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PM DEPONIGAS  

Mätning deponigas för delar av Fastigheterna Noret 2:27 och Noret 2:39 i 
Leksands kommun 
 

Inledning och bakgrund 
Denna promemoria är en sammanfattning av resultat efter första fältmätningen av deponigas vid Limsjöängets delar 
av fastigheterna Noret 2:27 och Noret 2:39 i Leksands kommun. Uppföljningsmätning vid provtagningspunkterna ska 
utföras i slutet av oktober innan slutgiltig rapport sammanställs.  

Bakgrunden till mätningar i fält är följande. 

Under arbetet med den pågående miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen för Limsjöänget, Noret 2:27 samt 
fastigheterna Noret 2:40 och 2:39 lyftes frågan om hur hänsyn tagits till eventuell deponigasproduktion vid anläggning 
av befintliga byggnader och hårdgjorda ytor inom detaljplaneområdet.  

För att undersöka om deponigas fortfarande producerades och ansamlades på ett sätt som kunde innebära risk för 
brand och explosion vid befintliga byggnader och hårdgjorda ytor bestämdes att mätningar av deponigas i mark vid 
nordöstra delen av fastighet Noret 2:39 skulle utföras, se figur 1 och bilaga 1 och 2 för provtagningsområde och 
provtagningspunkternas placering.  

 

Figur 1. Den f.d. deponins ungefärliga utbredning (Grått raster) samt aktuellt område för detaljplanering (Grå 
inramning). 
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Metod 

Val av mätpunkter 
Provtagningsområde valdes av främst tre skäl. 1) att gränsen för den f.d. deponin bedömdes ligga inom det nordöstra 
hörnet av fastighet 2:39 och 2) att markledningar (som eventuellt kan leda gas till redan bebyggda platser inom det 
område som detaljplaneras) förekom inom det nordöstra hörnet och 3) att det ligger inom det område som ska 
detaljplaneras. I området placerades provtagningspunkterna i linjer från norr till söder och från öst till väst med avsikt 
att finna gränser för den f.d. deponins utbredning och gränser för eventuell deponigasproduktion.  

 

Utformning av provtagningspunkter 
Vid varje utvald provtagningspunkt (10 st.) för gasmätning borrades ett 4 meter djupt borrhål. Borrhålets diameter var 
drygt 10 cm. Topp och bottenslitsade PE rör, 6,3 cm diameter, fördes ner drygt 3 meter i borrhålen, se figur 2. Längs 
upp på de slitsade rören fästet ett tätt PE rör, 1 meter, med lock som skruvades på rörets topp. Locket tätades med 
silvertejp. Borrhålets fylldes, i utrymmet mellan PE rör och jord, med krossmaterial, 8 - 16 mm. I borrhål nummer 2 
utgjordes fyllningsmaterialet av sand, 1 - 2 mm. Vid markytan ner till ca. 25 cm djup fylldes borrhålet med bentonit 
som vattnades för att skapa en tätning ovanför de slitsade rören, se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 3 meters topp och bottenslitsade PE rör.                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Figur 3. Provtagningspunkt med bentonittätning  

                                                                                                       med tätt PE topprör med lock.  
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Okulär bedömning av jord vid borrning 
Vid borrning av varje borrhål kontrollerades jorden som borren förde upp ur marken okulärt och kvalitativt. Vid den 
okulära besiktningen bedömdes om materialet var blockigt, grusigt, sandigt, lerigt/siltigt eller om det var organiskt och 
om det fyllnadsmaterial och om det organiska kunde vara deponimaterial. Den okulära bedömningen var inte 
vetenskaplig och ska bara betraktas som en spontan bedömning av det uppborrade materialet.  

 

Mätning av gas 
Mätning av gaserna metan, koldioxid, syre och svavelväte utfördes med fältmätare Biogas 5000. Mätningen utfördes 
80 cm ner i de vertikala PE rören. Mätningar utfördes vid två tillfällen 16 - 24 timmar efter att rören installerats. Vid 
mätning avlägsnades lock på installerat rör varefter en slang som var ansluten till fältmätaren fördes ner 80 cm i röret. 
Slangen hade vid 80 cm ett lock som stängde toppen på PE röret under mätningen. Mätning utfördes tills att värdena i 
mätaren var stabila.  

 

Observation av topografi 
Topografisk variation och markens lutning i området bedömdes dels från kartor och flygbilder innan fältbesök. I fält 
kontrollerades marklutning okulärt. Inmätning av lutning utfördes ej. WSP har kontaktat ledningsägare för sektioner 
med information om ledningarnas lutningsgrader i området.  
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Resultat 

Mätning av gas 

Mätningar den 1 oktober 

Mätningarna den 1 oktober utfördes ca. 12 - 24 timmar efter att borrhålen installerats. Se tabell 1 för mätdata som är 
medelvärdet av 2 mätningar den 1/10 2021. I provtagningspunkterna 1 - 4 och 6 uppmättes metan och koldioxid och 
låga till mycket låga syrehalter. I provtagningspunkt 3 och 4 var metanhalterna mycket höga och det tillgängliga syret 
var i princip förbrukat. I provtagningspunkt 1,2 och 6 varierade metanhalterna mellan 2,4 och 10,6 %. 
Koldioxidhalterna var relativt höga och syre förekom men i begränsade mängd.  

 

Vid provtagningspunkt 5, längst västerut, förkom nästan ingen metan och endast låga halter av koldioxid samt höga 
syrehalter.  

 

Vid provtagningspunkterna 7 - 10, provtagningspunkterna längst söderut, förekom ingen metan. Däremot var 
koldioxidhalterna relativt höga och syret till viss del förbrukat, se tabell 1 nedan.  

Provtagningspunkt 1 2* 3 4 5 6 7 8 9 10 
CH4 6,7 2,4 34,6 27,7 0,1 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
CO2 10,4 3,7 19,8 14,7 2,2 14,9 7,5 2,7 4,4 6,8 
O2 6,2 16,4 0,4 2,8 19,6 4,0 10,2 18,2 15,6 11,7 
H2S 0,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 

Tabell 1. % metan (CH4), koldioxid (CO2), syre (O2) och svavelväte (H2S). Medelvärde från två mättillfällen den 1/10.  

 

Mätningar den 19 november  

Mätningarna utfördes den 19 november med avsikt att detektera förändringar i halter av deponigaser vid 
provtagningspunkterna. Liksom vid de tidigare mätningarna så var det vid provtagningspunkt 1-4 och 6 som metan 
uppmättes. Provtagningspunkt 2 hade significant högre halter än vid de första två provtagingarna vilket beror på att 
endast 1-2 mm sand användes som fyllningsmaterial vid den provtagningspunkten vilket skapar begränsad porositet 
och långsam rörelse av gas i marken. Fyllningsmaterialet som användes vid de andra provtagningspunkterna var 8-16 
mm krossmaterial som möjligör snabbare rörelser för gasen.  Vid provtagningspunkterna 3 och 4 var halterna 
fortfarande höga men lägre än vid de tidigare mätningarna, vilket indikerar att den omgivande markan har något lägre 
halter av metan än vid den exakta provtagningspunkten. Vid provtagningspunkterna 5 och 7-10 detekterades ingen 
metan, liksom vid de tidigare mätningarna. Koldioxiid halterna var förhöjda vilket tyder på organisk nedbrytning men 
syrehalterna var höga vilket buffrar mot syrefri nedbrytning och metanproduktion.   

 

Provtagningspunkt 1 2* 3 4 5 6 7 8 9 10 
CH4 6,5 15,5 25,7 12,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
CO2 12,3 13,1 13,2 15,3 2,0 10,4 6,2 5,2 4,4 4,7 
O2 1,6 0,2 0,4 0,5 19,9 2,6 14,3 14,4 16,5 13,9 
H2S 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Okulär besiktning av jord vid borrning 

Vid provtagningsrör 1, 2, 3, 4 och 6 

Jorden bestod vid dessa provtagningspunkter av fyllnadsjord från 0 till 1 - 1,5 meters djup. Under fyllningsmaterialet, 
ned till ca. 3 meters djup, fanns ett blandat material som bedömdes som deponimaterial som i vissa 
provtagningspunkter var mer eller mindre blandat med sand. Deponimaterial som kunde identifieras var glasbitar, 
plast, tegel, metall, keramik, bark och ett svart material som bedömdes till långt nedbrutet organiskt material. Från 
grundvattengränsen vid 3 meter, och ned till 4 meter, var materialet likt det i skiktet ovan men innehöll ofta mer svart 
organiskt material och mindre av föremål som tegel, glas och bark.  Vid provtagningspunkt 4 övergick materialet vid 
3,9 meters djup till lera.  

Vid provtagningsrör 5 

Här var skiktet med fyllningsmaterial endast 0,5 meter djupt. Under det fanns ett skikt med sand som sträckte sig ner 
till 2 meters djup. Under sanden fanns block. 

Vid provtagningsrör 7, 8, 9 och 10  

Jorden bestod vid dessa provtagningspunkter av fyllnadsjordfrån 0 till ca. 1 - 1,5 meters djup. Under 
fyllningsmaterialet, ned till ca. 3 meters djup, fanns ett blandat material som bedömdes som deponimaterial som i 
vissa provtagningspunkter var mer eller mindre blandat med sand och kanske även med fyllningsmaterial. 
Deponimaterial som kunde identifieras var glasbitar, plast, tegel, metall, keramik, bark och material som bedömdes 
som organiskt men som inte var svart utan hade en ganska ljus ton. Från 2 - 3 meters djup, och ned till 4 meter, var 
materialet likt det i skiktet ovan men innehöll även det svarta organiska materialet, som återfanns vid 
provtagningspunkterna 1 - 4 och 6, och mindre av föremål som tegel, glas och bark. Vid provtagningspunkt 10 fanns 
block på 2,3 - 2,7 meters djup. Under blocket var materialet återigen mjuk.  

 

Observation av topografi 
Observation i fält och från kartor visar att området är högst i dess nordöstra del och har sin högsta del i den norra 
delen av Noret 2:30 och sluttar i sydlig och sydvästlig riktning från ca. 168 möh till 167,15 - 167,00 vid byggnaden på 
fastighet Noret 2:40. Vid provtagningsområdets nordöstra del uppgår höjden till 167,67. Marklutningen mellan norra 
delen av Noret 2:40 och norra delen av Noret 2:39 är ca. 0,5 grader och från norra delen av Noret 2:39 till byggnaden 
på Noret 2:40 ca. 0,5 grader. Höjddata och sektioner av ledningar har beställts av ledningsägare men ännu ej 
analyserats fullt ut.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Borrning av hålen och den okulära besiktningen av jorden i borrhålen visar att deponimaterial finns vid samtliga 
provtagningspunkter utom provtagningspunkt 5 där deponins utbredning verkar avgränsas västerut.   

Resultatet från gasmätningarna visar att metangasproduktionen är stor till relativt stor norr om den norra infarten till 
fastighet 2:39 och att det vid provtagningstillfället inte fanns någon metangas vid provtagningspunkterna söder om den 
norra infarten, provtagningspunkterna 7 - 10. Däremot visade borrningarna att det finns deponimaterial även vid dessa 
provtagningspunkter och gasmätningarna visar att en nedbrytningsprocess pågår med resultat av förhöjda 
koldioxidhalter och reducerade syrehalter. Om syrehalterna blir mycket låga kommer metan även att produceras vid 
dessa provtagningspunkter. En situation som kan medföra att syrehalterna sjunker är t. ex tjällock under 
vinterperioden. För att säkerställa att metan inte produceras i området bör mätningarna återupprepas.  

Hela området har en svag lutning mot sydväst, ungefär 0,5 grader, vilket betyder att gasen förmodligen inte rör sig 
mot fastighet 2:40 längs fjärrvärmeledningen som går norr om fastighet 2:39, då metangas rör sig uppåt och utefter 
tryckgradienter. Däremot finns risk att gas både produceras och ansamlas under den (2:39) fastighetens parkering i 
den nordöstra delen. Det är oklart om deponimaterial finns under parkeringens nordöstra del men gasen som 
detekterades vid provtagningarna kan antas att den till viss del ansamlas under asfalten. Lutningsgraden betyder 
också att gas kan röra sig längs ledningar och längs vägen, öster om provtagningspunkterna, österut och norrut mot 
fastigheterna Noret 2:30 och Noret 2:31. Om deponigas produceras vid dessa fastigheter idag är inte känt. Om 
deponigas migrerar till Noret 2:30 och 2:31 eller norrut längs vägen är inte känt. Det finns inte heller en fullständig bild 
över vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits vid byggnation på dessa fastigheter.  

 

Risker 
1) Att deponigas ansamlas eller produceras under nordöstra delen av parkeringsplats vid 2:39.  
2) Att syrehalten under vinterperioden sjunker så att även de provtagningspunkter som vid gasmätningen hade 

syresatt nedbrytning av organiskt material övergår till syrefri nedbrytning och producerar metan under den 
perioden. 

3) Att deponigas migrerar i nordöstlig riktning, längs ledningar under väg eller till den östra sidan om vägen och 
ansamlas under väg eller parkering vid fastighet 2:31. Risk finns även att deponigas migrerar till elcentral norr 
om fastighet 2:31 och till biltvätt och tankstation vid fastighet 2:31. Vid elcentral, biltvätt och tankstation finns 
förhöjd risk för antändning.  

4) Att deponigas produceras under vägen och under hårdgjorda ytor under fastighet 2:30 och 2:31 och ansamlas 
under hårdgjorda ytor eller migrerar till byggnader på dessa fastigheter.  

 

Åtgärdsförslag  
 

Nedan anges förslag till åtgärder och aktiviteter framöver för de tre delområdena inom Limsjöänget. Kartorna nedan 
ger en översiktlig bild av de olika områdena som beskrivs i texterna men deponimaterialets utbredning och 
deponigasens eventuella migration i marken är oberoende av dessa gränser varför föreslagna åtgärder måste ske 
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över gränserna och med ett helhetsperspektiv. Åtgärdsförslagen är inte detaljutformade och behöver vidare utredning 
för detaljutformning och dimensionering.   

 

 

 

Delområde 1 

1) I den norra delen av området, från norra delen av 2:39 och längs med vägen norrut på den västra sidan om 
vägen kan antingen ett dräneringsdike anläggas, där deponimaterial schackats bort och ersätts med 8 - 32 
mm krossmaterial, eller så kan vertikala ventilerande gasbrunnar anläggas i en serie i nordsydlig riktning. 
Båda åtgärderna avgränsar gasens migration från öst till väst, mot planerade byggnader. Dräneringsdikets 
översta del kan förslagsvis täckas med oxiderande material eller så kan en oxiderande gasbrunn installeras 
vid dräneringsdikets högsta punkt eller vid en samlingsbrunn för ventilerande gasbrunnar. 
 

2) Bortschaktning av deponerat material vid de ytor som planeras att bebyggas samt med en säkerhetsmarginal 
kring byggnaden. Deponimaterial får ej finnas under byggnaden.  
 

3) Tillse att inga markledningar till och från byggnad inom delområdet dras genom områden med deponerat 
material.  

Delområde 2 

1. Vid den nordöstra delen av fastighet 2:39 bör horisontella ventilerande rör installeras. Dessa rör kan 
förslagsvis leda deponigas till området vid provtagningspunkt 3 och 6 eller 1 och 2, se bilaga 1 och 2. Rören 
leder gasen till ett gemensamt vertikalt rör som fungerar som skorsten eller till en metanoxidationsbrunn. 
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Vilket alternativ som är lämpligast och hur de horisontella vertikala rören och eventuell metanoxidationsbrunn 
ska dimensioneras och placeras måste utredas vidare.  
 

2. Vidare behövs gasmätningarna upprepas vid provtagningspunkterna dels för att kontrollera om metan kan 
detekteras vid provtagningspunkter 7 - 10 efter att dessa rör har varit installerade en period och dels för att se 
hur gasproduktionen ser ut då tjällock skapas vid markytan. Ytterligare provtagningspunkter kan vara 
nödvändiga och bör övervägas.  

Delområde 3  

1. Området öster om vägen, som redan bebyggts, måste undersökas vidare avseende deponigasproduktion, 
markledningsinfrastruktur.  
 

2. Vidare bör man kartlägga vilka riskreducerande åtgärder som vidtagits vid byggnation på dessa fastigheter 
samt vilka åtgärder som behöver vidtagas.  

 

Förslag på fortsatta undersökningar.  
För att gå vidare med detaljplanearbetet bedöms befintligt underlag vara tillräckligt för ställningstagande om markens 
lämplighet. Under utredningsarbetet har det dock identifierats behov av ytterligare undersökning för att kunna bedöma 
bedöma behovet av åtgärder inom andra delar av området Limsjöänget, än de som omfattas av pågående 
detaljplanearbete. Förslag på fortsatta undersökningar är: 

1) Sammanställ information från bygghandlingar och dokumentation vilka åtgärder, avseende riskreducering för 
deponigas, som vidtagits vid de fastigheter som bebyggts, med byggnad, hårdgjord yta, vid Limsjöänget.  

2) Installera provtagningspunkter söder om provtagningspunkterna 7 - 10 för att få en uppfattning om hur långt 
söderut nedbrytning av deponimaterial sker.  

3) Undersök om deponigas produceras i marken vid fastigheterna 2:30 och 2:31.  
4) Utför teoretisk beräkning hur stor produktion som sker i hela området med vägledning av deponins 

avgränsning, gasmätdata samt historik. 
5) Kartlägg markledningsinfrastruktur i fastigheterna 2:30 och 2:31. 
6) Granska alla markledingars profiler i området som detaljplaneras och i fastigheterna 2:30, 2:31 samt 2:39 och 

2:40.  
7) Utför riskanalys efter att ovanstående har utförts. 
8) Upprätta handlingsplan med åtgärdsförslag. 
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Bilaga 1. Provtagningsområde 
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Bilaga 2. Provtagningspunkter med infrastruktur och höjdkurvor 

 

 


