet som an-
vänds vid denna modellering.  
 
Fördröjningsparametern anger hur lång tid det tar innan bildningen av metangas 
börjar. Detta kan vara svårt att uppskatta då tiden från deponering av avfall till 
produktion av metangas består av flera kemiska processer vars hastighet påver-
kas av olika faktorer, vilket beskrivs närmare i avsnitt 2.2. IPCC (2006) anger ett 
standardvärde på 6 månader och därför används detta vid denna modellering.     
 

3. Efter att alla parametrar bestämts och skrivits in var det dags att sätta in depone-
rade avfallsmängder och hushållsavfallets fördelning av avfallsslag för varje år. 
Information om dessa mängder finns i avsnitt 4.2. Uppgifter för MSWXt present-
eras i Bilaga 1.  

4. Mängden utvunnen metangas för varje år sätts in.  
 
Modelleringen utfördes i tre scenarier, vilka beskrivs i avsnitt 5. Modelleringsresul-
taten sammanställdes i Excel och diagram togs fram.  
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4.2	  Datainsamling	  
Datainsamlingen till denna modellering bestod av en del svårigheter. Scharff och Jacobs 
(2006) beskriver ett problem vid tillämpning av Multi-phase modeller på en deponi, 
nämligen hur avfallen ska delas in i kategorier. Detta kräver stor kunskap om depone-
ringshistorik, avfallen och hur de reagerar över tid. Då Kovik inte dokumenterar sitt 
avfall i likadana avfallsslag som i modellen kompliceras indelningen i dessa. Den 
dokumentation som finns över deponerat avfall är heller inte så detaljerad. Flera anta-
ganden har därför gjorts, vilka beskrivs närmare här nedan. Information om deponerade 
mängder på svenska deponier och fördelning på olika avfallsslag har samlats in. Efter 
diskussion med personal på Kovik bestämdes det att denna information inte skulle an-
vändas då den inte gav en rättvis bild av hur det sett ut på Kovik. Istället har antaganden 
gjorts i samråd med driftledare på anläggningen.  

4.2.1	  Avfallsdata	  1964-‐1982	  
Data från när deponering började på Kovik 1964 till och med 1982 saknas. Ett anta-
gande gjordes att de totala deponerade mängderna för varje avfallskategori 1964 var 
hälften av mängderna från det äldsta dokumenterade året, 1983. Sedan antogs en linjär 
ökning från 1964 till 1982. Antaganden om hushållsavfallets indelning i olika avfalls-
slag presenteras i avsnitt 5.  

4.2.2	  Avfallsdata	  1983-‐2014	  
För dessa år fanns siffror över totala deponerade mängder hushållsavfall, industriavfall 
och slam. Dock saknas även här siffror på hushållsavfallets indelning i olika avfallsslag, 
se avsnitt 5.  

4.2.3	  Framtida	  avfallsmängder	  
Antaganden om framtida avfallsmängder görs tillsammans med personal på Kovik och 
baseras på tidigare deponerade mängder och anläggningens förmodade utveckling. Hus-
hållsavfall har inte deponerats på anläggningen sedan 2005 och antas heller inte depone-
ras i framtiden. Detsamma gäller slam, vilket inte har deponerats på anläggningen sedan 
2000. Mängden deponerat industriavfall har de senaste fem åren legat mellan 7000 och 
16000 ton. Ett antagande görs att mängden kommer minska och därför används i model-
leringen 5000 ton/år från 2015 till 2030.   
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5	  Resultat	  och	  diskussion	  
Metangas som produceras i en deponi kan beräknas på olika sätt. Antingen med mät-
ningar av gasuttag, emissioner och metanoxidation eller genom teoretiska beräkningar 
baserade på deponerade avfallsslag och mängder, vilket är fallet i denna rapport. 
 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultatet av modellering i olika scenarier där 
fördelningen av avfallsslag varieras. Betydelsen av tidsperspektiv och val av parameter-
värden diskuteras.   
 
Då data över hushållsavfallets indelning i avfallsslag saknas presenteras resultatet i tre 
olika scenarier där fördelningen av avfallsslag varierar. Dessa scenarier har tagits fram i 
samråd med personal på Kovik. Eftersom modellen inte tillåter någon fördelning av 
industriavfall används samma data för detta i alla scenarier. Detsamma gäller för depo-
nerade slammängder. De totala deponerade mängderna för varje år är alltså desamma i 
varje scenario. Scenarierna beskrivs kortfattat här nedan och en mer detaljerad indelning 
i avfallsslag presenteras i Tabell 5.  
 

• Scenario 1: Detta scenario antas vara det mest troliga. Matavfall och inert avfall 
står här för 60 % av de deponerade mängderna hushållsavfall.  

• Scenario 2: Enligt personal på Kovik står inert avfall för en stor del av de depo-
nerade mängderna. Det är mycket möjligt att det även varit så förr och därför 
står inert avfall i detta scenario för nästan 60 % av de deponerade mängderna 
hushållsavfall.  

• Scenario 3: Enligt personal på Kovik är osäkerheten kring deponering av matav-
fall stor och det är möjligt att det endast deponerats i små mängder. I detta sce-
nario antas även inert avfall står för en liten del av de deponerade mängderna 
hushållsavfall. Detta scenario förmodas inte vara lika troligt som de andra men 
det är intressant att se vilken betydelse mängden inert avfall har för metangas-
produktionen.  

 
I varje scenario används samma fördelning av avfallsslag för alla år, från deponerings-
start 1964 till 2005, vilket var sista året som hushållsavfall deponerades på anläggning-
en. I verkligheten har fördelningen förmodligen varierat något mellan åren men då 
mängderna är relativt små påverkas inte slutresultatet av mindre årliga variationer.  
 
 
 
 
 
 
Tabell 5. Fördelning av hushållsavfallets avfallsslag i olika scenarier.   
 Mat 

(%) 
Trädgård 

(%) 
Papper 

(%) 
Trä 
(%) 

Textil 
(%) 

Inert 
(%) 

Scenario 
1 

25 15 15 5 5 35 

Scenario 
2 

20 10 10 2 3 55 

Scenario 
3 

10 30 10 20 15 15 
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Inert hushållsavfall är främst om metall, glas och plast och inert industriavfall främst 
isolering, gips, jord och grus. 
 
Då resultatet i modelleringsverktyget presenteras i kton blir detaljeringsgraden lidande 
när beräkningar görs på en specifik anläggning och inte på nationell nivå, vilket verkty-
get är anpassat för. Exempelvis kan ett resultat som 2 kton ligga inom intervallet 1,50 - 
2,49 kton. Metangasutvinningen presenteras dock mer exakt då dessa uppgifter är verk-
liga siffror från Kovik som skrivs in manuellt.  
 
För varje scenario presenteras mängd producerad metangas, mängd emitterad metangas 
och mängd utvunnen metan. Formeln som beskrivs i avsnitt 4.1 ger mängden produce-
rad metangas och detta presenteras till och med 2030, vilket är modellens slutår. Mäng-
den emitterad metangas fås genom att mängden utvunnen metan och mängden oxiderad 
metan, vilket är omkring 10 %, subtraheras från mängden producerad metan. Metangas-
utvinningen beräknas inte i modellen utan är verkliga siffror från Kovik som skrivs in 
manuellt. Denna mängd är densamma i alla scenarier. Emissionerna och gasutvinningen 
presenteras till och med 2014 då det är produktionen som är i fokus i denna rapport.  
 

 
Figur 3. Diagram över producerad metangas, emitterad metangas och gasuttag i scenario 1.  
 
Figur 3 visar att det från första deponeringen 1964 tog fyra år innan metangasprodukt-
ionen kom igång. Detta är förmodligen en sanning med modifikation då produktionen 
bör ha börjat tidigare än så, men i så små mängder att det inte syns i modelleringen. De 
ökande avfallsmängderna medför sedan en ökande mängd producerad metangas. I slutet 
på 80-talet närmar sig metangasmängderna sitt maximum och gasen börjar utvinnas 
med minskade metangasemissioner som följd. Mängden deponerat avfall är som störst 
andra halvan av 1990-talet och första halvan av 2000-talet viket gör att metangasmäng-
derna når sitt maximum däromkring. Avfallsmängderna, och därmed metangasprodukt-
ionen, minskar sedan fort på grund av förbudet mot deponering av organiskt material.  
 
Figur 4 visar resultatet av modellering vid scenario 2. Då resultatet i stora drag liknar 
det i scenario 1 beskrivs det inte närmare utan fokus ligger på skillnaderna.  
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Figur 4. Diagram över producerad metangas, emitterad metangas och gasuttag i scenario 2.  
 
De skillnader som kan ses i detta scenario och scenario 1 beror framförallt på att detta 
scenario innehåller större mängder inert avfall, vilket inte bidrar till produktionen av 
metangas. Metangasproduktionen är i stort sett likadan till mitten på 2000-talet då sce-
nario 1 har en längre period av den maximala produktionen på 6 kton. Därefter ser det i 
stort sett lika ut igen. På grund av mindre mängd producerad metangas i detta scenario 
är även metangasemissionerna mindre.  
 

 
Figur 5. Diagram över producerad metangas, emitterad metangas och gasuttag i scenario 3.  
 
Resultatet för scenario 3 presenteras i Figur 5.  Detta scenario skiljer sig från de andra 
då det innehåller små mängder inert avfall, vilket innebär att metangasproduktionen blir 
större. Produktionen ökar här snabbare och perioden med den maximala produktionen 
på 6 kton sträcker sig över 10 år. Metangasemissionerna är i detta scenario något högre 
än i de andra. Vilket är ett resultat av den högre metangasproduktionen.  
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Någon djupare analys i skillnaderna i scenario 2 och 3 jämfört med scenario 1 är svår att 
göra. Det går att i modelleringsverktyget undersöka varje scenario och se hur stor del av 
metanproduktionen som varje avfallsslag/avfallskategori står för. Problemet är de av-
rundningar till närmsta heltal (kiloton) som verktyget gör. Detta gör att verktyget visar 0 
kton producerad metangas för alla avfallsslag/kategorier förutom industriavfall. Totalt 
producerad metangas för just industriavfall är dock lägre än vad verktyget visar som 
total metanproduktion för alla avfallsslag/avfallskategorier. Detta beror alltså på att 
verktyget för de andra avfallsslagen/avfallskategorierna avrundar till 0 även fast viss 
produktion skett och att de ger utslag i resultatet först när de summerats ihop. Detta är 
en stor svaghet med att använda detta modelleringsverktyg på en specifik deponi, då det 
egentligen är framtaget för beräkningar på nationell nivå. Dock bör verktyget lätt kunna 
kalibreras för att visa låga siffror mer exakt.  
 
För att förtydliga skillnaderna presenteras mängd producerad metangas för varje scena-
rio i Figur 6 och emitterad metangas Figur 7.  
 

 
Figur 6. Diagram över producerad metangas för varje scenario.  

	  
Figur 7. Diagram över emitterad metangas för varje scenario.  
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Även om metangasproduktionen i verkligheten kan vara större eller mindre än vad dia-
grammen visar kan det tydligt ses en avtagande trend i alla scenarier. Utvinningen av 
metangas kan fortsätta på dagens nivå omkring 5 år till, beroende på scenario.   
 
Att skillnaden på de olika scenarierna är relativt liten beror på att mängden deponerat 
hushållsavfall på Kovik är liten i förhållande till mängden deponerat industriavfall.   
Industriavfallet står för omkring 80 % av totalt deponerade mängder och total me-
tangasproduktion från 1964 till idag. Detta innebär att förändringar i fördelningen av 
hushållsavfall inte påverkar slutresultatet i någon större utsträckning. I det här fallet 
skulle det vara intressantare att göra en fördelning av industriavfallet, något som dock 
inte är möjligt i denna modell.  
 
Det är svårt att säga hur trovärdiga resultat från modellering av metangasproduktion är 
då det inte finns några verkliga resultat att jämföra med. Bristen på detaljerade data över 
deponerade avfallsslag och avfallsmängder samt osäkerhet kring parametervärden inne-
bär en osäkerhet i resultaten. Att denna modellering har gjorts i olika scenarier ökar 
dock sannolikheten att resultatet överensstämmer med verkligheten, jämfört med mo-
dellering i ett scenario.   
 
Modelleringsverktyget är bra då det är lätt att variera parametrar för att undersöka hur 
resultatet påverkas. En svaghet är dock brist på detaljeringsgrad vid relativt små mäng-
der avfall och metangas. Verktyget bör kalibreras för att få det mer tillämpbart vid be-
räkningar på specifika deponier, och inte endast på nationell nivå. Ytterligare en svaghet 
är att industriavfallet inte kan delas in i olika avfallsslag. Detta skulle dock inte ha nå-
gon större betydelse för denna modellering då dokumentation på hur industriavfallet sett 
ut saknas. Verktyget ser lite rörigt ut med mycket siffror och kan därför vara svårt att 
förstå sig på till en början. Instruktioner och teorin bakom beräkningarna finns dock 
med i verktyget.  

5.1	  Känslighetsanalys	  
Enligt modellresultaten kommer metangasproduktionen minska betydligt inom en nära 
framtid. Resultaten för scenario 1 visar att metangaspotentialen från 2015 till 2030 är 
omkring 15 % av den totala producerade metangasen från deponeringsstart 1964 till 
modellverktygets slutår 2030. Detta motsvarar en kvarvarande potential på cirka 30 kton 
till 2030. När framtida metangaspotential undersöks är det tidsperspektiv som används 
av stor betydelse. Om den framtida potentialen istället beräknas från 2015 till 2060 och 
det antas att metangasproduktionen fortsatt ligger omkring 1 kton/år, vilket diagrammen 
antyder, kommer resultatet bli ett annat.  Kvarvarande metangaspotential kommer då 
vara omkring 25 %, motsvarande cirka 60 kton, av totalt producerad metangas från de-
poneringsstart. Även om ett längre tidsperspektiv ger en större total mängd producerad 
metangas behöver det inte betyda att framtida gasutvinning kommer vara ekonomiskt 
försvarbart, då produktionen är fördelad över många år.  
 
Tidsperspektivet har även betydelse när det gäller de parametrar som används i modelle-
ringen. De olika avfallsslagens DOC-värde, dess innehåll av nedbrytbart organiskt kol, 
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avgör mängden metan de genererar under hela sin livstid. När ett visst tidsintervall un-
dersöks är det kombinationen av DOC och halveringstid som är intressant. Halverings-
tiden avgör hur mycket av avfallets DOC som bryts ned inom det undersökta tidsinter-
vallet. Som exempel kan detta innebära att matavfall, som har ett lågt DOC-innehåll 
men kort halveringstid, under en viss tidsperiod kan ge upphov till mer metangas än 
papper, som har ett mycket högre DOC-innehåll men även mycket längre halveringstid. 
 
Genom att i det troligaste scenariot, scenario 1, variera avfallens halveringstid inom de 
intervall som IPCC anger undersöks förändringar i metangasproduktionen. Resultaten 
förändras inte märkbart, förmodligen på grund av de snäva intervallen och de relativt 
små avfallsmängderna. Däremot förändras resultaten något när de högsta värdena i in-
tervallen, istället för standardvärdena, för hushållsavfallets DOC-värden används. Me-
tangasproduktionen är då något större under 2000-talet men produktionen från idag och 
framåt förändras inte. Något som skulle ge en större förändring är användning av ett 
annat DOC-värde för industriavfallet. IPCC anger där ett brett intervall på 0-0,54 med 
ett standardvärde på 0,15, vilket används i alla scenarier i denna modellering. Genom att 
istället använda värdet 0,3 blir metangasproduktionen från deponeringsstart 1964 till 
2030 ungefär 85 % större än i scenario 1. Detta presenteras i Figur 8. Kvarvarande me-
tangaspotential 2015-2030 skulle då vara cirka 58 kton, nästan dubbelt så mycket som i 
scenario 1. Att industriavfallet har ett så högt DOC-innehåll är dock osannolikt då det 
främst innehåller inert avfall, såsom isolering, gips, jord och grus.    
 

 
Figur 8. Diagram över producerad metangas, emitterad metangas och gasuttag med samma indata som 
vid scenario 1 men med skillnaden att industriavfallets DOC-värde dubblats till 0,3.  
 
En osäkerhet vid modelleringen är hur stor de deponerade avfallsmängderna blir i fram-
tiden. I varje scenario antas en deponerad mängd industriavfall på 5000 ton/år från 2015 
till 2030. Genom att istället köra modellen med 10 000 ton/år och samma parametrar 
som i scenario 1 undersöks hur produktionen påverkas av större framtida avfallsmäng-
der. Resultatet blir en väldigt liten skillnad, på omkring 2 kton producerad metangas 
mer.  
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6	  Slutsats	  
Processerna vid bildning av deponigas är mycket komplexa, vilket bidrar till osäkerhet 
vid beräkningar på metangasproduktion. Produktionen påverkas av ett flertal faktorer, 
däribland deponerat avfallsslag samt fukt, pH, densitet och temperatur i deponin.  
 
Det finns flera sorters modeller för beräkning av metangasproduktion, där tillväga-
gångssätt och detaljeringsgrad skiljer dem åt. I denna rapport ansågs IPCCs First-order 
Multi-phase modell lämplig att använda på grund av dess detaljeringsgrad och använ-
darvänlighet.  
 
Insamlingen av data innebar en del svårigheter då Koviks dokumentation över depone-
rat avfall inte är så detaljerad. Detta innebär att ett antal antaganden har gjorts, vilket 
bidrar till en osäkerhet i resultaten.   
 
Den kvarvarande metangaspotentialen på Kovik är omkring 30 kton från idag till 2030, 
vilket är det år modelleringsverktyget sträcker sig till. Metangasproduktionen har nått 
sitt maximum och minskar nu stadigt. Utvinningen av metangas kan fortsätta på dagens 
nivå ungefär 5 år till. På Kovik står industriavfall för omkring 80 % av totalt depone-
rade mängder från deponeringsstart 1964 till idag. Detta innebär att sammansättningen 
av industriavfallet har stor påverkan på metangasproduktionen. Det är möjligt att det 
deponerade avfallets DOC-innehåll är högre eller lägre än vad som använts i modelle-
ringen vilket skulle innebära att metangasproduktionen i scenarierna är underskattad 
eller överskattad.  
 
Osäkerhet i vilka parametervärden som bör användas samt brist på data över deponerat 
avfall begränsar möjligheten att göra modellering på deponigasproduktion med tillförlit-
liga resultat.  
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7	  Framtida	  studier	  
Genom arbetet med denna rapport har ett par frågor kommit upp som kräver vidare 
forskning.  
 
Modellering av metangasproduktion på Kovik har varit i fokus och det skulle vara in-
tressant med en studie som baserat på resultatet i modelleringen utreder ekonomiska 
faktorer gällande gasutvinningen. En sådan studie skulle bland annat kunna undersöka 
följande frågeställningar: 
 

• Hur länge kommer gasutvinningen på anläggningen vara lönsam?   
• Kan förändringar i gasutvinningssystemet effektivisera gasutvinningen? 

 
Det finns många olika modeller för prognostisering av metangasproduktion och de har 
alla sina styrkor och svagheter. Det skulle vara intressant med en studie med syfte att ta 
fram en ny, mer tillförlitlig modell. Förslag på frågeställningar till en sådan studie följer 
nedan:  
 

• Vilka styrkor och svagheter har andra modeller? 
• Vilka parametervärden bör användas vid modellering (halveringstid, DOC, 

MCF, DOCF)? 
• Hur påverkas parametervärden av klimatet? 

 
Det finns ett behov av en tillförlitlig och flexibel modell som kan anpassas efter olika 
förutsättningar. Stor vikt bör läggas på användarvänlighet och tydliga instruktioner. Ge-
nom att samma modell används på många platser underlättas jämförelser.  
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Bilaga 1. Deponerade avfallsmängder som använts i modelleringen.  

	  	  
Hushållsavfall	  
(ton)	   Slam	  (ton)	  

Industriavfall	  
(ton)	  

1964	   11	  200	   4	  600	   45	  300	  
1965	   11	  800	   4	  850	   47	  800	  
1966	   12	  400	   5	  100	   50	  300	  
1967	   13	  000	   5	  350	   52	  800	  
1968	   13	  600	   5	  600	   55	  300	  
1969	   14	  200	   5	  850	   57	  800	  
1970	   14	  800	   6	  100	   60	  300	  
1971	   15	  400	   6	  350	   62	  800	  
1972	   16	  000	   6	  600	   65	  300	  
1973	   16	  600	   6	  850	   67	  800	  
1974	   17	  200	   7	  100	   70	  300	  
1975	   17	  800	   7	  350	   72	  800	  
1976	   18	  400	   7	  600	   75	  300	  
1977	   19	  000	   7	  850	   77	  800	  
1978	   19	  600	   8	  100	   80	  300	  
1979	   20	  200	   8	  350	   82	  800	  
1980	   20	  800	   8	  600	   85	  300	  
1981	   21	  400	   8	  850	   87	  800	  
1982	   22	  000	   9	  100	   90	  300	  
1983	   22	  400	   9	  200	   90	  600	  
1984	   26	  400	   9	  600	   96	  400	  
1985	   25	  200	   11	  000	   90	  000	  
1986	   29	  300	   9	  400	   97	  600	  
1987	   27	  000	   12	  000	   110	  600	  
1988	   26	  000	   10	  600	   113	  000	  
1989	   32	  000	   10	  000	   100	  000	  
1990	   40	  000	   11	  000	   80	  000	  
1991	   30	  900	   14	  000	   78	  000	  
1992	   30	  600	   10	  900	   79	  500	  
1993	   30	  000	   12	  900	   88	  000	  
1994	   30	  000	   12	  000	   79	  800	  
1995	   25	  000	   10	  000	   84	  000	  
1996	   20	  500	   8	  600	   85	  000	  
1997	   13	  000	   7	  600	   99	  000	  
1998	   16	  000	   7	  000	   107	  000	  
1999	   14	  000	   2	  180	   127	  000	  
2000	   17	  000	   1	  235	   105	  000	  
2001	   17	  000	   	  	   143	  000	  
2002	   16	  000	   	  	   133	  014	  
2003	   16	  000	   	  	   142	  000	  
2004	   19	  000	   	  	   130	  000	  
2005	   0,249	   	  	   85	  916	  
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2006	   	  	   	  	   80	  000	  
2007	   	  	   	  	   63	  146	  
2008	   	  	   	  	   43	  319	  
2009	   	  	   	  	   12	  532	  
2010	   	  	   	  	   6	  963	  
2011	   	  	   	  	   8	  059	  
2012	   	  	   	  	   13	  958	  
2013	   	  	   	  	   15	  945	  
2014	   	  	   	  	   5	  000	  
2015	   	  	   	  	   5	  000	  
2016	   	  	   	  	   5	  000	  
2017	   	  	   	  	   5	  000	  
2018	   	  	   	  	   5	  000	  
2019	   	  	   	  	   5	  000	  
2020	   	  	   	  	   5	  000	  
2021	   	  	   	  	   5	  000	  
2022	   	  	   	  	   5	  000	  
2023	   	  	   	  	   5	  000	  
2024	   	  	   	  	   5	  000	  
2025	   	  	   	  	   5	  000	  
2026	   	  	   	  	   5	  000	  
2027	   	  	   	  	   5	  000	  
2028	   	  	   	  	   5	  000	  
2029	   	  	   	  	   5	  000	  
2030	   	  	   	  	   5	  000	  
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Bilaga 2. IPCCs intervall för DOC-värden.  
Avfallsslag DOC-värde 
Slam 0,04-0,05 
Industriavfall 0-0,54 
Matavfall 0,08-0,20 
Trädgårdsavfall 0,18-0,22 
Textil 0,20-0,40 
Papper 0,36-0,45 
Trä 0,39-0,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

Bilaga 3. IPCCs intervall för halveringstider.  
Avfallsslag Halveringstid (år) 
Slam 3,5-6,9 
Industriavfall 6,9-8,7 
Matavfall 3,5-6,9 
Trädgårdsavfall 6,9-11,6 
Textil 9,9-13,9 
Papper 9,9-13,9 
Trä 17,3-34,7 
 


